
 

 

 

 

 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier 

 

Alice Johansson och Linn Axnér 
 

” Men hur det än är har barnet rätt att träffa sin 
förälder men föräldrarna har inte alltid rätt att 

träffa sina barn” 
 

En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på 
barnperspektivet i ärenden med barn som har minst en 

frihetsberövad förälder 

 
” But however it is, the child is entitled to meet its parent, 
but parents are not always entitled to meet their children” 

 
A qualitative study about how professionals work with child’s 

perspective in cases where children have at least one parent in custody 

 
 
 

Examensarbete 15 hp 
Socionomprogrammet 

 
Termin: HT 2017 

Handledare: Louise Persson 

Examinerande lärare: Marie Nordfeldt 

 



 

 

Sammanfattning 

Titel: ” Men hur det än är har barnet rätt att träffa sin förälder men föräldrarna har inte alltid 

rätt att träffa sina barn” 

En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på barnperspektivet i ärenden med barn som 

har minst en frihetsberövad förälder 

Författare: Alice Johansson och Linn Axnér 

Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma upplever att barnperspektivet 

beaktas i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Intervjuer med fem 

yrkesverksamma inom Kriminalvården, Socialtjänsten och Bufff (Barn och ungdom med 

förälder/familjemedlem i fängelse) har genomförts, samt analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Det framkom tre kategorier och sex subkategorier av analysen. Av resultatet 

framkom att det är av vikt att beakta ett barnperspektiv i ärenden där barn har minst en 

frihetsberövad förälder. I studien framkom också att de yrkesverksamma arbetar utefter barnet 

på olika sätt beroende på vilken aktör de arbetar inom. Samt att samverkan har en betydelse 

för hur arbetet kring dessa barn sker idag och i framtiden. Avsikten med studien är att bidra 

med en medvetenhet kring vikten av att se till vad som är bäst för barnet i ärenden där barn 

har minst en frihetsberövad förälder. Resultatet visar också på vilken betydelse 

yrkesverksammas arbete och utförande har för dessa barn. 

 

Nyckelord: Barnperspektiv, frihetsberövad förälder, föräldra-barn kontakt. 

  



 

 

Abstract 

Title:”But however it is, the child is entitled to meet its parent, but parents are not always 

entitled to meet their children” 

A qualitative study about how professionals work with child’s perspective in cases where 

children have at least one parent in custody 

Authors: Alice Johansson and Linn Axnér 

The main purpose of this study was to examine how professionals experience that the child’s 

perspective is considered in cases where children have at least one parent in custody. 

Interviews with five professionals working within probation service, social service and 

”Bufff” (Child and youth with parent/family member in custody) have been completed, and 

analysed using a qualitative content analysis. The analysis generated three categories and six 

sub-categories. Results show that it is of great importance to consider a child’s perspective in 

cases where children have at least one parent in custody. The study also shows that 

professionals work differently according to the child’s needs depending on the area in which 

they work, and that cooperation and communication is of great importance for how the work 

is handled today and hereafter. The intention of the study was to contribute with an awareness 

about the importance of looking at the child’s needs in cases where the child has at least one 

parent in custody. The results also show that the work and how it is performed is of great 

importance for these children. 

 

Keywords: child’s perspective, parent-child communication, parent in custody. 

 

  



 

 

Förord 

I denna studie tar vi som författare ett gemensamt ansvar för samtliga delar där båda 

författarna samarbetat och tillsammans varit delaktiga i processen från början till slut. Under 

studien har arbetsfördelningen varit jämn och en fördel i att tillsammans utföra en studie har 

varit att vi kompletterat varandra bra under arbetets gång. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra fem respondenter som ställt upp i studien, ert deltagande har 

gjort det möjligt att utföra studien. Ett stort tack till vår handledare Louise Persson för att du 

bidragit med att ge oss stöd och kunskap igenom hela studiens gång. Ditt stöd och din hjälp 

har varit mycket betydelsefull under genomförandet av studien. 

Karlstad, januari 2018 

Alice Johansson och Linn Axnér 
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1. Inledning 
Studien handlar om hur yrkesverksamma i ärenden där barn har minst en frihetsberövad 

förälder beaktar barnperspektivet. I följande avsnitt kommer statistik över barn som har minst 

en frihetsberövad förälder presenteras, en presentation av de aktörer som möter dessa barn 

samt vad studien har för relevans i relation till socialt arbete. 

1.1 En statistisk överblick 
I samhället finns en osedd grupp med barn och det är de som har frihetsberövade föräldrar. I 

Sverige finns det ingen exakt statistik på hur många barn det är, men det uppskattas att vara 

omkring 30 000 barn som har minst en förälder i fängelse eller frivård (Bufff u.å.a). När en 

förälder begår ett brott och blir dömd till fängelse innebär det att barnen straffas hårt. Många 

barn visar upp känslor och reaktioner som är jämförbara med att en förälder dör eller är 

allvarligt sjuk. Dessa känslor och reaktioner kan vara oro, rädsla, stress och nedstämdhet. 

Barns livssituation påverkas ofta på ett omvälvande sätt när en förälder begår ett brott och ska 

straffas för detta. Under häktningstiden har barnet små eller inga möjligheter till kontakt med 

sin förälder på grund av de restriktioner de har i förhållande till yttervärlden vilket för barnet 

blir en försvårande omständighet (Björkhagen Turesson 2009).  

År 1997 fick Socialstyrelsen och Kriminalvården ett gemensamt uppdrag - att se över 

förhållandena för barn som hade en förälder intagna på anstalt eller i häkte. Uppdraget 

resulterade i en rapport som kom 1998; Barn med frihetsberövade föräldrar. Från rapporten 

framkommer det en viktig slutsats som visar att kunskapen om dessa barn är bristfällig och att 

det därför är viktigt att forskning initieras för att se hur barn påverkas av att ha 

frihetsberövade föräldrar på kort och lång sikt (Björkhagen Turesson 2009). 

Barnombudsmannen publicerade 2004 en rapport; Straffa inte barnet, för att det ansågs 

nödvändigt att följa upp rapporten från 1998 för att undersöka om föreskrifter och lagar som 

styr Kriminalvårdens arbete har förändrats och den har haft någon inverkan på det praktiska 

arbetet. I rapporten konstateras att kriminalvården gjort vissa förändringar sedan 1997 men att 

det fortfarande finns många områden med dåliga förutsättningar för barn att upprätthålla en 

positiv och god kontakt med sin frihetsberövade förälder (Björkhagen Turesson 2009).  

Barnombudsmannen beskriver att i Kriminalvårdens verksamhet blir barnen ofta inte sedda 

och att kontakten med den frihetsberövade föräldern inte utgår från barnens behov. Om barnet 

och den frihetsberövade föräldern haft en välfungerande kontakt under tiden i fängelset 

underlättar det återföreningen mellan barn och föräldrar efter strafftiden (Björkhagen 

Turesson 2009). Det är däremot viktigt att kontakten utgår från barnets bästa, vilket också 

poängteras i “FN´s konvention om barnets rättigheter artikel 3” (Unicef u.å.). Myndigheten 

anser avslutningsvis att det är viktigt att samarbetet mellan kriminalvården och socialtjänsten 

förbättras. “Konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av 

eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt 

kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa” (FN´s konvention om 

barnets rättigheter 1989 artikel 9).  
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1.2 Samhällets möte med barn med minst en frihetsberövad förälder  

Det är flera aktörer som kommer i kontakt med barn som har minst en frihetsberövad förälder. 

Inom statliga myndigheter är det Kriminalvården som främst kommer i kontakt med dessa 

barn, medan det inom kommunala verksamheter främst är socialtjänsten. Utöver de statliga 

och kommunala verksamheterna finns andra aktörer som möter dessa barn vilket bland annat 

är Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse). De respondenter som 

deltar i studien ingår i dessa yrkesgrupper. 

1.2.1 Socialtjänsten 

Socialtjänsten arbetar för att barn och unga skall växa upp under trygga förhållanden. När det 

finns risk att ett barn far illa samarbetar socialtjänsten med familjen och andra vuxna som 

finns kring barnet. Det för att tillsammans arbeta för att tillgodoses barnets behov och att 

barnet får det så bra som möjligt (socialstyrelsen u.å.). Att vara förälder innebär att ta ansvar 

för att barnet får den trygghet och omvårdnad som den behöver, om föräldern inte klarar av 

detta på egen hand kan socialtjänsten stötta föräldrarna i deras föräldraskap. Stöd från 

socialtjänsten i ett tidigt stadie kan komma att ge stor betydelse och undvika att ett barn får 

problem senare i livet (socialstyrelsen u.å.). 

1.2.2 Kriminalvården 

Kriminalvården kommer i kontakt med de barn som har frihetsberövade föräldrar genom sitt 

arbete med den frihetsberövade föräldern. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för 

kriminalvården är att förebygga att människor återfaller i brott. En annan arbetsuppgift är att 

arbeta för ett mer säkert och tryggare samhället (kriminalvården u.å.). I arbetsbeskrivningen 

på kriminalvårdens hemsida nämns inte det specifika arbetet kring barn som drabbas av att de 

har en frihetsberövad förälder. Personal inom kriminalvården möter föräldern och kan komma 

att påverka hur föräldern och barnets kontakt kommer att se ut då de tar beslut om telefon och 

besökstillstånd (kriminalvården u.å.). Anneli Björkhagen Turesson (2009) beskriver att 

personal inom kriminalvården inte alltid är insatta i vilken vikt kontakten mellan föräldern 

och barnet har under tiden föräldern är frihetsberövad. Vidare beskriver hon att det dessutom 

kan komma att påverka hur personal inom kriminalvården bemöter den frihetsberövades 

intresse för att upprätthålla kontakt med sitt barn (Björkhagen Turesson 2009). 

1.2.3 Bufff 

Bufff är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn som har en frihetsberövad 

familjemedlem skall få stöd och att villkoren för dem skall förbättras. De som arbetar inom 

Bufff kommer i kontakt med barnen som har minst en frihetsberövad förälder på flera olika 

sätt. De möter barnen som kommer till dem, men kontakt sker också via chatt, telefon och 

mail där barnen har möjlighet att vara anonyma. Bufff arbetar tillsammans för att påverka 

myndigheter och politiker att arbeta på bästa sätt för barnen (Bufff u.å.a.). Bufff och 

kriminalvården samarbetar gällande personalutbildning i barn- och föräldrafrågor, 

orosanmälningar till socialtjänst samt utformning av besöksmiljöer inom kriminalvården 

(Bufff u.å.b.). Personalen inom Bufff arbetar bland annat med gruppinformation och enskilda 

samtal med frihetsberövade föräldrar inom kriminalvården, där de bidrar med stöd och 

kunskap så att de frihetsberövade föräldrarna skall kunna ge bästa stöd till sina barn. Arbetet 

kan också ibland handla om att ge stöd till den intagne föräldern att acceptera att denne inte 
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kan ha kontakt eller träffa sitt/sina barn (Bufff u.å.b.).  Kontakten till Bufff är i många fall den 

första kontakten anhöriga vågar ta. På så vis blir Bufffs roll ofta att samordna stödinsatser 

som familjen behöver och att motivera samt stärka förtroende för myndigheter. Bufff deltar i 

umgängen och kan anordna nätverksträffar då barn och anhöriga efterfrågat detta för att de 

känner en trygghet med personalen från Bufff (Bufff u.å.c.). 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete 

Att möta andra människor är något som ständigt sker i våra liv. Det kan vara på jobbet, i 

mataffären, på gymmet eller i skolan. Inom socialt arbete möter du som professionell 

människor, med olika former av problem, det kan vara allt från livsförhållanden, dålig 

ekonomi till ett rörigt familjeförhållande.  

Som socialarbetare är du en “vanlig” människa som vid sidan av ditt yrke kan vara fru, vän, 

pappa, syster, morfar och så vidare. Det är därför viktigt att socialarbetaren känner att den får 

det utrymme som krävs för att hantera sina upplevelser så de skall klara av sitt dagliga arbete 

och framförallt mötet med barn som på något sätt är utsatt i dagens samhälle. Att vara 

verksam inom socialt arbete handlar inte bara om att se till barnets bästa utifrån rollen som 

socialsekreterare, utan det finns även andra yrkesverksamma som på ett eller annat sätt 

kommer i kontakt med barn som är utsatta i dagens samhälle. Gustav Svensson (2015) skriver 

om den sociala grundtryggheten som anses vara en uppgift för det allmänna. Det är en del av 

vad socialtjänstens arbete handlar om, att arbeta för barns rätt till grundtrygghet. De finns till 

för barnens rättigheter och på så vis handlar det om barnens garanti till levnadsstandard 

(Svensson 2015). Socialstyrelsen arbetar också för att stärka barns levnadsstandard och det är 

socialtjänsten som har det yttersta ansvaret att agera (socialstyrelsen u.å.). Det är viktigt att 

vara medveten om det och ta hjälp av alla de professioner som finns och som kan hjälpa till i 

ärenden för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.  

För att barnen till en frihetsberövad förälder inte ska straffas av föräldrarnas brott är det 

viktigt att kontakten mellan barnen och den frihetsberövade föräldern blir så positiv som 

möjligt. Med bakgrund av detta är det relevant att undersöka hur yrkesverksamma ser på 

barnperspektivet i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder för att sammanställa 

deras svar i det valda forskningsämnet. Det är viktigt att se hur och vem som ansvarar för att 

barnperspektivet beaktas i dessa ärenden. Studien ska förhoppningsvis ges oss en inblick i hur 

det kan se ut för barn med minst en frihetsberövad förälder och att barnet hela tiden ges 

möjlighet att uttrycka sina åsikter angående sin situation och önskan till kontakt. Studien 

syftar till att ge de yrkesverksammas samlade upplevelse av hur ett barnperspektiv beaktas i 

ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder.      

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur yrkesverksamma upplever att barnperspektivet beaktas i ärenden 

där barn har minst en frihetsberövad förälder.  

- Vad anser yrkesverksamma att barnperspektivet innebär för dem och deras arbete? 

- Hur ser yrkesverksamma på barnperspektivet i ärenden där barn har minst en 

frihetsberövade förälder? 

- Vilka potentiella riskfaktorer finns det med att inte efterleva ett barnperspektiv? 
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- Vad behöver eventuellt förbättras i ärenden där barn har minst en frihetsberövad 

förälder för att stärka barnperspektivet?  

1.5 Avgränsningar och perspektiv  

Studien är avgränsad till yrkesverksammas perspektiv och upplevelser. Det som presenteras i 

vår studie är respondenternas egna beskrivningar av sitt arbete utifrån det valda 

forskningsämnet. Studien kommer inte att fokusera på deras verksamheter eller organisationer 

som de är verksamma inom. I studien har det funnits en medvetenhet om att det även kan 

handla om att barn har frihetsberövade syskon eller släktingar men kommer endast att 

undersöka hur yrkesverksamma ser på barnperspektivet i ärenden där barn har minst en 

frihetsberövad förälder. Avgränsningen har gjorts utifrån att få ett mer avgränsat syfte och att 

på så sätt få en fördjupad inblick i det valda området. En annan anledning till avgränsningen 

är att barn med frihetsberövade föräldrar är en ”osedd grupp” i samhället (Björkhagen 

Turesson 2009). Den sista avgränsningen som gjorts är att studien fokuserar på 

yrkesverksamma som arbetar i Sverige och deras erfarenheter utifrån det. 

1.6 Förförståelse  

Den gemensamma förförståelse som författarna har är att det är viktigt, inte minst för barnet, 

att kontakten med den frihetsberövade föräldern utgår ifrån barnets önskemål och behov. 

Båda författarna har tidigare arbetslivserfarenhet som visar att det är barnen som blir lidande 

av en förälders handlingar. 

Socialtjänsten och kriminalvården har två olika uppdrag i dessa ärenden, där socialtjänsten 

ansvarar för barnets bästa medan kriminalvården arbetar med den fängslade föräldern. Vem 

ska då se till att barnperspektivet beaktas? Detta för att barnen ska känna att de får uttrycka 

sina åsikter men också för att inte de ska straffas av att de har minst en frihetsberövad 

förälder. I dagens samhälle handlar mycket om vem som har rätt till vad och vem som ska 

bestämma och uppfattningen är att yrkesverksamma har svårt att veta vem som ska ansvara 

för vad i dessa ärenden och ingen vill riktigt ta “ansvaret” för barnen. Förförståelsen grundar 

sig dels i tidigare erfarenhet men också av det som skrivs i sociala medier och i tidningarna 

om hur barn tvingas till kontakt trots att de själva uttryckt att de inte vill. Förförståelsen är 

något som hela tiden varit med i beaktningen under studiens genomförande. 

1.7 Centrala begrepp  

Nedan presenteras definitionerna av de begrepp som används återkommande i studien  

1.7.1 Anknytningsteorin  

Anknytningsteorin är en teori som främst handlar om känslomässiga och nära relationer samt 

hur individen påverkas och utvecklas av den (Aroseus 2013). Anknytningsteorin är en viktig 

teori inom socialt arbete och kommer beskrivas mer ingående nedan. I studien syftar 

anknytningsteorin till den relation som barn har till sina föräldrar. 

1.7.2 Barn  

Barn är alla människor upp till 18 års ålder (Rädda Barnen 2013). I studien avser begreppet 

barn de som är minderåriga och som bor tillsammans med minst en förälder.  
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1.7.3 Barnets bästa  

Barnets bästa handlar om att tillgodose barnets behov och intressen och ska vara i fokus vid 

alla beslut och åtgärder som rör barn (Singer 2012). Barnets bästa syftar i denna studie till att 

låta barnen komma till tals och uttrycka sin åsikt.    

1.7.4 Barnperspektivet  

Barnperspektivet ingår i barnkonventionen och handlar om att barn har rätt att få sina 

rättigheter tillgodosedda enligt de principer som står i konventionen (Länsstyrelsen 2010). En 

yrkesverksam ska hela tiden utgå ifrån barnets bästa och dennes behov i beslut som rör barn 

under 18 år (Johnsson et al 2008). I studien avser begreppet barnperspektivet att de 

yrkesverksamma ser till barnets bästa. 

1.7.5 BBiC  

BBiC är ett arbetsverktyg som socialstyrelsen tagit fram som syftar till att stärka 

barnperspektivet och barns delaktighet i ärenden som rör dem. Det beskriver främst ett 

arbetssätt som är framtaget och anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBiC används främst 

inom socialtjänstens myndighetsutövning (Socialstyrelsen 2015). I studien avser begreppet 

BBiC att vara ett arbetsverktyg för att stärka barnperspektivet i arbetet med barn har minst en 

frihetsberövad förälder.  

1.7.6 Fängelse  

Fängelse är ett sätt att straffa den som begår eller begått ett allvarligt brott. Du som dömts till 

fängelse förlorar din frihet under en tid och den tiden varierar från 14 dagar till livstid 

(Kriminalvården 2017). I studien syftar fängelse till de plats där den frihetsberövade föräldern 

bor tillfälligt för att avtjäna sitt straff.  

1.7.7 Fängslad/Frihetsberövad  

Frihetsberövad innebär att du är misstänkt för ett brott och du sitter inlåst i ett eget rum och 

har begränsad kontakt med andra förutom ditt juridiska ombud. Att vara frihetsberövad 

innebär även att du förlorar delar av dina rättigheter (Polisen 2008). I studien syftar 

frihetsberövad till att du som förälder ska avtjäna eller avtjänar ett fängelsestraff och det kan 

vara både på kortare och längre tid.   

1.7.8 Handlingsutrymme  

Är det utrymme som en yrkesverksam har i relation till de klienter som de möter i sitt arbete 

och det styrs av organisationens ramar, lagar och förordningar bland annat (Johnsson et al. 

2008). I studie syftar handlingsutrymme till vad yrkesverksamma har rätt att göra för att 

beakta ett barnperspektiv i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder.  
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2. Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om barn som har minst en frihetsberövad 

förälder. Det kommer att redogöras kring forskning om barn som har minst en frihetsberövad 

förälder som ett samhällsproblem samt vad tidigare forskning kommit fram till gällande 

styrkor och brister i dessa ärenden. Då tidigare forskning om yrkesverksammas upplevelse av 

ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder är begränsad presenteras främst barnens 

och föräldrarnas upplevelse av ämnet. 

2.1 Kontakten mellan den frihetsberövade föräldern och barnet 

I en avhandling av Björkhagen Turesson (2009) framkommer att det är av vikt kontakten 

mellan barn och den frihetsberövade föräldern utgår från barnets bästa. Barnets bästa innebär 

att barnets behov skall vara i fokus och tillgodoses när beslut och åtgärder rör barn (Singer 

2012). Att utgå från barnets bästa vid beslut om hur kontakten skall ske mellan barnet och den 

frihetsberövade föräldern innebär att man ser vad som är bäst för barnet.  Barnets bästa skall 

beaktas i beslut av kontakten och detta styrks av FN:s barnkonvention artikel 3, att i alla 

beslut som rör ett barn skall utgå ifrån vad som är bäst för barnet (Unicef u.å.). Till att börja 

med under häktningstiden har barnet inga eller små möjligheter till kontakt med sin förälder 

på grund av de restriktioner de har i förhållande till yttervärlden, vilket för barnet blir en 

försvårande omständighet då kontakten med föräldern upphör under viss tid (Björkhagen 

Turesson 2009). 

Kathryn Sharratt (2014) har skrivit en studie om barns erfarenheter av kontakt med 

frihetsberövade föräldrar som uppbyggd på 135 intervjuer med familjer från Tyskland, 

Storbritannien, Rumänien och Sverige. I studien var det främst tre teman som belyste artikeln 

kring barnens erfarenheter gällande kontakten med sin frihetsberövade förälder. Inflytande 

som den tidigare föräldra-barn relationen hade på motivation till att upprätthålla kontakten, 

ekonomiska och praktiska hinder för att upprätthålla kontakt samt barns erfarenheter av besök 

på fängelse och indirekta kontaktformer. Två faktorer visade sig vara ett hinder för kontakten 

mellan barn och fängslad förälder vilket var fängelse bestämmelser och ekonomiska kostnader 

som uppkom i sambandet med föräldrakontakten (Sharratt 2014). Det finns vissa 

bestämmelser på ett fängelse och dessa måste respekteras och då spelar det ingen roll om du 

som barn ska hälsa på din förälder och kostnaderna handlar om kostnader i samband med 

besök på anstalten - bilresor, busskort, och eventuella telefonkostnader.  

De avgörande faktorerna för om besöket hos den fängslade föräldern blev en god eller mindre 

god upplevelse för barnet var sökprocedur, fysiska miljön, tillhandahållande av aktiviteter och 

restriktioner på fysisk interaktion. Sökproceduren var för barnen när de kom till anstalten och 

de skulle söka upp sin förälder, då de var kontroll och visitering innan de kom in till sin 

förälder på anstalten. Det som gav barnen ett första intryck var sökproceduren och den fysiska 

miljön på anstalten. Vissa familjer hade deltagit i besökande insatser som var till syfte att 

främja relationer och samverkan mellan barn och den frihetsberövade föräldern. De insatserna 

hölls ofta i samarbete med inte-statliga organisationer och kunde innebära mindre restriktioner 

och aktiviteter för förälder och barnet (Sharratt 2014). 
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Tidigare forskning visar att den föräldra-barn relationen som fanns innan föräldern 

frihetsberövades hade en starkt framträdande påverkan på hur kontakten upprätthålls när 

föräldern var frihetsberövad (Sharratt 2014; Saunder 2016). De barn som kände att de haft 

god och nära relation till sin fängslade förälder före separationen, förklarade att det var viktigt 

att bibehålla en relation även under tiden de satt i fängelse. För de barn som hade en 

problematisk relation, framkom utmaningar med fortsatt kontakt. Barnen upplevde att 

förståelsen hos vuxna som antog att det var bra för barnen att vara utan sin fängslande 

förälder var bristfällig (Saunders 2016).  Vid utebliven telefonkontakt berättade barnen att de 

blev oroliga för hur föräldrarna hade det (Sharratt 2014). 

Hur delaktiga barnen får vara i besluten gällande hur ofta barnen får ha kontakt med sin 

fängslade förälder är olika (Saunder 2016).  Barnen hade uppfattningen om att ju äldre de är 

desto mer fick de vara med och påverka i huruvida kontakten skulle ske och hur ofta 

(Saunders 2016). 

2.2 Känslor som uppstår hos barn med minst en frihetsberövad förälder 

Forskning visar att det hos barn som har minst en frihetsberövad förälder kan uppstå känslor 

av skuld och skam. Annelie Björkhagen Turesson skriver i sin avhandling (2009) att när en 

pappa eller mamma begår ett brott och blir dömd till fängelse innebär det att barnen straffas 

hårt. Många barn visar upp känslor och reaktioner som är jämförbara med att en förälder dör 

eller är allvarligt sjuk. Dessa känslor och reaktioner kan vara oro, rädsla, stress och 

nedstämdhet. Barns livssituation påverkas ofta på ett omvälvande sätt när en förälder begår ett 

brott och ska straffas för detta (Björkhagen Turesson 2009). I en annan studie har barn 

beskrivit känslor av hat, skam, rädsla och brist på förmåga att ta beslut och känna ifall de ville 

eller inte ville träffa deras frihetsberövade förälder (Saunders 2016).  

En faktor som visat sig vara betydelsefull för barn som har minst en frihetsberövad förälder är 

socialt stöd i form av samtal eller aktiviteter från andra vuxna, vilka kan vara moster, farmor, 

lärare eller kurator. Det sociala stödet från andra vuxna var betydelsefullt och gav barnen 

stabilitet till barnen (Luther 2015). I artikeln beskrivs att socialt stöd från vuxna till barn med 

fängslade föräldrar främjar bland annat tre faktorer. Till att börja med handlar det om att 

barnet får möjlighet att delta i konventionella aktiviteter, att få en vision om ett bättre liv samt 

att barnet skall få uppmuntrande vändpunkter (Luther 2015). 

2.3 Utvecklingsområde inom kontakten mellan barn och frihetsberövade 

föräldrar 

I flera rapporter som bland annat har skrivits av socialstyrelsen, kriminalvården och 

Barnombudsmannen har det framkommit att det finns många utvecklingsområden vad gäller 

att upprätthålla en positiv och god kontakt för barn med sin frihetsberövade förälder. Det lyfts 

också att samarbetet mellan socialtjänsten och kriminalvården måste förbättras så att 

kontakten blir så positiv som möjligt för barnen. Barnens rätt ska respekteras när de är skilda 

från en eller båda föräldrarna och att kontakten ska vara regelbunden (Björkhagen Turesson 

2009). 

Vicky Saunders (2016) skriver att barn med en fängslad förälder upplever att det finns ett 

antal praktiska problem som berör kontakten med föräldern. Fängelsets omgivning och 
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fysiska begränsningar påverkade kvaliteten på besöket hos deras förälder (Saunders 2016). 

Utifrån den tidigare forskning som finns upplevs det att barn med frihetsberövade föräldrar 

inte får lika förutsättningar och hjälp i kontakt med föräldern och att det kan innebära en risk 

för barn att inte längre ha kontakt med båda sina föräldrar (Björkhagen Turesson 2009). 

2.4 BBiC  

Sedan 80-talet fanns det i Storbritannien en omfattande kritik mot institutions- och 

familjehemsvården. Detta ledde till att myndigheterna och socialtjänsten började titta efter 

bättre metoder för att stärka kvalitén i den sociala barnavården. I början av 90-talet började 

den brittiska regeringen implementera ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram 

som syftar till att ta fram kriterier för att bedöma resultatet av barnavården och år 1995 

introducerades det nya systemet för placerade barn i de engelska kommunerna. I det nya 

systemet var den viktigaste principen att socialtjänsten skulle kunna visa att den vård de 

erbjöd barnen var bättre än den de får om de stannar kvar i ursprungsfamiljen (Socialstyrelsen 

2015). Den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige fick kritik i början av 90-talet. 

Kritiken gällde både arbetet med placerade barn och utfallet av insatserna som handläggning 

och dokumentation inom barnavårdsutredningar ledde till. Regeringen gav socialstyrelsen ett 

uppdrag utifrån kritiken och det var att stärka och utveckla familjehemsvården. Uppdraget 

ledde bland annat till en modell som kom att kallas BBiC och att den skulle bidra till att stärka 

barnens ställning och att öka medvetenheten och kunskapen av barns behov hos 

socialsekreterarna (Socialstyrelsen 2015).  

Resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Socialstyrelsen, praktiker och forskare 

som syftar till att främja ett evidensbaserat socialt arbete är BBiC - Barns behov i centrum. 

BBiC lanserades 2006 och har sedan dess utvecklats och reviderats vid ett flertal tillfällen. 

Utvecklingen har främst syftat till att införliva ny kunskap och lagstiftning och att öka 

användbarheten (Socialstyrelsen 2015).     

BBiC är socialstyrelsens målsättning för att erbjuda Sveriges socialnämnder en enhetlig och 

forskningsbaserad struktur för handläggning, genomförande samt uppföljning och allt detta 

med barnet i centrum. En vision om att alla barn som socialtjänsten möter ska ha samma 

chans till ett bra liv som andra barn i samhället har varit en ledstjärna under utvecklingsarbetet 

(Socialstyrelsen 2015). Barn med frihetsberövade föräldrar är en osedd grupp i samhället och 

därför är det viktigt att de får komma till tals när det handlar om hur de vill att kontakten ska 

se ut med sin frihetsberövade förälder. Det är viktigt att som yrkesverksam arbeta för att ta 

bort den skam och skuld barn tar på sig i samband med att en förälder begår ett brott och blir 

straffad till fängelse (Björkhagen Turesson 2009).  

BBiC har betydelse för barn som har minst en frihetsberövad förälder. Det finns inte specifikt 

riktade punkter till just barn som är anhöriga till frihetsberövade. Men ett viktigt område för 

barnets och dess utveckling är familj och miljö. Familjens sammansättning tas upp som ett 

delområde där det beskrivs vara till skydd för barnet att bo med båda sina föräldrar, då det kan 

ge minskad risk för att barnet utvecklar psykosociala problem. Att ha föräldrar som avtjänar 

fängelsestraff benämns som en riskfaktor för barnet (Socialstyrelsen 2015). I BBIC beskrivs 

att känslor hos barn av nedstämdhet och ledsamhet kan bidra till ökad risk för att i framtiden 

utveckla psykosociala problem. En annan riskfaktor för barnet är att uppleva kontinuitetsbrott 
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i relationen vid upprepade tillfällen samt att ha en oförutsägbar relation till sin förälder 

(Socialstyrelsen 2015). 
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3. Teoretiskt perspektiv 
I följande avsnitt presenteras anknytningsteori och teorin om handlingsutrymme, vilket är 

teorierna som delvis används som underlag vid diskussion av studiens resultat längre fram. 

3.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin är en teori utvecklad av John Bowlby, som handlar om nära relationer och 

vilket betydelse dessa har för individens utveckling (Aroseus 2013).  

Bowlby fick i uppdrag av världshälsoorganisationen (WHO) under 1950-talet att stötta barn 

som separerats ifrån sina föräldrar. Uppdraget gav Bowlby kunskap om hur stor betydelse den 

tidiga omvårdnaden hade för hur barnen skulle kunna hantera livhändelser senare i livet. 

Barnet börjar tidigt i livet, för att överleva, att knyta an till en eller flera människor i 

omgivningen som tillgodoser barnets behov regelbundet. På grund av att människor inte kan 

välja uppväxtmiljö eller vilka ens vårdnadshavare är, menar Bowlby att människan har en 

medfödd beredskap att kunna anpassa sig till omhändertaganden av olika slag. Enligt Bowlby 

har föräldrarnas uppfostran en stor betydelse för barnet, det då tidiga upplevelser är en 

påverkande faktor för utvecklingen av barnets hjärna. Barnets beteenden och attityder 

påverkas av uppfostran och erfarenheter barnet har med sig (Aroseus 2013). 

Bowlby (1998) beskriver att en separation kan påverka barnet samt att barnet kan ta skada av 

separationen. Han beskriver att skadan kan variera beroende på olika omständigheter kring 

separationen. Hur relationen mellan barnet och föräldern varit innan och efter separationen 

kan ha betydelse för hur separationen skadar eller inte skadar barnet. Bowlby beskriver också 

att separationer och förluster kan vara en vägande faktor för att få depressiva problem.   

Killén (2008) som forskar inom uppväxt, välfärd och åldring, beskriver i sin bok hur viktigt 

det är med anknytningen mellan föräldrar och barn. Alla barn relaterar till sina 

omsorgspersoner oavsett hur de blir behandlade enligt anknytningsteorin. De måste göra det 

för att överleva. Som liten knyter du an på olika sätt till dina omsorgsgivare utifrån det 

känslomässiga samspelet. Oförutsägbara föräldrar får barn som förväntar sig oförutsägbarhet. 

Om du som liten upplever att du inte blir sedd förväntar du dig inte att bli sedd efter hand. 

Barn utvecklar anknytningsmönster som står i relation till tidigare erfarenheter (Killén 2008). 

Din egen föräldraroll grundläggs genom förhållandet till dina egna föräldrar. Enligt 

anknytningsteorin kan ett barn riskera att utveckla en otrygg anknytning när de känner att 

föräldrarna inte är emotionellt tillgängliga för deras behov och när de inte har upplevt att 

föräldrarna kommer att skydda, trösta och ta hand om dem. Barn med en otrygg anknytning 

riskerar att själva i större omfattning utveckla beteendeproblem, svårigheter att samspela med 

andra barn, sämre problemlösningsförmåga och dålig självkänsla. Barn som uppvisar en 

otrygg anknytning har visat sig ha mödrar som är oförutsägbara när det gäller att vara 

tillgängliga för sina barn. Det finns forskning som visar att barn med deprimerade mödrar har 

ett bättre samspel med sina fäder (Killén 2008). I den här studien är anknytningsteorin 

relevant då fokus är på hur yrkesverksamma beaktar barnperspektivet i ärenden där barn har 

minst en frihetsberövad förälder. Studiens frågeställning kommer också att beröra hur vida 

barnen och den frihetsberövade föräldern har kontakt efter separationen och huruvida 

separationen påverkar barnet. Studien berör också hur barnets behov blir sett i och med de 

konsekvenser en separation tillför.  
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3.2 Handlingsutrymme 
I början av 1970-talet konstruerades en teori av Michael Lipsky (1980). Teorin kallas för 

Street-Level Bureacrats, vilket på svenska namnges som gräsbyråkrati, denna teori beskriver 

socialsekreterares arbete. En gräsrotsbyråkrat är en offentligt anställd person, som arbetar med 

klientarbete. I sitt arbete fattar gräsrotsbyråkrater beslut som kan påverka klienternas liv. I 

politiken och verksamheten är det dessa så kallade gräsrotsbyråkrater som utför och utformar 

den offentliga politiken. Klienternas liv och möjligheter påverkas och avgränsas av hur 

gräsrotsbyråkraterna strukturerar upp och utför sitt arbete (Lipsky 1980). 

Lipsky (1980) beskriver att offentligt anställda byråkrater i klientarbete uppför sig på ett sätt 

som inte är godkänt. Gräsrotsbyråkraterna strider dessutom genom sitt uppförande i 

klientarbetet ibland mot den officiella ekonomiska politiken. Lipsky beskriver att 

gräsrotsbyråkraternas uppförande sker på grund av att strukturen i deras arbeten omöjliggör 

att fullt kunna uppnå förväntningarna av deras arbete. För att kunna bilda en allmän ordning 

av de individuella lösningarna gräsrotsbyråkraterna gör, menar Lipsky att de bör lägga upp 

arbetet på ett effektivare sätt.  

En diskussion om gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme startades år 1980 av Michael Lipsky. 

Han påstod att gräsrotsbyråkraterna utöver deras beslutstagande samt förhållningsorder, lagar 

och regler som finns, har möjlighet att påverka sitt handlingsutrymme. Lipsky beskriver tre 

anledningar till varför handlingsutrymme alltid kommer finnas för gräsrotsbyråkrater (Lipsky 

1980). En av anledningarna att handlingsutrymme alltid kommer finnas är på grund av att 

mötet mellan klient och tjänstemän är för komplext för att kunna formulera i instruktioner 

eller lagtext. Den andra anledningen är att tjänstemän i deras arbete med människor står inför 

många val av handlingsalternativ, på grund av att människor är olika och tjänstemännen 

behöver därför hitta lösningar som är individanpassade. För det tredje menar Lipsky att 

ekonomin finns hos välfärdsstaten för att kunna satsa på insatsen gräsrotsbyråkraterna gör, på 

så vis menar Lipsky att ekonomin påverkar gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme.  

 

Lipsky (1980) beskriver att den offentliga sektorn som gräsbyråkraterna arbetar inom inte 

kommer uppnå det som efterfrågas. Detta på grund av att den offentliga sektorn inte är 

vinstdrivande. Anledningen till att efterfrågan inte kommer uppnås beror på att efterfrågan är 

en fråga som politikerna styr över, på så vis blir inte välfärdsservice som medborgarna önskar 

utan utgår ifrån politikernas beslut. Det är politikerna som styr vilka resurser som ska finnas 

inom socialt arbete, och de sätter även grunden för regler och lagar som verksamheten bygger 

på, t ex Socialtjänstlagen. Det är gräsrotsbyråkrater som fördelar resurserna samt ansvarar för 

att lagar, mål och regler efterföljs. Lipsky hävdar också att gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme och tolkningsföreträde är relativt stort då de kan besluta om utformning 

och kvalitet gällande de aspekter som de har delegation att besluta om. För att en 

gräsrotsbyråkrat ska kunna utföra sitt arbete är handlingsutrymmet väsentligt då det kan vara 

komplext och kräva flexibilitet. Organisationens mål och resurser påverkar och begränsar i 

hög utsträckning av just handlingsutrymmet. Gräsrotsbyråkraterna är enligt Lipsky under en 

ständig press både från de offentliga mål som är uppsatta gällande att arbeta effektivt 

samtidigt som de har krav på sig utifrån ett ekonomiskt effektivt perspektiv. I studien är teorin 
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om handlingsutrymme relevant då de yrkesverksammas arbetssätt är en påverkande faktor till 

hur barnperspektivet beaktas i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Teorin 

kan kopplas till studien genom att stödet till de barn som har minst en frihetsberövad förälder 

kan bero på de yrkesverksammas handlingsutrymme. 
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4. Metod 
I detta avsnitt redovisas de valda metoderna för studien. Urval av respondenter, varför de valts 

ut och hur datainsamlingen gick till kommer också att presenteras. Vilken vetenskapsteoretisk 

tradition som används i studien för att tolka materialet kommer också att presenteras i 

avsnittet. En redogörelse för vilka etiska överväganden som gjorts kommer i slutet av 

avsnittet.    

4.1 Val av metod 

Studiens syfte var att undersöka hur yrkesverksamma beaktar barnperspektivet i ärenden där 

barn har minst en frihetsberövad förälder. Valet att genomföra en kvalitativ studie med 

intervjuer gjordes utifrån att kunna besvara studiens frågeställningar. Då syftet var att 

undersöka de yrkesverksammas upplevelse bör det betonas att respondenternas svar och 

upplevelser inte behöver belysa hela organisationen de är verksamma i, då de enskilda 

upplevelserna är det som belyser studien. Med studien önskas en helhetsförståelse av 

respondenternas upplevelse och därför används ett induktivt förhållningssätt. Ett induktivt 

förhållningssätt innebär att man generaliserar svaren från respondenterna och drar slutsatser 

utifrån den informationen respondenterna gett under sina respektive intervjuer (Thomassen 

2007).  

4.1.1 Vetenskapsteoretisk tradition  

 Studien kommer att bygga på den hermeneutiska vetenskapsteorin. Hermeneutiken kan 

förklaras som en spiralform där det växlas mellan att se delar och helheten. Data tolkas i flera 

omgångar och nya samband hittas (Thomassen 2007). Individen har alltid en viss förförståelse 

med sig in en studie enligt det hermeneutiska synsättet. Under exempelvis samtal med andra 

människor bildas ny erfarenhet som leder till förståelse som i sin tur leder till ny förförståelse. 

Hermeneutik betyder “allmän tolkningslära” och har med tiden fått en vidare innebörd och 

arbetar inte med förklaringar utan med begreppet förståelse (Andersson 2014). Att hitta en 

betydelse eller mening med någonting är att förstå. För att förstå studien och valet av ämne 

presenteras förförståelsen av det valda ämnet i inledningen. I de två sista stegen av 

innehållsanalysen används den hermeneutiska vetenskapsteorin. De sista två stegen i 

innehållsanalysen är subkategorier och kategorier och en närmare beskrivning av detta ges i 

analysmetoden (Graneheim & Lundman 2004).    

4.2 Urval 

Studien består av fem intervjuer med yrkesverksamma som har arbetserfarenhet av ärenden 

där barn har minst en frihetsberövad förälder. I studien deltog två barnombudsmän inom 

kriminalvården, en kriminalvårdsinspektör, en regional samordnare från Bufff samt en 

socialsekreterare från barn- och ungdomsgruppen. Respondenterna arbetar på olika platser i 

Sverige och har varit yrkesverksamma inom respektive yrke mellan ett till elva år. Av fem 

respondenter var det tre kvinnor och två män, med ett åldersspann på 30-48 år.  

Respondenterna kontaktades under oktober och början av november 2017, via mejl och 

telefon. Alla respondenterna tackade ja till att delta i en intervju och fick ta emot ett 

informationsbrev (se bilaga 1) med relevant information gällande intervjun. Ett strategiskt 
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urval av respondenterna utfördes vilket innebär att utgå ifrån att respondenternas svar har 

potential att belysa den problemställningen studien kommer ta upp (Malterud 2014).  

Respondenterna var utvalda med anledning av att de i sitt yrke på olika sätt möter barn som 

har minst en frihetsberövad förälder, och därför troligtvis skulle kunna besvara syftet i 

studien. Socialsekreteraren arbetar utefter barnets bästa och möter dessa barn när antingen en 

orosanmälan eller ansökan inkommer angående barnet, på så vis kunde respondenten ge 

specifika svar kring mötet och arbetet med dessa barn. Kriminalvårdspersonalen på 

anstalterna arbetar främst med den intagne, men när en intagen uppger att den har ett barn 

arbetar barnombudet för barnet. Den regionala samordnaren inom Bufff möter barn och 

familjer som frivilligt vill ha hjälp och stöd hos Bufff som stödorganisation.   

4.3 Datainsamling  

En intervju i kvalitativ metod kan vara mer eller mindre strukturerade. Om intervjun är 

strukturerad är alla frågor bestämda sedan innan och de ställs i en bestämd ordning. Det som 

kännetecknar en kvalitativ intervju är att informanten själv får formulera sina svar istället för 

att välja ett svarsalternativ som vid en kvantitativ intervju (Larsen 2009).  

Respondenterna fick själva bestämma var intervjuerna skulle genomföras, två av intervjuerna 

genomfördes via telefon och resterande på respondenternas arbetsplats i lugn miljö. 

Respondenterna intervjuades under oktober och november 2017. Anledningen till att 

telefonintervjuer genomfördes i två av fallen var på grund av det geografiska avståndet, samt 

på grund av den ena informantens arbetstider och arbetsplats. Inför intervjuerna upprättades 

en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2), där specifika ämnen valts ut i förväg (Dalen 

2015). Intervjuguiden innehöll både inledande frågor - frågor som ger spontana svar, 

strukturerande frågor - frågor som intervjuaren är ansvarig för och kan på ett hövligt sätt 

avgöra om svaret drar iväg och blir irrelevant och kan då hänvisa tillbaka till det valda ämnet, 

och slutligen uppföljningsfrågor - frågor till följd av intervjupersonens svar som väckt intresse 

för intervjuaren (Kvale och Brinkmann 2009). 

Varje intervju tog mellan 60-80 minuter och genomfördes av båda författarna, där ena 

författaren var aktiv och ställde frågorna medan den andra författaren höll sig i bakgrunden. 

Alla intervjuer spelades in med två enheter för att förebygga att eventuella tekniska problem 

skulle uppstå. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till inspelning med information om att 

ljudinspelningen skulle raderas efter transkribering och studiens godkännande. Med en 

intervju får författarna en bättre dialog med intervjupersonen vilket kan leda till att 

intervjupersonen blir mer avslappnad och kan på så vis ge mer detaljerade och innehållsrika 

svar. Under en intervju kan frågorna också anpassas efter intervjuperson och reda ut 

eventuella otydliga svar eller missförstånd.  

4.4 Analys  

Den analysmetod som har tillämpats i studien är kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004). Graneheim och Lundman gör antagandet att en text alltid 

innebär och har olika betydelser och det finns alltid viss grad av tolkning när en text används. 

Detta är en viktig fråga när faktaförtroendet i kvalitativ innehållsanalys diskuteras. Hseih och 

Shannon (2005) beskriver att målet med innehållsanalys är att få kunskap och en förståelse av 
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det fenomen som valts att studera. Utvecklingen av ett bra kodningssystem är centralt för 

tillförlitlighet i forskning med hjälp av innehållsanalys (Hseih & Shannon 2005).  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver fem steg i processen med innehållsanalys och 

dessa är; meningsbärande enheter, kondensering, kod, subkategori och kategori. De beskriver 

meningsbärande enheter som meningar, ord eller hela stycken innehållande aspekter 

relaterade till varandra genom sitt innehåll och sammanhang. För att sedan göra en 

kondensering görs ytterligare ett urval av relevant text som förenklas men kärnan behålls. Den 

meningsbärande enheten som har kondenserats bildar sedan en beskrivande kod som efter 

ytterligare en sammanslagning bildas subkategorier. Dessa subkategorier slås sedan ihop och 

bildar kategorier och blir olika grupper i ett resultat (Graneheim & Lundman 2004).  

Analysen i studien har utgått ifrån de fem stegen som beskrivits ovan. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant direkt efter att de genomförts. Av transkriberingarna plockades det 

mest relevanta utifrån studiens syfte ut och bildade meningsbärande enheter som sedan 

kondenseras och förenklas men kärnan av innehållet bibehålls (Graneheim & Lundman 2004). 

Kodningen gjordes sedan med hjälp av det mest centrala i kondenseringen. Kodningen 

innehöll många liknande koder som senare kom att bilda subkategorier genom att de liknade 

varandras innehåll och sedan bildades kategorier av de subkategorier som ansågs passa ihop. 

Totalt bildades sex subkategorier i studien, vilka var: Barnet i ärendet, föräldra-barn 

kontakten, arbetssätt, samarbete, utvecklingsmöjligheter och riskfaktorer att inte efterleva ett 

barnperspektiv. Barnet i ärendet och föräldra-barn kontakten bildar kategorin Barnets röst. 

Arbetssätt och samarbete bildar kategorin Aktörers arbete. Utvecklingsmöjligheter och 

riskfaktorer att inte efterleva ett barnperspektiv bildar kategorin utvecklingspotential. 

Tabell 1. Innehåller ett utdrag ur den kvalitativa innehållsanalysen med ett exempel på varje 

stadie. 

Meningsbärande 

enhet 

kondensering Kod Subkategori Kategori 

Sen kan det vara ur 

säkerhetssynpunkt 

också där barnet är 

brottsoffer. Men 

hur det än är barnet 

har ju alltid rätt att 

träffa sina 

föräldrar, men 

föräldrarna har inte 

alltid rätt att träffa 

sina barn. Det är 

sådana delikata 

övervägningar man 

måste göra. 

(Respondent 1) 

 

Säkerheten är viktig 

om barnet är 

brottsoffer. Barnet 

har alltid rätt att 

träffa sina föräldrar 

men inte tvärtom. 

Säkerheten är 

viktig för både 

barn och föräldrar 

Barnet i 

ärendet 

Barnets röst 

Vi har inte så Samarbetar inte Arbetet med Samarbete Aktörers 
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mycket samarbete, 

men däremot 

kontakt med 

socialtjänsten. Den 

mesta kontakten 

handlar om att vi 

gör orosanmälan, 

sen har vi inte så 

ofta vidare 

samarbete då 

sekretessen hindrar 

det. (Respondent 

3) 

 

mycket, men arbetar 

med socialtjänsten. 

Arbetet med 

socialtjänsten är 

oftast vid 

orosanmälningar. 

Vidare samarbete 

hindras av 

sekretessen. 

socialtjänsten arbete 

Riskfaktorn är ju 

att om man inte 

utgår från barnet så 

finns det ju en risk 

att man gör 

likadant för alla 

barn, man 

generaliserar, och 

alla barn mår 

kanske inte bra av 

att ha den 

kontakten även om 

föräldern vill det 

eller tvärtom. 

(Respondent 5) 

 

Risk med att inte ha 

ett barnperspektiv är 

generalisering och att 

barnen inte mår bra. 

Riskfaktorer och 

generalisering 

Riskfaktorer 

att inte 

efterleva ett 

barnperspektiv 

Utvecklingspo

tential 

     

4.5 Kvalitetsaspekter 

Trovärdighet handlar om att visa att studiens data och analyser är trovärdiga och detta kan 

göras genom transparens, genom att diskuteras och kritisera (Svensson & Ahrne 2015). 

Författarna till denna studie har försökt att på ett tydligt sätt redogöra för alla steg och 

metodval som gjorts och resonerat kring dessa. Förförståelsen som författarna hade har hela 

tiden beaktats och diskuterats för att studien skall bli så trovärdig som möjligt.  

Tillförlitlighet i en studie brukar beskrivas kunna uppnås genom bland annat att flera forskare 

uppnår samma resultat genom att genomföra samma studie eller att samma forskare utför 

samma studie fast vid olika tillfällen men får ändå fram samma resultat (Larsen 2009). I vår 

kvalitativa studie går det inte att tala om hög tillförlitlighet i detta avseende utifrån att det har 

genomförts personliga intervjuer och personerna kan komma att ändra sina åsikter och 

upplevelser över tid och gör att ett svar på en fråga är ständigt i förändring (Trost 2010). 

Tillförlitlighet kan även handla om noggrannhet och hur det insamlade materialet har 
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hanterats. Det har förebyggts genom att hantera all insamlad data mycket noggrant. I detta 

avseende är tillförlitligheten att betrakta som hög.   

4.6 Etiska överväganden 

Etiska frågeställningar är något som kan komma att uppstå i relationen människor emellan. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att etiska frågor kan uppkomma inom forskning 

exempelvis mellan forskare och respondent. Samtliga intervjuer i denna studie utfördes av 

båda författarna och det togs hela tiden hänsyn till att det var två intervjuare och en 

respondent. Intervjuerna planerades noga i förväg och det bestämdes vem som skulle ansvara 

för vad, så att det skulle bli så bra som möjligt för respondenten. Samtliga intervjupersoner 

har skriftligt och/eller muntligt fått information om att medverkan är frivillig samt att data 

kommer presenteras på gruppnivå så att svar från de enskilda intervjupersonerna inte skall 

vara möjliga att röja (Jacobsen 2010). Frågorna som ställdes under intervjun rör 

informanternas yrke för att inte undersöka deras privatliv som är deras “frizon”. Om det skulle 

framkomma någonting i studien som rör deras privatliv kan även andra familjemedlemmar bli 

drabbade.     

Det finns fyra huvudkrav vad gäller samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2011), 

det är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. För 

att uppfylla informationskravet har alla respondenter fått information kring studiens syfte 

innan deltagandet. I samband med informationen om syftet fick de också kontaktuppgifter till 

författarna. För att uppfylla samtyckeskravet delgavs respondenterna information om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde välja att avbryta intervjun när som helst 

innan och under intervjuerna. Respondenterna fick även frågan ifall det var okej att 

intervjuerna spelades in och information om att inspelningarna skulle raderas när 

transkriberingen var klar delgavs. I enlighet med nyttjandekravet delgavs till respondenterna 

information om vad det insamlade materialet skulle användas till. Respondenterna fick 

information om att intervjuerna skulle spelas in och därefter transkriberas samt att 

inspelningarna och transkriberingen efter att studien genomförts skulle raderas omedelbart. 

För att garantera att respondenterna i studien blir avidentifierade röjdes varken namn, ålder 

eller från vilken kommun de kom ifrån, detta med hänsyn till konfidentialitetskravet.   
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5. Resultat 
Det resultat som framkommit genom innehållsanalysen kommer presenteras i följande avsnitt. 

Kategorierna Barnets röst, Aktörers arbete och utvecklingspotential kom fram genom 

analysen och följs av subkategorierna Barnet i ärendet, föräldra-barn kontakten, arbetssätt, 

samarbete, utvecklingsmöjligheter och riskfaktorer att inte efterleva ett barnperspektiv (se 

tabell 2). 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Kategori Barnets röst Aktörers arbete Utvecklingspotential 

Subkategori Barnet i ärendet Arbetssätt Utvecklingsmöjligheter 

 Föräldra-barn 

kontakten 

Samarbete Riskfaktorer att inte 

efterleva ett 

barnperspektiv 

5.1 Barnets röst 

Denna kategori är uppbyggd på två subkategorier: Barnet i ärendet och Föräldra-barn 

kontakten. Barnet i ärendet avser hur barnet kommer till tals i ärenden det berörs i. Föräldra-

barn kontakten avser hur barnen och den intagne föräldern ges möjlighet att behålla kontakten 

och hur det sker gentemot barnet och vems behov det är som kommer först när det gäller 

kontakten. 

5.1.1 Barnet i ärendet 

Ett barnperspektiv är en huvuduppgift och viktigt för respondenterna att utgå ifrån i arbetet 

där barn har minst en frihetsberövad förälder. De aktörer respondenterna arbetar inom skall 

beakta ett barnperspektiv när det finns ett barn i den intagnes nätverk. Ett barnperspektiv 

innebär att utgå från barnets behov och vad som är bäst för barnet, att lyssna och ta deras 

åsikter på allvar samt att alltid låta barnet vara i fokus. “Men hur det än är har barnet rätt att 

träffa sin förälder men föräldrarna har inte alltid rätt att träffa sina barn” (Respondent 1). 

 Respondenterna beskriver vikten av att barnens behov styr och att det inte är den intagne som 

är i fokus vad gäller beslut som berör barnet. Respondenterna uppger att föräldrarna i många 

fall inte berättar för barnen vart den intagne föräldern befinner sig utan de använder olika 

bortförklaringar, även om vissa barn redan förstått vart den andre föräldern befinner sig. Den 

föräldern som är kvar hemma med barnet kan uppge att den intagne föräldern är på 

utlandsresa eller jobb. Kriminalvården och Bufff arbetar med just denna punkt, uppger 

respondenterna. Kriminalvården arbetar inifrån anstalten med att få föräldern att berätta för 

sitt barn vart de befinner sig och Bufff arbetar med både föräldern på insidan och föräldern 

som är på utsidan av anstalten.  Respondenterna beskriver att föräldrarna på anstalten uppger 

till barnen när de kommer på övervakat besök att kriminalvårdspersonal som är med och 

övervakar samtalet är deras kollegor. “Det jobbar vi väldigt mycket med, det är också 

barnperspektivet i det. Barnet har rätt att veta och barnet har rätt att ha en relation, vi utgår 

utifrån vad barnet vill (Respondent 4). 

 Det framkommer av respondenterna att barnet är orolig över hur föräldern har det när de inte 

vet vart föräldern befinner sig. Barnet vill veta var föräldern befinner sig och när de får träffas 
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igen. Respondenterna beskriver att i fall där barn har minst en frihetsberövad förälder arbetar 

de för att underlätta för barnet. Arbetet utgår mycket från att barnet skall få en positiv 

upplevelse när de är och besöker den intagne föräldern på anstalten. De beskriver att om 

barnet inte vill ha kontakt med sin förälder så skall inte barnet behöva eller tvingas till det. 

Samtidigt beskriver en respondent att de måste se till barnet i allt arbete, då vissa barn 

kommer till anstalten och är rädda och gråter innan de kommit innanför dörren. Respondenten 

menar på att detta inte främjar barnet och barnets bästa och att de där måste tänka utifrån vad 

som är bäst för barnet och bortse från den intagnes behov.  

Vi måste ta hänsyn till barnet i allting vi gör. För vem främjar det att 

barnet kommer hit när det är så rädd att det gråter innan det kommit 

innanför dörren och sen gråter så mycket att det hörs ut, vem främjar 

det då? (Respondent 2). 

5.1.2 Föräldra-barn kontakten 

Vad gäller föräldra-barn kontakten är respondenterna även där enade om att arbetet skall utgå 

ifrån barnets behov av kontakten. Det är den intagne som ansöker om besök- och 

telefontillstånd, vilket innebär att den intagne får ta emot besök samt hålla kontakt via telefon 

med anhöriga utanför anstalten. För att få besöks- och telefontillstånd utgår de ifrån ett 

frågeformulär, som är lika formulerat på varje anstalt. Det består av 72 frågor som varje 

intagen skall besvara om bland annat relation, värderingar, inställning och syn på droger. 

Därefter sammanställs den intagnes svar på frågorna och studeras utifrån en 

säkerhetssynpunkt om det är lämpligt eller inte lämpligt att ha besök- och telefontillstånd. En 

respondent uppger att de under prövningen av tillståndet inte kollar på den intagnes behov 

utan på personen som tillståndet skall godkänns till, då det inte är lämpligt att ge 

telefontillstånd till exempel en anhörig som är brottsoffer till den intagne. “För barnet ska ju 

inte bli drabbad av att den har en anhörig som har begått ett brott. Det är jätteviktigt” 

(Respondent 1). Respondenterna uppger att det är föräldern som gjort något fel och att det inte 

är barnen som skall straffas för det och säger att det därför är viktigt att se utifrån vad som är 

bäst för barnet. 

Respondenterna är inte helt eniga om vems behov som styr kontakten mellan barnet och den 

intagne föräldern. Respondenterna uppger att ansökan om besök- och telefontillståndet kan 

avslås ifall de upptäcker att kontakten inte är god för barnet. Det framkom att några av 

respondenterna upplever att det är förälderns behov som styr kontakten mellan den intagne 

föräldern och barnet.  

Det är sällan vi eller vårdnadshavarna tar hänsyn till barnets önskemål 

och vi skulle kunna göra bättre prioriteringar kring detta för barnens 

skull. Samtycker den andra vårdnadshavaren så är det ju dem som 

bestämmer hur kontakten skall se ut (Respondent 2). 

Jag upplever tyvärr att det är förälderns behov som styr kontakten. 

Som jag sa innan så är det föräldern som begått ett brott och hamnat i 

fängelse och då förlorar man mycket av sina rättigheter och då tycker 

inte jag att det är deras behov som ska komma före barnets, för det är 

dom som har “valt” att lämna barnet och inte tvärtom. Hur 
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kriminalvården ser på det vet jag inte riktigt men i det fallet som vi har 

haft här så har dom ju inte sett till barnens behov vad jag vet. Utan 

dom har utgått från vad föräldern säger och vill (Respondent 5).  

Respondenterna berättar att den intagne får information om rätten att söka besök- och 

telefontillstånd när den kommer till anstalten, men däremot är det vårdnadshavaren till barnet 

som avgör ifall barnet får ha kontakt med den intagne föräldern eller inte. Det framkommer 

också att det ibland kan uppstå situationer där barnet vill ha kontakt med den intagne 

föräldern, men att vårdnadshavaren inte tillåter det. I dessa fall är det något personalen inom 

kriminalvården inte kan lägga sig i utan att den frågan går vidare till familjerätten.  

Respondenterna belyste vikten av att fortsatt upprätthålla kontakten med den intagne 

föräldern, men belyser också att det inte alltid var till barnets fördel. Respondenterna beskrev 

att det är viktigt för barnet och barnets utveckling att ha en regelbunden kontakt med sin 

intagna förälder. De poängterar även att kontakten inte alltid är positiv för barnet och att det 

bedöms innan beslut angående besöks- och telefontillstånd fattas. Under intervjuerna 

framkommer att respondenterna möter många föräldrar som resonerar kring att det inte är bra 

för barnet att få veta att en förälder sitter i fängelset och att miljön på anstalten inte är något 

gott för barnet. Två respondenter beskriver att det är sämre att bryta en relation än att hälsa på 

sin förälder i en fängelsemiljö.  

En faktor som påverkar hur kontakten kommer att ske mellan den intagne föräldern och 

barnet är hur driven föräldern på utsidan är till att barnet och föräldern skall upprätthålla 

kontakten lyfter två respondenter. De menar att det ligger ett stort ansvar på den förälder som 

är kvar på utsidan huruvida kontakten ska se ut och ske. En respondent berättar att det oftast 

finns en kvinna på utsidan när en pappa frihetsberövas och sitter på anstalt. Respondenten 

beskriver att kvinnorna i många fall ställer upp och hälsar på mannen på anstalten i hopp om 

att allt skall bli bra igen, medan en kvinna som är frihetsberövad oftast är ensam, det finns 

ingen pojkvän, sambo eller man kvar på utsidan.  

5.2 Aktörers arbete 

Denna kategori är uppbyggd på två subkategorier: Arbetssätt och Samarbete. Arbetssätt avser 

hur yrkesverksamma arbetar kring barn som har minst en frihetsberövad förälder och vilka 

aktörer som har vilka uppgifter. Samarbete avser hur de olika aktörerna samverka i arbetet 

kring dessa barn.  

5.2.1 Arbetssätt 

Respondenterna beskriver hur de utifrån sin aktör arbetar med barn som har minst en 

frihetsberövad förälder. Det framkommer att Kriminalvården har skyldighet att ha 

barnombudsman för respektive verksamhetsområde, vilket innebär att de måste ha 

barnombudsman på varje anstalt och häkte. Respondenterna beskriver att barnombuden har 

som arbetsuppgift att arbeta för barnet, att stötta personalen i frågor som rör barnen samt att i 

frågor som rör barnen utgå ifrån barnperspektivet och FN:s Barnkonvention. Inom 

Kriminalvården finns specifika arbetsmetoder för föräldra-barn relationen. Det framkommer 

att en av anstalterna har Föräldragrupp, ”Godnattsagor inifrån” samt en informationsfolder 

som ges till barnen som har en anhörig i fängelse. Informationsfoldern är framtagen i syfte att 
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Kriminalvården har en skyldighet att ge information till barnet inför första besöket berättar 

respondenten. Godnattsagor inifrån är ett projekt där den frihetsberövade föräldern får läsa 

sagor som spelas in på en skiva, som sedan skickas hem till barnet. Projektet är till för att 

stärka kontakten mellan barnet och den intagne föräldern, berättar respondenterna. 

Godnattsagor inifrån och föräldragruppen där dom får liksom vara 

föräldrar då är dom liksom inte intagna på det sättet, utan då sitter det 

bara pappor i gruppen till exempel och dem byter erfarenheter och så 

utifrån en papparoll (Respondent 1). 

Av intervjuerna framkommer att det finns en skillnad mellan hur långt anstalterna har kommit 

med arbetet mot barnen. Det framkom under intervjuerna att ena anstalten arbetar med 

föräldragrupp och Godnattsagor inifrån samt att de skickar ut informationsfolder, medan den 

andra anstalten nyss börjat med Godnattsagor inifrån och att de skickar ut en 

informationsfolder till barnet. Informationsfoldern delas ut till barnet innan ett besökstillstånd 

ges, foldern innehåller bland annat bilder på hur det ser ut på anstalten, var föräldern sover, 

var föräldern jobbar samt besöksrummet där barnet kommer träffa sin intagne förälder.   

Respondenterna berättade att de yrkesverksamma inom kriminalvården har en skyldighet att 

göra en orosanmälan. Det skiljer sig åt i formuleringen kring när en orosanmälan görs, då en 

respondent uppger att de har skyldighet att anmäla om de har oro för barnet, medan en annan 

respondent uppger att de i nästan alla fall när det finns barn inblandade gör en orosanmälan.   

Det finns inte något specifikt uttalat förhållningssätt för barnet inom kriminalvården, förutom 

orosanmälan som görs i de flesta fallen berättade en del av respondenterna. Det framkommer 

av intervjuerna att de yrkesverksamma som möter barn med minst en frihetsberövad förälder 

bemöter barnen och de intagna på olika sätt. Det framkom att de yrkesverksammas personliga 

intresse för specifika frågor styr deras arbetssätt och vilja i arbetet att bemöta människorna.  

Detta bygger ganska mycket på vad man har för personligt intresse 

liksom för frågan, är min erfarenhet. Så mycket annat vad man är 

driven i liksom, att dom flesta har ju någonting som man blir extra 

intresserade för. Men jag kan säga att vår kontakt med kriminalvården 

omkring våra familjer funkar väldigt bra (respondent 4).   

En respondent beskriver att hen bemöter den intagne på ett öppet sätt vad gäller den intagnes 

föräldraroll och den intagnes tankesätt kring sin föräldraroll och förklarar att det är hens 

arbetssätt. “Jag lindar inte in något i bomull utan är väldigt öppen, det är mitt arbetssätt” 

(Respondent 2). 

Andra respondenter förklarade att förhållningssätt och arbetsmetoder finns gentemot barnet 

inom kriminalvården och beskriver att det handlar om hur personalen möter barnen inför ett 

besök. Respondenterna uppger att personalen inom kriminalvården kan möta barnet vid 

grinden och följa dem in till anstalten. Respondenterna understryker att de lägger sig på 

barnets nivå för att tänka att de inte skall behandla barnet som en vuxen och inte ta för givet 

att barnet förstår vad det handlar om.  
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Bufff beskrivs som en stödorganisation och stödverksamhet. De anställda på Bufff går en 

internutbildning i stödjande samtal vid anställning. Internutbildningen är utifrån vad barn som 

anhörig till en frihetsberövad oftast drabbas av gällande relationen. Det främsta som barn 

drabbas av gällande kontakten är separationen, stigma, skam och skuld. Bufff ger stöd till de 

som har en anhörig som är frihetsberövad och har då kontakt med föräldern på utsidan, barnet 

samt den intagne föräldern. Bufffs stöd är frivilligt, så stödet går inte att bevilja som en insats 

via socialtjänsten. Bufffs arbete är på barnets villkor, barnets tvingas aldrig till att behöva 

prata om något de inte vill, träffa sin intagne förälder eller att prata med den intagne föräldern 

i telefon. De som arbetar inom Bufff har sekretess och bör vid oro kring barn och ungdomarna 

skicka en orosanmälan, då de inte är en myndighet har de inte anmälningsplikt. För att kunna 

arbeta på bästa sätt gentemot barnen som är anhöriga till en frihetsberövad har Bufff gjort en 

kartläggning, utifrån kriminalvårdens information, om vart flest barn är drabbade av att ha en 

förälder som är frihetsberövad. Det framkommer att Bufff på alla lokalkontor har öppet hus en 

gång i veckan, där barn, ungdomar och familjerna kommer till dem. Kravet för att komma till 

öppet hus är att barnen skall veta sanningen om att deras andra förälder är frihetsberövad. Då 

det är tufft för många familjer att ta det samtalet kan personal från Bufff vara med och stödja 

inför det samtalet. På öppet hus träffar barnet andra barn i liknande situation och de behöver 

inte prata om de inte vill, men det är ofta skuldavlastande för barnet. På öppet hus har Bufff 

olika projekt för barnen, de har just nu ett projekt där barnen får inreda hur de önskar att ett 

barnbesöksrum skall se ut. Resultatet av projektet visar Bufff för Kriminalvården på de häkten 

och anstalter de är på.  

Socialtjänstens arbete beskrivs utgå ifrån att fatta beslut utifrån barnet, där barnperspektivet 

beaktas för att alla beslut skall gynna barnet. Huvuduppgiften socialtjänsten har är att se till 

barnets behov och inte den intagne förälderns behov i ärenden där barn har minst en 

frihetsberövad förälder. BBIC är ett utredningsmaterial som används vid alla utredningar, men 

bortsett från BBIC framkommer att det inte finns andra specifika arbetsmetoder gentemot 

barn med frihetsberövade föräldrar. Det kan upplevas som svårt att bemöta barn med en 

frihetsberövad förälder för socialtjänsten, det då information kring hur mycket barnet 

informerats om och vad de varit med om inte finns, beskriver en respondent. Socialtjänsten 

har kontakt med båda föräldrarna, både den intagne och den som inte är intagen, då de skall 

ha kontakt med båda vårdnadshavarna under en utredning.  

5.2.2 Samarbete 

Att samarbeta och samverka tycker respondenterna är en viktig del i arbetet. Under 

intervjuerna framkommer det att socialtjänsten är den aktör som främst har kontakt och 

samarbetar med kriminalvården. Många av de intagna och de barn som är anhöriga har 

tidigare haft kontakt med socialtjänsten på något sätt, så när kriminalvården gör en 

orosanmälan är det många som redan förekommer i socialtjänstens register.  

Socialtjänsten blir en naturlig samarbetspartner liksom. Oftast är det 

många som redan förekommer i deras register, dels själva kanske de 

har haft kontakt när de var barn. Oftast är det ingen överraskning när 

vi ringer och gör en orosanmälan (Respondent 1). 
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Det framkommer av respondenterna inom kriminalvården att samarbete mellan 

Kriminalvården och socialtjänsten främst sker vid orosanmälningar och vid beslut om besöks- 

och telefontillstånd. Vad gäller besöks och telefontillstånd gör socialtjänsten en bedömning 

kring kontakten mellan barnet och föräldern samtidigt som kriminalvården gör en egen 

bedömning. Respondenterna beskriver att socialtjänstens beslut väger tungt i kriminalvårdens 

bedömning av tillståndet. 

Det framkommer att flera respondenter upplever att sekretessen är ett hinder vad gäller 

samverkan och samarbete med andra aktörer. Under intervjuerna framkommer att vissa av 

personalen inom kriminalvården i vissa fall känner att de har en skyldighet att ge viss 

information till socialtjänsten, trots att sekretessen är emellan. Ett sådant exempel som 

presenterades under en intervju är: när intagna föräldrar lämnar urinprov via socialtjänsten för 

att få träffa sitt barn, så kan de på anstalten ibland välja bort att skicka vissa positiva urinprov 

till socialtjänsten för att umgänget ska kvarstå. Det framkommer att alla inte agerar på samma 

sätt i dessa situationer men att vissa av personalen inom kriminalvården tycker att det är en 

skyldighet att agera och informera socialtjänsten om detta. 

Respondenterna upplever olika kring samarbetet mellan kriminalvården och socialtjänsten. 

Det framkommer att arbetet mellan kriminalvård och socialtjänst inte alltid ses som ett 

samarbete utan mer som en kontakt. Enligt respondenterna förhindrar sekretessen samarbete 

och det samarbete som existerar mellan kriminalvård och socialtjänst är när en orosanmälan 

görs från kriminalvårdens sida.  

Vi har inte så mycket samarbete, men däremot kontakt med 

socialtjänsten. Den mesta kontakten handlar om att vi gör 

orosanmälan, sen har vi inte så ofta vidare samarbete då sekretessen 

hindrar det (Respondent 3). 

Bufff samarbetar främst med kriminalvården och socialtjänsten. Det framkommer av 

intervjuerna att det finns både bra och dåligt samarbete mellan kriminalvård och Bufff. Bufff 

är drivande i att kriminalvården beaktar barnperspektivet väl och det främsta samarbetet är 

mellan Bufff och barnombuden på anstalterna.  Barnombuden och Bufff har en dialog kring 

vad som efterfrågas av barnen och hur de skall kunna bli bättre på att besvara efterfrågan. 

Bufff är även med på kriminalvårdens internutbildning där de informerar kring Bufff och att 

kriminalvården har ett tvingande avtal med Bufff, vilket innebär att de är tvingade till att 

arbeta utefter barnperspektivet. Stor del av samarbetet Bufff arbetar med är även samarbetet 

med föräldrarna kring barnet, vilket framkommer kan fungera olika utefter situation. Men 

under intervjuerna framkom att de flesta föräldrarna är samarbetsvilliga och de flesta är 

fortfarande tillsammans under tiden den ena föräldern avtjänar ett straff. 

Överlag är de flesta samarbetsvilliga, asså fungerar samarbetet bra 

mellan föräldrarna, dom flesta är fortfarande tillsammans. Sen så finns 

det definitivt familjer där det är infekterat precis som i 

vårdnadstvister, eller liknar det i alla fall (Respondent 4).  

Inom socialtjänsten önskas utifrån tidigare erfarenheter ett bättre samarbete med 

kriminalvården i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Det framkommer att 
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ifall socialtjänsten skulle kunna få information från kriminalvårdens sida under hela 

verkställigheten om hur det går med den intagne, skulle socialtjänsten kunna förbereda barnet 

bättre på att föräldern en dag ska komma ut. En informant beskriver att det för barnet är en 

stor omställning när föräldern försvinner, men att det även är en omställning när föräldern 

oförberett kommer tillbaka igen. I de situationerna beskriver informanten att det hade varit bra 

att kunna mentalt förbereda barnet på att föräldern en dag kommer komma tillbaka och på så 

sätt förbereda barnet på att det kanske inte med en gång kan bo med föräldern är något som 

framkommer under intervjuerna. 

Om vi dessutom under hela verkställigheten får information om hur 

det går så kan ju vi förbereda barnen mer mentalt på att en dag 

kommer mamma eller pappa ut och då kanske inte du kan bo där 

direkt, men att man ger dem utrymme för att hinna förbereda sig och 

acceptera hur det ska se ut (Respondent 5). 

Sammanfattningsvis framhöll de flesta respondenterna att det är viktigt med ett fungerande 

samarbete för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade parter.  

5.3 Utvecklingspotential 

Denna kategori består av två subkategorier: Utvecklingsmöjligheter och Riskfaktorer att inte 

efterleva ett barnperspektiv. Utvecklingsmöjligheter avser vad respondenterna anser bör och 

kan utvecklas i arbetet med barn som har minst en frihetsberövad förälder. Riskfaktor att inte 

efterleva ett barnperspektiv avser vad som skulle ske ifall barnperspektivet inte beaktas utan 

att fokus enbart skulle vara på den frihetsberövade. 

5.3.1 Utvecklingsmöjligheter 

Det framkommer av kriminalvården och Bufff att arbetet kring barn som har minst en 

frihetsberövad förälder har utvecklats mycket, men uppger även att det är mycket kvar. 

Respondenterna lyfter att arbetet kring denna målgrupp alltid kommer att behöva utvecklas 

framåt.  

Det framkommer att kriminalvården skulle behöva utveckla en föräldrautbildning för de 

föräldrar som är frihetsberövade. Personalen inom kriminalvården pratar redan med de 

intagna om droger, våld och alkohol, men skulle behöva prata om det moraliska samt om hur 

det är att vara förälder. Bufff kommer till anstalterna och pratar med de föräldrar som är 

frihetsberövade, men det upplevs inte som tillräckligt för alla respondenter. För att förbättra 

arbetet och för att kunna nå barnen som har minst en frihetsberövad förälder behöver man ta 

bort det byråkratiska språket. Det framkommer även att det är viktigt att kunna nå barnen och 

att de skall kunna förstå, därför måste så många hinder som möjligt tas bort. Arbetet bör också 

förbättras genom att erkänna barn till frihetsberövade i lagen, den enda gången barnen har rätt 

till specifikt stöd är om barnet är brottsoffer. Det framkommer att de flesta barn som kommer 

till Bufff inte är brottsoffer och att barnen måste erkännas i lagen för att barnen skall få rätt till 

specifikt stöd. Alla barn har rätt utifrån sin situation att få stöd, men Bufff menar att barn till 

frihetsberövade föräldrar måste erkännas i lag samt vilket stöd de har rätt till, precis som barn 

till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Det framkommer under intervjuerna att det 
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finns hopp och tro om att barn med minst en frihetsberövad förälder kommer erkännas i lagen 

i och med att barnkonventionen träder i kraft år 2020 i Sveriges lagstiftning.   

Sen tycker jag också att som sagt det här med lagstiftningen igen, att 

jag tror verkligen att det kommer bli en enorm skillnad när barnen, för 

så är det, syns du inte så finns du inte, så barnen behöver bli erkända 

av lagstiftningen (Respondent 4). 

Det är flera av respondenterna som påpekat svårigheterna som skapas i och med sekretessen 

mellan de olika aktörerna. Arbetet kring barn med minst en frihetsberövad förälder blir 

problematiskt då sekretessen försvårar samarbetet.  

Sekretessen är ju alltid problematisk liksom. Sekretess mellan 

kriminalvård och sekretess mellan socialtjänst och så vidare, å sen ska 

ju sekretessen finnas det är ju inte det. Men, men ibland blir det 

omständigt, onödigt omständigt liksom (Respondent 4). 

En respondent önskade en utveckling gällande projektet godnattsagor inifrån, det då projektet 

nyss startats på anstalten där respondenten arbetade samt att det varit omtyckt av de intagna. 

Det pågår en utveckling angående barnombudsutbildningar på samma anstalt, då de går från 

att ha två till snart fyra barnombud. Men det framkom även att det gällande 

barnombudsutbildningarna önskas en fortsatt utveckling och att fler av kriminalvårdspersonal 

får utbildningen till barnombud. 

Det framkommer att det finns möjlighet att utveckla arbetet kring att prata mer med de 

intagna om barnfrågor samt göra personalen medveten om att ta upp det med de intagna.  

Det är så mycket saker som man ska prata med den intagne om så 

ibland kanske man glömmer bort att olika har ett barn också och har 

barnet där liksom för man är så fokuserad på klienten och klientens 

behov och man tittar på säkerhetsmässiga bitar kring klienten och så 

liksom, barnfrågor kommer ibland lite i skymundan (Respondent 1). 

Under intervjuerna framkom att polis och kriminalvården inte alltid gör en orosanmälan som 

de enligt lag skall göra när en förälder blir frihetsberövad. Det är därför viktigt att 

informationen finns hos socialtjänsten om det, vilket Bufff försöker att informera 

socialtjänsterna om för att sprida informationen. 

Enligt lag så ska ju polisen eller kriminalvården göra en orosanmälan 

till socialtjänsten där det finns minderåriga barn till den då som har 

blivit häktad eller gripen eller sitter frihetsberövad.  Men det är ju inte 

alltid det görs, men oavsett så, så blir ju socialtjänsten informerad, 

förhoppningsvis, oftast. Så det är därför det är viktigt för oss att 

informationen om situationen finns ute på socialförvaltningarna och 

att det finns redan på mottagningsenheten (Respondenten 4). 

5.3.2 Riskfaktorer att inte efterleva ett barnperspektiv 

Riskfaktorer som uppstår om yrkesverksamma inte beaktar barnperspektivet i situationer där 

barn har minst en frihetsberövad förälder är enligt respondenterna flera. Det som alla 

respondenter nämner är att barnet kan fara illa. I de fall personalen inom kriminalvården inte 
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beaktar barnperspektivet kan barnet få en negativ upplevelse av att besöka den 

frihetsberövade föräldern. Det framkommer av intervjuerna att många barn tar på sig dåligt 

samvete och känslan av att det är dem som gjort fel. Det är därför viktigt att se till barnet och 

att de vuxna i dessa situationer är tydliga med att berätta varför föräldern är i fängelse, för att 

barnet inte skall ha förälderns straff på sitt samvete berättar respondenterna.  

Det framkommer av respondenten från socialtjänsten och respondenten från Bufff att en 

riskfaktor att inte beakta barnperspektivet kan bidra till att man generaliserar barnen. Det 

finns många olika behov hos barnen och det är därför viktigt att se till att barnen får vara med 

och formulera lösningarna utifrån deras förmåga. Det är inte alltid bra för barnet att ha 

kontakt med sin frihetsberövade förälder. Det är individuellt för barnet och beror på hur 

kontakten varit tidigare och det finns på så sätt en risk att generalisera behovet hos barnen, då 

kontakten kan ta skada i stället för att vara till nytta för barnet.  

Riskfaktorn är ju att om man inte utgår från barnet så finns det ju en 

risk att man gör likadant för alla barn, man generaliserar, och alla barn 

mår kanske inte bra av att ha den kontakten även om föräldern vill det 

eller tvärtom”(Respondent 5). 
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat och metod diskuteras utifrån litteratur, tidigare 

forskning och teoretiskt perspektiv. Vidare kommer studiens slutsats och förslag till fortsatt 

forskning att presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma beaktar ett barnperspektiv i 

ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Genom studiens frågeställningar lades 

fokus på hur de yrkesverksamma arbetar med barnen, kontakten mellan barnen och den 

frihetsberövade föräldern samt hur de yrkesverksamma ser på samverkan med andra aktörer 

som är aktuella inom området. Genom innehållsanalysen framkom subkategorier och 

kategorier som har besvarat studiens frågeställningar. 

6.1.1 Relationer och anknytning  

Resultatet i vår studie visar att respondenterna är eniga om att det är av stor vikt att utgå ifrån 

ett barnperspektiv vid bemötande av barn som har minst en frihetsberövad förälder. Det 

framkom också av resultatet att respondenter upplevde att yrkesverksamma i ärenden där de 

möter barn med minst en frihetsberövad förälder kan utgå mer från barnet i bemötandet. 

Björkhagen Turesson (2009) beskriver att det inte finns nödvändiga rutiner utifrån ett 

barnperspektiv i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder då myndigheter inte 

uppmärksammat dessa barns behov. Att barnets bästa skall beaktas vid beslut som rör barnet 

är skrivet i FN:s barnkonvention artikel 3: “Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

alla beslut som rör barn” (Unicef u.å.). Resultatet i vår studie påvisar att de yrkesverksamma 

i många fall tänker på vad som är bäst för barnet, även om det är en sak i arbetet som skulle 

kunna förbättras. Det framkommer också av resultatet i vår studie att det är av stor vikt att 

barnen får veta var den ena föräldern tagit vägen, för att se till vad som är bäst för barnet. 

Resultatet i studien visar att föräldrarna i många fall ljuger om var den andra föräldern är. Det 

framkommer också av resultatet i vår studie att barnet har oro för föräldern när de inte vet var 

den frihetsberövade förälder befinner sig någonstans. Respondenterna beskriver att det 

uppstår känslor av oro, skuld och skam när en förälder blir frihetsberövad, vilket även 

Björkhagen Turesson (2009) och Saunders (2016) bekräftar. Enligt anknytningsteorin 

(Bowlby 1998) är separationer och förluster en vägande faktor för att få depressiva problem. 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att det är till skydd för barnet att bo med båda föräldrarna, då 

det kan ge minskad risk för att barnet utvecklar psykosociala problem. En riskfaktor för barn 

som benämns av socialstyrelsen (2015) är att ha föräldrar som avtjänar fängelsestraff. 

 Tidigare forskning visar att barn som fått socialt stöd av andra vuxna i sin omgivning under 

tiden deras ena förälder varit frihetsberövad ofta haft en betydelsefull mening för barnen. De 

stöttande personerna har bidragit till stabilitet hos barnet som haft minst en frihetsberövad 

förälder (Luther 2015). Att ha stabila och trygga relationer är ett skydd för barnet och dess 

utveckling (Socialstyrelsen 2015). I resultatet av vår studie framkom att relationen barnet och 

den frihetsberövade föräldern hade innan föräldern blev frihetsberövad har en betydelse för 

den fortsatta kontakten efter att föräldern blivit frihetsberövad. Det är något som både 

Saunders (2016) och Sharratt (2014) skriver om, att den tidigare föräldra-barn relationen är 

starkt framträdande faktor för hur fortsatt kontakt kommer att upprätthållas under den tid 
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föräldern är frihetsberövad. Killén (2008) beskriver i sin tolkning av anknytningsteorin att 

barn utvecklar anknytningsmönster utefter sina tidigare erfarenheter, om barnet haft 

oförutsägbara föräldrar förväntar de sig oförutsägbarhet. Men oavsett hur barnet har blivit 

behandlat tidigare relaterar de till sina omsorgspersoner, på så sätt har anknytningen stor 

påverkan på barnet. Resultatet i vår studie visar att om relationen sedan innan varit turbulent 

och barnet påverkats negativt av relationen med sin förälder kan det vara ett skydd för barnet 

att inte ha kontakt med sin förälder visar. Vidare framkommer av resultatet att det beror på 

hur det ser ut omkring barnet och vilket stöd som finns runt om förutom föräldern. I 

anknytningsteorin beskriver Bowlby (1998) att skadan barnet tar av en separation kan variera, 

beroende av olika omständigheter. Precis som resultatet i vår studie visar kan kvalitén på 

föräldra-barn relationen påverka och med det menar Bowlby (1998) att barnets relation till 

föräldern innan och efter separationen kan ha betydelse för vilken skada barnet tar av 

separationen. 

6.1.2 Samverkan och arbetsmetoder 

Resultatet visar att det finns en brist i samverkan mellan de aktörer som är aktuella inom 

området.  I Johnsson, Laanemets och Svenssons bok (2008) om handlingsutrymme kan vi läsa 

om hur viktigt det är att samverkan fungerar och framförallt för socialarbetaren som har en 

”spindeln i nätet” roll. De beskriver att socialarbetaren har en funktion och ett ansvar att 

samverka med andra organisationer både utifrån organisationens övergripande mål och 

klientens enskilda ärende. Inom socialt arbete har samarbete och samverkan alltid varit 

centralt. Resultatet i vår studie visar att arbetet med barn som har minst en frihetsberövad 

förälder för de yrkesverksamma kan handla om att ”stötta” barnen och föräldern som är kvar 

på utsidan eller att förbereda barnen på att den frihetsberövade föräldern en dag skall komma 

ut igen och vara just förälder. Resultatet i vår belyser att det kan uppstå svårigheter och hinder 

i samverkan, varav ett av dessa är att de yrkesverksamma som möter barnen som har minst en 

frihetsberövad förälder kan arbeta inom olika aktörer. Det innebär att de yrkesverksamma har 

sekretess att förhålla sig till inom sin aktör, vilket kan bli en svårighet för en gynnsam 

samverkan.  

Gustav Svensson (2015) skriver om den sociala grundtryggheten som anses vara en uppgift 

för det allmänna. Det är en del av vad socialtjänstens arbete handlar om, att arbeta för barns 

rätt till grundtrygghet. De finns till för barnens rättigheter och på så vis handlar det om 

barnens garanti till god levnadsstandard. Socialstyrelsen arbetar också för att barn skall ha en 

god levnadsstandard och det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret att agera 

(socialstyrelsen u.å.). Socialtjänsten har en skyldighet att ge hjälp och stöd till familjer som är 

i behov av det. Kriminalvården i sin tur arbetar och har fokus på den intagne samtidigt som de 

ska beakta ett barnperspektiv. Det framkommer av resultatet i vår studie att det därav kan vara 

svårt för de olika aktörerna att ha koll på vem som ska “ansvara” för vad och vem som ska 

göra vad, eftersom de arbetar utifrån olika. Detta kan leda till en försvårad samverkan. En 

annan viktig aspekt kring samverkan är maktförhållandet mellan de olika professionerna 

(Johnsson et al 2008). Som yrkesverksam är det viktigt att veta vad andra aktörer runt barnen 

och de frihetsberövade föräldrarna har för uppgifter och funktioner. Handlingsfriheten inom 

en organisation begränsas av regler, policy och tidigare förfaranden vilket gör att det finns 

förutsägbarhet och enhetlighet på arbetsplatsen. Arbetet styrs av lagar samt regler och när det 
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kommer till arbetsuppgifterna är det standardutförandet som specificerar dessa. Genom detta 

bidrar man till att situationerna av liknande typ behandlas och hanteras på ett enhetligt sätt 

och på samma sätt minimeras utrymmet för partikularism (Bolman & Deal 2012). En faktor 

som påverkar bemötandet mellan de yrkesverksamma och den intagne samt barnet påvisar 

resultatet i vår studie kan bero på den yrkesverksammas personliga intresse. Det personliga 

intresset för specifika frågor inom yrket kan skapa engagemang och därför påverka hur de 

yrkesverksamma bemöter människorna i yrket. En annan faktor som påverkar 

yrkesverksammas handlingsutrymme beskriver Lipsky (1980) är att människor aldrig är 

detsamma och på grund av det behöver de yrkesverksamma hitta specifika lösningar till varje 

enskild individ.  

Resultatet i vår studie pekar på att det är viktigt att de yrkesverksamma har relevant och 

mycket kunskap om hur det är att arbeta med barn som har minst en frihetsberövad förälder 

för att kunna bemöta och stötta barnen på ett optimalt och rättvist sätt. Av resultatet i studien 

framkom också att vissa av de yrkesverksamma saknar kunskap och skulle vilja ha mer 

utbildning kring ämnet för att känna sig mer trygga i arbetet och göra en bra samverkan kring 

barnet tillsammans med andra aktörer. Av resultatet i denna studie kan det utläsas att 

samverkan och arbetsmetoder är sammankopplade på ett starkt sätt samt att arbetet med dessa 

barn hela tiden är under utveckling. Resultatet visar också att de yrkesverksamma vill ha mer 

utbildning som leder till kunskap och en bättre samverkan med rätt arbetsmetoder i arbetet där 

barn har minst en frihetsberövad förälder. 

6.1.3 Det framtida arbetet 

Resultatet i vår studie indikerar att det är av stor vikt att arbetet kring barn som har minst en 

frihetsberövad förälder fokuserar på vad som är bäst för barnet. Om detta inte uppnås finns 

det risk att barnet far illa och får en dålig upplevelse av att besöka sin frihetsberövade 

förälder. Det framkommer också av resultatet i vår studie att barnets behov av kontakt med 

sin frihetsberövade bör bedömas utefter varje enskild situation, då kontakten med den 

frihetsberövade föräldern inte alltid är till barnets bästa. Precis som Bowlby beskriver i 

anknytningsteorin, att barnets beteende och attityder påverkas av tidigare erfarenheter och 

uppfostran (Aroseus 2013). Kan kontakten med den frihetsberövade föräldern ge en påverkan 

hos barnet, både positiv och negativ beroende på barnets behov av kontakten med den 

frihetsberövade föräldern. Det är en risk att inte beakta barnperspektivet då det kan leda till att 

yrkesverksamma som möter barnen kan generalisera att kontakt med den frihetsberövade 

föräldern är god för alla barn, vilket framkommer av resultatet i studien att det inte alltid är. 

Enligt Bowlbys anknytningsteori (1998) väger omständigheter kring en separation för barnet 

stor tyngd på huruvida separationen tar skada eller inte för barnet. Bowlby beskriver att 

relationen innan och efter separationen är en faktor som kan ha betydelse för hur separationen 

påverkar barnet. Detta är något som också framkommer av studiens resultat, som även påtalar 

vikten av att se till varje enskilt barns behov. Björkhagen Turesson (2009) beskriver att det 

finns flera utvecklingsområden vad gäller att upprätthålla en god och positiv kontakt för 

barnen med sin frihetsberövade förälder, samtidigt som hon påvisar vikten att utgå från vad 

som är bäst för barnet. Av resultaten i vår studie framkommer precis som Turesson beskriver, 

vikten av att utgå från vad som är bäst för varje enskilt barn. 
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Det är en risk för barnets utveckling att ha en sporadisk och oförutsägbar kontakt med sin 

förälder (Socialstyrelsen 2015). För att kunna arbeta på ett bättre sätt utifrån barnperspektivet 

inom kriminalvården skulle personalen inom kriminalvården behöva prata mer om barnfrågor 

med de intagna påvisar resultatet i vår studie. Det framkom ett önskemål om en framtida 

föräldrautbildning i resultatet av studien, där det skulle kunna vara möjligt att prata mer om 

barnfrågor med de frihetsberövade föräldrarna. Det benämns som en skyddsfaktor att ha 

föräldrar som ger god omsorg och tillgodoser barnets behov (Socialstyrelsen 2015), vilket i 

sig kan innebära att det varit till skydd för barnen att frihetsberövade föräldrar under 

strafftiden får upprätthålla sin föräldraförmåga alternativt öva och utveckla förmågan genom 

en föräldrautbildning.  

Resultatet i vår studie visar att det finns hinder som kan underlättas, för att på ett bättre sätt nå 

barnen och för att de skall kunna öka deras förståelse för situationen. Det kan ske genom att ta 

bort det byråkratiska språket. De barn som har minst en frihetsberövad förälder bör också 

erkännas i den svenska lagstiftningen, om de inte erkänns i lagen är inte myndigheter skyldiga 

att ge specifikt stöd till dessa barn framkommer i vår studies resultat.  

Yrkesverksamma reflekterar olika kring sin skyldighet att anmäla oro kring ett barn visar 

resultatet i vår studie. Det då respondenter beskriver sin anmälningsskyldighet på olika sätt, 

då det uppges både att en orosanmälan skall göras vid varje fall där det kommer till kännedom 

för personalen inom kriminalvården att den intagne har barn. Det beskrivs också att en 

orosanmälan skall göras från kriminalvården när det finns en oro kring ett barn. Bufff har 

kunskap om detta och lyfter därför vikten av att informationen finns på socialkontoren att det 

inte alltid inkommer en orosanmälan som det skall när kriminalvården tar emot en förälder. 

Lipsky (1980) beskriver i sin teori om gräsrotsbyråkrater att det inte finns möjlighet att 

formulera lagtext eller instruktioner gällande mötet mellan klient och tjänstemän, då det är för 

komplext. På så vis kommer alltid ett handlingsutrymme för yrkesverksamma att existera. 

Anmälningsplikten är formulerat i den svenska lagstiftningen men det kvarstår för varje 

enskild yrkesverksam att avgöra vad som är för barnets bästa samt vad en oro för barnet är. 

Det är i bedömningen av vad som är bäst för barnet som handlingsutrymmet existerar i detta 

fall, då tjänstemannen får ett utrymme till att bedöma vad som är bäst för barnet och på så sätt 

kunna ge ett avgörande utifrån sin egen upplevelse av situationen.  

6.2 Metoddiskussion 

Det finns som alltid både fördelar och nackdelar med kvalitativ metod. Men en fördel med 

kvalitativ metod är att det ger möjlighet till att kunna få en djupare inblick och 

helhetsförståelse av ämnet. Dessutom ges möjlighet för intervjuaren att anpassa sig utefter hur 

enskild intervju utvecklas och eventuella missförstånd kan intervjuaren och respondenten lösa 

under intervjutillfället. Det gjordes vid flera tillfällen genom att förklara frågor djupare samt 

omformulera frågan till respondenterna. Intervjuaren ges också tillfälle att ställa följdfrågor 

till respondenterna under intervjutillfället (Larsen 2009), vilket utfördes vid alla intervjuer i 

denna studie. 

De nackdelar som finns gällande kvalitativ metod är bland annat kritiken som framförts 

angående den bristande generaliserbarheten (Svensson & Ahrne 2015). Det är inte alltid 

viktigt att kunna generalisera i kvalitativa metoder utan att få fram mesta möjliga kunskap om 
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studien. En förutsättning för generalisering är att urvalet hade gjorts även i ett 

sannolikhetsurval, vilket inte gjorts i denna studie (Larsen 2009). I mötet mellan intervjuaren 

och respondenten i kvalitativa intervjuer finns det också en risk för intervjueffekten, vilket 

kan medföra att intervjuaren eller metoden påverkar resultatet. Intervjueffekten innebär att 

respondenten påverkas av att denne känner sig observerade eller att respondenten ger det svar 

hen tror att intervjuaren önskar (Larsen 2009). Det är omöjligt att veta ifall en intervjuareffekt 

uppstår, då vi inte kan ha vetskap om hur en annan person känner och tänker. Men för att 

minska risken för intervjueffekten ställdes inga ledande frågor till respondenterna. Det är av 

vikt att ha i åtanke att resultatet inte med säkerhet hade blivit detsamma om andra 

yrkesverksamma hade valts ut till studien. En faktor som kan anses som kritik av studien är att 

resultatet skulle kunnat bli annorlunda om fler yrkesverksamma från varje yrkeskategori hade 

deltagit i studien. Det var dock inte möjligt i föreliggande studie med tanke på tidsaspekten, 

men skulle med fördel i framtiden kunna undersökas vidare. Sammanfattningsvis bör betonas 

att de områden vilket presenteras som subkategorier är faktorer som är av stor vikt i arbetet 

gentemot barn som har minst en frihetsberövad förälder. De områdena som redogörs i 

resultatet står inte oberoende av varandra, utan samspelar ständigt då alla områden blir 

aktuella i arbetet med barn som har minst en frihetsberövad förälder. 

6.2.1 Överförbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet 

Studien är intressant för flera yrkesgrupper som arbetar med barn som har minst en 

frihetsberövad förälder och bedöms därav ha en god överförbarhet (Malterud 2014). Det är 

med fördel som resultatet i studien kan delas med andra yrkesverksamma för att få kunskap 

om en målgrupp som många möter i sitt dagliga arbete. Arbetet med studien har försökts att 

göra så transparent som möjligt genom att presentera och beskriva de val som gjorts under 

tiden (Ahrne & Svensson 2015). För att inte låta förförståelsen påverka resultatet har det 

ständigt reflekteras och uppmärksammats för att stärka studiens trovärdighet. Innan studien 

påbörjades fanns en förförståelsen men den tycks inte ha färgat analysen av resultatet. Vi 

anser däremot att det inte finns tillräckligt med information om hur man beaktar ett 

barnperspektiv i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Det gör denna studie 

relevant inte minst för kriminalvårdspersonal och socialtjänst, då studien kan bidra med 

kunskap och information om hur yrkesverksamma upplever att barnperspektivet beaktas i 

ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Trovärdigheten i studien har också 

eftersträvas genom att ha ett varierat urval av respondenter, från olika yrkesgrupper och med 

olika lång erfarenheter inom sin yrkesgrupp (Graneheim och Lundman 2004). Studien har 

genomförts med stor noggrannhet med exempelvis analysering av transkriberingarna flera 

gånger i innehållsanalysen och kan därav betraktas som tillförlitlig (Larsen 2009). 

6.2.3 Etiska aspekter 

Både innan och under arbetets gång med studien har vetenskapsrådets (2011) huvudkrav i 

samhällsvetenskaplig forskning kontinuerligt diskuterats för att beakta de etiska aspekterna 

som i samband med en studie kan uppkomma. Hur de etiska kraven uppfyllts under studiens 

gång beskrivs i metodavsnittet. 

Något att ta hänsyn till är att det under samtliga intervjuer varit en respondent och två 

intervjuare. Konstellationen bör dock ifrågasättas utifrån en etisk aspekt genom att ses ur 
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respondentens perspektiv. Respondenten kan i värsta fall känna sig i maktunderläge när det är 

två intervjuare och en respondent genom att en intervjuare har tagit ett tydligt huvudansvar 

medan den andre höll sig i bakgrunden vid intervjutillfällena. Under processen gång bedöms 

inte något ytterligare etiskt dilemma ha uppkommit. 

6.3 Slutsatser och förslag till framtida forskning  

I studien beskrivs hur fem yrkesverksamma inom olika yrken arbetar och beaktar ett 

barnperspektiv i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Av innehållsanalysen 

framkom tre kategorier som belyser studiens resultat; Barnets röst, Arbetssätt och 

utvecklingspotential. Genom dessa kategorier besvaras således studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet av studien visar bland annat att det är av stor vikt att 

yrkesverksamma som möter barn med minst en frihetsberövad förälder ser till vad som är bäst 

för barnet. Studien visar också att det är viktigt för barnet att få information om var den 

frihetsberövade föräldern är någonstans samt att upprätthålla kontakten mellan föräldern och 

barnet i fall det anses bäst för barnet.  

Denna studie kan bidra med vidare kunskap om barn som har minst en frihetsberövad förälder 

och varför det är viktigt att se till barnen i de ärendena. Studien är av relevans för de aktörer 

och de yrkesverksamma som kommer i kontakt med dessa barn. Avsikten med studien är att 

bidra med en medvetenhet kring vikten av att se till vad som är bäst för barnet i de ärenden 

barn har minst en frihetsberövad förälder samt vilken betydelse yrkesverksammas arbete och 

utförande har för dessa barn. I studien lyfts faktorer som kan ge konsekvenser för barn med 

minst en frihetsberövad förälder. Exempelvis genom hur de yrkesverksamma bemöter barnen, 

att de olika aktörerna inte samarbetar med varandra eller att barnet får eller inte får möjlighet 

att uttrycka sina känslor och åsikter kring om de vill ha kontakt med sin förälder eller inte.  

Socionomutbildningen ger socionomer en bred kunskap om arbetet med människor. 

Kunskapen om barn med minst en frihetsberövad förälder behöver vidareutvecklas och den 

kunskap som idag finns, behöver spridas vidare till yrkesverksamma som kan komma att möta 

dessa barn. Det finns 30 000 barn (Bufff u.å.a) i Sverige som har en förälder i fängelse eller 

frivården, trots antalet är det många yrkesverksamma som inte har kunskap om hur stor denna 

målgrupp är. För att kunna samarbeta i arbetet med de barn som har minst en frihetsberövad 

förälder är förutsättningen att de yrkesverksamma besitter en kunskap om dessa barn och vad 

de går igenom när de separerar från ena föräldern, för att kunna bemöta dem på bästa sätt. I 

framtiden är det av vikt att alla som arbetar eller kommer i kontakt med barn som har minst en 

frihetsberövad förälder har barnets bästa och ett barnperspektiv i beaktande innan det fattas 

beslut som rör barn under 18 år. I dagens samhälle är barn med mist en frihetsberövad 

förälder en osedd grupp, men en grupp som behöver mycket stöd och hjälp från olika 

myndigheter och organisationer. Bara för att ett barn inte är myndig har det rätt till ett visst 

handlingsutrymme och har rätt att uttrycka sin åsikt och ta del av de beslut som kan komma 

att gälla dem. Bara för att en förälder begår ett brott innebär inte det att barnet inte ska ha 

kontakt med föräldern, men det bör ske efter barnets egen vilja och önskemål, vilket det enligt 

resultatet i studien inte gör idag, då barn tidigt knyter an till sina omsorgspersoner och om 

anknytningen är negativ tar barnen efter det och vice versa. 
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Avslutningsvis, uppstod flera tankar och frågor under genomförandet av studien som vi skulle 

vilja få svar på. Det är av vikt att få ökad kunskap om vad barnen med minst en frihetsberövad 

förälder upplever gällande hur de blir bemötta av de yrkesverksamma. Därför är det av vikt att 

i framtida forskning intervjua barnen för att jämföra de yrkesverksammas upplevelser med 

barnens, för att få en helhetsbild gällande hur barnperspektivet beaktas i ärende där barn har 

minst en frihetsberövad förälder. Det finns vidare behov att studera mer specifikt hur 

samhällsaktörer arbetar med barn som har minst en frihetsberövad förälder samt vilken 

kunskap de besitter kring målgruppen. Inte minst viktigt att ta mer hänsyn till om 

Barnkonventionen kommer träda i kraft 2020. 
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    Bilaga 1. 
Hej!     

Tack för visat intresse att ställa upp på intervju till vårt examensarbete. 

Termin sex på socionomprogrammet vid Karlstads Universitet innebär att skriva ett 

examensarbete, vilket ska genomföras av oss under hösten 2017. 

 

Syftet med examensarbetet 

Under vår praktikperiod fick en av oss erfarenhet av ett ärende där ett barn hade minst en 

frihetsberövad förälder och vad det innebär. Det noterades under ärendet att det finns olika 

perspektiv på vem som ska göra vad och vem som ska ansvara för vad. En av erfarenheterna 

är att ingen riktigt vill ta ansvaret för barnen och den eventuella kontakten med allt vad det 

innebär.  

Av denna anledning väcktes ett intresse för att se hur olika professionella arbetar med 

barnperspektivet och vad det betyder för dem, i ärenden med barn som har minst en 

frihetsberövad förälder.  

Konfidentialitet och deltagande 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Efter att transkriberingen gjorts och 

examensarbetet är klart kommer inspelningen av intervjun att raderas. Svaren från Dig under 

intervjun kommer endast att användas för att kunna genomföra och färdigställa 

examensarbetet, och svaren från Dig kommer att avidentifieras och inga uppgifter om Dig 

eller Din identitet kommer att röjas.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta intervjun och Ditt 

deltagande.    

Om ni har frågor kring uppsatsen eller deltagandet är det bara att höra av sig. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alice Johansson och Linn Axnér. 

 

Alice Johansson     Linn Axnér  Louise Persson 

Socionomstudent     Socionomstudent  Handledare 

07X- XXX XX XX     07X- XXX XX XX  054- XXX XX XX 

XXX@hotmail.com      XXX@gmail.com  XXX@kau.se     
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      Bilaga 2 

Intervjuguide 

Informera om studien och vad den handlar om → Professionellas syn på hur barnperspektivet 

beaktas i ärende där barn har minst en frihetsberövad förälder. 

Bakgrundsfrågor 

- Ålder? 

- Vilken utbildning har du? 

- Arbetstitel? 

- Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 

- Berätta om ditt yrke och dina  arbetsuppgifter 

Barnperspektivet 

- Beskriv vad ett barnperspektiv är för dig?  

- Anser du att det är viktigt att använda ett barnperspektiv vid situationer där barn har en 

frihetsberövad förälder, beskriv gärna ditt svar och ge ett exempel från dina 

erfarenheter i arbete med barn som har minst en frihetsberövad förälder. 

- Tycker du att man använder barnperspektivet i ärenden då barn har en frihetsberövad 

förälder? (Utveckla, om ja, på vilket sätt?) 

- Vad är det som främjar ett barnperspektiv i situationer med barn som har 

frihetsberövade föräldrar och vad skulle vara en riskfaktor att inte efterleva ett 

barnperspektiv 

- Vad finns för förbättringsmöjligheter/utvecklingsmöjligheter (relaterat till ovanstående 

fråga). 

Arbetsmetoder 

- Finns det specifika arbetsmetoder i arbetet där barn har frihetsberövade föräldrar? (Om 

ja, beskriv vilka). 

- Finns det specifika förhållningssätt? (Om ja, beskriv vilka). 

Föräldra-barn relationen 

- Upplever du att det finns specifika arbetssätt gentemot föräldra-barn-kontakten när en 

förälder är frihetsberövad? Förtydliga/ge exempel. 

- Beskriv dina upplevelser av om det finns en specifik person som arbetar med fokus på 

kontakten?  

- Blir alla föräldrar och barn erbjudna kontakt med varandra (om inte, vilka faktorer 

påverkar om de får ha fortsatt kontakt eller inte)? 

- Upplever du att det är förälderns eller barnets behov som styr kontakten? 

- Vad innebär det att sitta på anstalt? 

Din upplevelse av arbetet med barn och frihetsberövad förälder 

- Upplever du någon brist eller något som behöver utvecklas i ärenden med 

frihetsberövade förälder och samverkan med barnet?  
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- Vad upplever du är styrkor och positivt i arbetet med ärende där barn har en 

frihetsberövad förälder.  

- Finns det oftast ett samarbete med andra myndigheter och beskriv i så fall vilka?  

- Hur tycker du samarbetet fungerar? 

- Är det något som du tycker kan utvecklas och i så fall vad?   

 


