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Sammanfattning 

Barns situation till frihetsberövade föräldrar har under det senaste decenniet allt mer 

uppmärksammats. Häktestiden kan ibland bli lång och tiden för häktning framförs 

vara den svåraste tiden att hantera dels för att familjen hamnar i ett kristillstånd dels 

för den häktade sällan får ha kontakt med familjen. För att minimera de 

skadeverkningar ett frihetsberövande av en förälder kan medföra ett barn har fokus till 

stor dela riktats mot kriminalvårdens ansvar att underlätta för en kontakt mellan den 

frihetsberövade föräldern och barnet. Då en person häktas kan denne i vissa fall 

åläggas restriktioner vilket innebär att den häktades möjlighet till kontakt omvärlden 

delvis eller helt inskränks. Sverige har från flera håll mottagit kritik kring 

användningen av restriktioner med fokus på mänskliga rättigheter, den häktades 

rättigheter och psykiska hälsa. Restriktionsfrågan har dock inte belysts utifrån barnets 

behov och rätt till kontakt med den häktade föräldern förutom rekommendationer från 

Barnombudsmannen att barn till häktade inte bör omfattas av restriktioner. Mot 

bakgrund av detta aktualiseras syftet om att undersöka förhållandet mellan barns rätt 

till kontakt med sin häktade förälder och restriktioner samt att undersöka på vilket sätt 

åklagare beaktar barnperspektivet då de beslutar om att ålägga den häktade 

restriktioner. Genom kvalitativa metoder inspirerad av grundad teori har datamaterial 

dels samlats in genom studier av dokument dels genom intervjuer med åklagare. 

Resultatet visar att det finns tydliga politiska målsättningar om att ett barnrätts- och 

barnperspektiv ska genomsyra alla beslut som tas av offentliga myndigheter. Trots 

detta har fokus främst riktats mot kriminalvårdens ansvar att beakta barnets rätt till 

kontakt med sin häktade förälder och barnperspektivet. Resultatet påvisar att Sverige 

trots åtagandet att följa barnkonventionen är det barnets rättigheter som får ge vika då 

det uppstår en konflikt mellan andra samhällsintressen och barnets rättigheter. 

Resultatet visar att åklagarna har ett utpräglat utredningsperspektiv där barns rätt till 

kontakt med sin häktade förälder får ge vika för att möjliggöra effektiva 

brottsutredningar. Ytterligare är de normativa attityderna ledande vilket gör att 

åklagaren intar ett vuxenperspektiv i frågan. Resultatet visar att barns rätt till kontakt 

och restriktioner upplevs som ett icke problem. Barnperspektivet överlåtes istället till 

den häktade föräldern eller kriminalvården att beakta. Resultatet har analyserats med 
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teoretiska begrepp grundat på data samt med hjälp av teorier kring organisation. 

Nyckelord: Barn till frihetsberövade, barn till häktade, restriktioner, FN:s 

barnkonvention, barnperspektivet 
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Förord 

Jag vill tacka alla de fem åklagare som trots hög arbetsbelastning tog sig tid till att 

medverka och således möjliggjorde studien. Förhoppningsvis kan studien bidra 

positivt i det fortsätta arbetet för er. Särskilt hoppas jag att barnperspektivet i 

framtiden kan komma att inta en naturlig ställning även i utredningssammanhang och 

således gynna barn som har föräldrar häktade med restriktioner. Tack även Lupita 

Svensson, min handledare som bidragit med struktur och enkelhet. 

Stockholm 16 juni 2011 

Magda Välikoski 
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Inledning 

I häktet tillbringade han sina första elva månader. En enda gång tilläts han tala med sin son. Det 

var när Anton låg på sjukhus. Men det var bara ett kort övervakat samtal med sonen/…/Det tog 

18 månader innan Jonny återsåg sin son igen. Då hade han redan suttit ett halvår på en sluten 

riksanstalt. 

 ”Anton ville inte komma på besök först. Jag tror inte han förstod vad som hade hänt. Han 

förstod inte varför jag försvann och han kände sig sviken/…/ när man är borta i över ett helt år 

från varandra missar man så mycket. Jag har inte kommit ikapp honom än. Jag ser honom 

fortfarande som när han var fem, sex år. Han är så vuxen plötsligt.” 

(Melin, 1998, s.59-60) 

 

Berättelsen är tagen ur boken Fångarnas Barn (1998) där författaren intervjuat 

frihetsberövade föräldrar och anhöriga kring deras föräldraskap. Syftet med boken är 

att synliggöra barns situation till frihetsberövade, beskriva hur föräldrar och barn 

reagerar och påverkas av ett fängelsestraff. Häktestiden upplevs ofta som svårast dels 

för att familjen hamnar i ett kristillstånd dels för att den häktade sällan får ha kontakt 

med familjen. Häktestiden kan även bli lång, ibland upp till ett år vilket i sin tur 

medför att familjen tvingas leva under ovisshet under en längre tid (Melin, 1989,s. 

11). 

 Sedan boken fångarnas barn har uppmärksamhet alltmer riktats mot barns 

situation då de har en förälder som är frihetsberövad. I en forskningsöversikt 

framtagen av Riksbryggan
1
 (2007) framförs det att barn till frihetsberövade generellt 

är en särskilt utsatt grupp. Forskning indikerar på att separationen till följd av 

frihetsberövandet är svårare för ett barn att hantera än en separation till följd av 

dödsfall och sjukdom. Vidare framhålls det att barn till frihetsberövade föräldrar även 

löper en förökad risk att senare i livet själva lagföras och hamna i fängelse (Karlsson, 

2007).  

För att minimera de skadeverkningar ett frihetsberövande kan medföra ett barn, har 

fokus till stor del riktats mot kriminalvårdens ansvar att i sin verksamhet införa ett 

barnperspektiv genom att exempelvis i möjligaste mån underlätta för barnet att 

upprätthålla en kontakt med den intagne föräldern (jfr Kriminalvårdsstyrelsen & 

Socialstyrelsen, 1998). 

                                                   

1
 Riksbryggan arbetar för att synliggöra och förbättra situationen för barn vars föräldrar är aktuelle 

inom kriminalvården. 
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En häktad person kan dock ibland åläggas restriktioner vilket innebär att den häktades 

möjlighet till kontakt med omvärlden inskränks, delvis eller helt (jfr citat ovan). 

Sverige har från flera håll blivit utsatt för kritik gällande tillämpningen av 

restriktioner (jfr SOU 2006:17, s. 119 ). Bland annat har Europarådets tortyrkommitté 

(CPT) ett flertal gånger uppmärksammat och kritiserat förhållandena på och 

lagstiftningen kring de svenska häktena
2
 . Särskilt har kritiken riktas mot de 

restriktioner som åklagare utfärdar i samband med häktning vilka anförs ofta vara 

slentrianmässigt utförda samt ofullständiga (jfr Motion 2009/10: Ju6 ). Mot bakgrund 

av kritiken utfördes det av åklagarmyndigheten under 2010 en utvärdering kring 

tillämpningen av restriktioner vid de olika åklagarkamrarna (Åklagarmyndigheten a, 

2011). Utvärderingen visade inte några påtagliga skillnader mellan användning av 

restriktioner på de olika kamrarna. Restriktioner anfördes snarare vara förknippat med 

brottsstrukturen i upptagningsområdet för respektive åklagarkammare (UC, 2011, 

s.2). I en studie utförd av kriminalvårdens utvecklingsenhet (UC) kring häktades 

psykiska hälsa visar resultatet att häktade föräldrar med restriktioner uppvisar högre 

psykisk ohälsa än häktade med restriktioner utan barn. Detta förbinds främst till att 

häktade föräldrar med restriktioner har begränsade möjligheter att visa omsorg om 

sina barn. (Holmgren et al. 2011, s.21). 

 Restriktioner är synnerligen debatterat i förhållande till mänskliga rättigheter, den 

häktades rättigheter samt utifrån vilka psykiska konsekvenser restriktioner kan orsaka 

den häktade.  Om restriktionsfrågan istället belyses utifrån barnets rättigheter och 

barnets behov av kontakt med sin häktade förälder lyser debatten till stor del med sin 

frånvaro, förutom vissa rekommendationer om att barn till häktade inte bör omfattas 

av restriktioner (jfr BR 2004:01, s.21). Om eller hur dessa rekommendationer i 

praktiken tillämpas är högst aktuellt att undersöka. 

                                                   

2
 European  Committee for the prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of 

Punishment (CPT) Visit 05/05/ 1991-14/05/1991, 23/08/1994-26/08/1994, 15/02/1998-25/02/1998, 

27/01/2003-05/02/2003, 09/06/2009-18/06/2009. 
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Bakgrund 

Då en förälder häktas uppstår det en separation mellan barnet och föräldern. 

Häktningstiden kan ibland bli lång speciellt om brottet är av svår karaktär och kräver 

en omfattande utredningen innan åtal kan väckas. Under denna period kan den 

häktade åläggas restriktioner med hänvisning till att en kontakt med omvärlden kan 

tänkas skada eller försvåra brottsutredningen. På kriminalvårdens hemsida finns det 

en sida riktat speciellt mot den intagnes barn. Där går det att läsa;  

Hej och välkommen till mina sidor! Jag heter Nelle och kommer att berätta en hel del för dig 

om hur det är att ha pappa eller mamma som sitter i häkte, fängelse, har fotboja eller 

skyddstillsyn/…/Först ska jag berätta om vad ett häkte är.  Ett häkte finns ofta på en 

polisstation. Här sitter man innan en domare säger vilket straff man ska få eller om man inte ska 

få något straff alls. Barn kan få hälsa på sin mamma eller pappa, men det finns något som heter 

restriktioner och det kan göra att man inte får hälsa på /…/ (Kriminalvården a, 2011). 

Citatet ovan visar att barn ibland kan komma att förvägras möjlighet till kontakt med 

sin häktade förälder på grund av restriktioner. I juni 1990 åtog sig Sverige att följa 

FN:s barnkonvention (Regeringskansliet, 2011).  I barnkonventionens artikel 9 

regleras konventionsstaternas skyldighet att respektera rätten för de barn som är skilda 

från båda eller ena av sin förälder att regelbundet kunna upprätthålla en personlig 

kontakt med föräldrarna utom då det strider mot barnets bästa (UD, 2006, s. 36). 

Artikeln utgör således en viktig grundpelare då barns rätt och behov diskuteras i 

förhållande till frihetsberövade föräldrar.  Barnombudsmannen (BO) har förevisat att 

det är av vikt att barn till frihetsberövade föräldrar ges möjligheten att kunna 

upprätthålla en kontakt med sin förälder för att undvika att kontakten blir sämre på 

längre sikt. Möjligheten till kontakt anförs inte heller endast gälla tiden då en förälder 

är på anstalt utan likafullt även tiden då föräldern är häktad. (BR 2004:01, s.21)  

 

Problemformulering 

I Rättegångsbalken (RB) (1942:740) Om häktning och anhållande 24 kap 5 a§, 

regleras att åklagare via rätten kan begära prövning om att ålägga en häktad med 

restriktioner. I praktiken innebär det att den häktades rätt till kontakt med omvärlden 

till följd av restriktioner inskränks vilket således helt eller delvis kan begränsa barnets 

möjligheter till kontakt med sin förälder (jfr Kriminalvården a, 2011). Trots att 

barnperspektivet och barnets rätt till kontakt alltmer uppmärksammats inom 
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kriminalvården då föräldern är intagen på häkte eller anstalt (DS 2004:56, s. 57) är 

kunskapen om rättsväsendets perspektiv på barn till frihetsberövade relativt outforskat 

i synnerhet gällande åklagarnas roll då en häktad förälder åläggs restriktioner. Mot 

bakgrund av att Sverige åtagit sig att följa FN:s barnkonvention är det således av 

intresse att undersöka på vilket sätt åklagare beaktar barnets rättigheter samt 

barnperspektivet då en förälder är häktad och ålagd restriktioner. Det är även av 

intresse att studera förhållandet mellan barnets rätt till kontakt med sin förälder och 

Rättegångsbalkens (RB) 24 kap 5 a§ bestämmelser om restriktioner. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är således att undersöka förhållandet mellan FN:s 

barnkonvention med utgångspunkt från barnkonventionens artikel 9 och RB:s 

bestämmelse om restriktioner. Studien syftar även till att undersöka om och i så fall 

på vilket sätt barnets rättigheter samt barnperspektivet beaktas i sammanhang då en 

förälder är häktad och förlagd med restriktioner. 

Följande frågeställningar avser studien att besvara: 

 

 Hur förhåller sig FN:s barnkonvention artikel 9 om barns rätt till regelbunden 

kontakt med sina föräldrar till restriktioner? 

 På vilka grunder och på vilket sätt motiverar åklagare restriktioner gentemot 

den häktades barn? 

 Beaktas barnperspektivet av åklagare då denne beslutar/beslutat om 

restriktioner och om så på vilket sätt? 

Avgränsning 

Studien har begränsats till att behandla häktningstiden. Barnets rätt till kontakt då en 

förälder är anhållen, befinner sig på anstalt eller riskerar eller blivit utvisad till följd 

av brott behandlas således ej inom ramen för denna uppsats. I 9 artikeln i FN:s 

barnkonvention regleras konventionsstaternas skyldighet att respektera barnets rätt till 

en regelbunden kontakt med sin förälder utom då det strider mot barnets bästa. 

Studien har ytterligare avgränsats till att inte behandla frågan om när eller vilka 



13 

 

omständigheter som kan tänkas tala emot en kontakt, det vill säga strida mot barnets 

bästa.  

 Begreppsdefinitioner 

Restriktioner med restriktioner avses beslut om att inskränka den häktades möjlighet 

till kontakt med omvärlden, helt eller delvis. Restriktioner kan gälla tillgång till 

besök, telefonsamtal, brev, media i form av television, radio och tidningar och 

tillgång till gemensamhet med andra häktade.(Kriminalvården b, 2011 ) 

Barn avser alla barn och unga under 18 år. 

Barnperspektiv ”synsätt som fokuserar på det barn eller de barn som berörs av ett 

beslut eller en åtgärd. Barnperspektivet innebär att man inför varje beslut eller åtgärd 

ska överväga om beslutet eller åtgärden rör eller kan röra barn och i så fall på vilket 

sätt”. (Skr 2007/08:111, s.4-5) 

Häktad innebär att en person blivit frihetsberövad på begäran av åklagare och genom 

beslut av domstol. En häktning får ske då en person är på sannolika skäl är misstänkt 

för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år, om det finns risk att den misstänkte 

avviker, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Även en person 

som är skäligen misstänkt får häktas om det är synnerligen viktigt i avvaktan på 

ytterligare utredning (Åklagarmyndigheten b, 2011) 

Åklagare har tre huvuduppgifter; att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas 

eller inte, samt att framträda i domstolen (Åklagarmyndigheten c, 2011). 

 

Disposition   

Uppsatsen disponeras i sex kapitel. Initialt redogörs det för bakgrund samt för det 

identifierade problemområdet för att sedan mynna ut i studiens syfte samt 

frågeställningar. I kapitel två redovisas och behandlas valet av metoder och material. 

Kapitel tre redogör för aktuellt kunskapsläge. I kapitel fyra behandlas studiens 
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teoretiska förståelseram. I det femte kapitlet redogörs resultatet för studien. I kapitel 

sex analyseras resultatet för att slutligen avslutas med en diskussion. 
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Metoder och material 

Under kapitlet metoder och material redogörs det för på vilket sätt det empiriska 

underlaget för studien samlats in. Kapitlet inleds med en redogörelse och en 

motivering för studiens forskningsansats samt vetenskapsteoretiska perspektiv för att 

därefter behandla urvalsförfaranden, själva genomförande processen samt på vilket 

sätt det empiriska materialet bearbetats och analyserats. Kapitlet avslutas med att 

behandla kvalitetsaspekter i form av reliabilitet validitet och generaliserbarhet samt 

etiska aspekter som berör studien. Var avsnitt söker att vara så uttömmande och 

transparent som möjligt för att läsaren ska få en tydlig bild av arbetsprocessen samt 

kring de val av strategier som tagits för att svara på studiets syfte.  

  

Forskningsansats 

Studiet befinner sig i fältet socialt arbete som utmärks av dess tvärvetenskaplighet, 

mångtydighet och komplexitet (jfr Larsson et al, 2005, s.13).  Fenomenet barn till 

häktade föräldrar med restriktioner har flera beröringspunkter. Dels berör det 

psykologiska och sociologiska aspekter kring social problematik, dels juridiska. Som 

metod att undersöka företeelsen restriktioner i relation till häktades barn har 

kvalitativa metoder ansets mest lämpade. Detta eftersom den kvalitativa forskningen 

söker beskrivande data om individers skrivna eller verbala utsagor samt observerbara 

handlingar och således kan ge en mångsidig bild kring fenomenet (jfr Larsson et al, 

2005, s. 91). Metoden utgörs dels av en dokumentstudie och dels av en intervjustudie 

vilket motiveras med att kombinationen bedöms ge ett bättre underlag för att besvara 

syftet än om endast en metod skulle användas. Studien utgår från en induktiv ansats 

inspirerad av grundad teori där det insamlade datamaterialet syftar till att bidra med 

nya teoretiska infallsvinklar. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 69). Grundad teori 

lämpar sig även väl för studien eftersom det studerade området är relativt outforskat 

(jfr Guolding, 2002 i Denscombe, 2009, s. 130).  

Valet av kvalitativ metod i form av intervju motiveras med att syftet är att genom 

utsagor och resonemang nå intervjupersonernas attityder, känslor, tankar, erfarenheter 

och kunskaper kring det studerade fenomenet (Larsson et al, 2005, s. 91). Neuman 

(2006) betonar vikten av att beakta kontextens betydelse i den kvalitativa forskningen. 
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Utsagor och andra sociala företeelser måste förstås i det kontext de sker i för att de 

ska tillmätas betydelse och inte bli förvrängda (Neuman, 2006, s. 158). Förutom att 

dokumentstudien syftar till att svara på förhållandet mellan barnkonventionen och 

RB: s bestämmelse om restriktioner utifrån ett rättsligt perspektiv, bidrar den även 

med att ge studien en kontextuell förståelseram.  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Studiet inspireras å ena sidan av det postmoderna tänkande på så vis att kunskap och 

verklighet snarare förstås som en social konstruktion än någonting verkligt 

existerande. Kunskap är någonting som skapas och existerar i en social interaktion, i 

berättandet och i den diskurs vi befinner oss i (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 68 f). Å 

andra sidan berör studiet en verklighet av existerande lagar, förordningar och 

bestämmelser som till stor del är styrande för hur åklagare handlar och tar beslut. 

Verkligheten existerar även i det faktum att det finns barn vars föräldrar är 

frihetsberövade vilket i sin tur påverkar barnens livssituation. Rådande lagar, 

förordningar och konventioner som finns måste även förstås utifrån vilket samhälle 

och tid vi lever i. Att barnperspektivet i nutid allt mer uppmärksammats inom den 

politiska debatten och inom kriminalvården kan tänkas bidra till en medvetenhet hos 

åklagare och således till att deras resonemang följer den rådande diskursen.  

 

Litteratur och sökord 

För att få en mångsidig inblick kring det studerade fenomenet har material inhämtats 

från flera olika källor (jfr Neuman, 2006, s.113). Materialet består av lagar, 

förarbeten, rättspraxis i form av NJA, konventionstexter, rapporter, skrivelser, 

utvärderingar, propositioner, avhandlingar, artiklar samt litteratur kring ämnet juridik.  

Tidigare forskning i form av artiklar och avhandlingar har sökts genom databaser; 

SocIndex, Diva samt Google. Sökningarna i databasen SocIndex har begränsats till 

fulltext artiklar publicerade mellan åren 2000-2011 vilka finns tillgängliga med 

referenser. Sökningarna har begränsats till de engelska sökorden; Children of 

incarcerated parents och Parents in jail. Då sökningar gjordes med hjälp av andra 

sökord som exempelvis child´s rights, constitutional rights var det endast en artikel 

som var av relevans i förhållande till studiens syfte. 
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Nationellt material i form av böcker, artiklar, avhandlingar, NJA och andra 

dokument relevanta för studien har sökts genom ESH:s biblioteksdatabas, 

SocialVetenskap, Google samt Lagen.nu. Sökningar nationell har begränsats till 

sökorden; Barn till frihetsberövade, barn till häktade, restriktioner samt FN:s 

barnkonvention och har kombinerats för att öka träffarna. 

Nationellt material i form av rapporter och annan skriven information har 

inhämtats från åklagarmyndighetens, kriminalvårdens, BO:s samt riksrevisionsverkets 

hemsidor. Propositioner, skrivelser och statliga utredningar (SOU), lagtexter samt 

annan skriven information har inhämtats från regeringens webbplats. Material samt 

information har även inhämtats från Europakommissionens och Riksbryggans 

webbplatser.
 

  

Urval 

Under avsnittet urval redogörs det för urvalsförfarandet. Avsnittet behandlar var 

delstudie separat. 

 

Delstudie1- Urval dokumentstudie 

För att studera förhållandet mellan FN:s barnkonvention och RB:s bestämmelse om 

restriktioner bör urvalet av dokument vara kompatibelt med studiens syfte. Urvalet 

kring dokument har baserats dels på ett subjektivt urval, dels på snöbollsurval (jfr 

Denscombe, 2009, s. 37 f). Det subjektiva urvalet lämpar sig då forskaren har en viss 

kännedom om de företeelser eller det fenomen som ska undersökas och således 

medvetet väljet ut material som kan antas kunna ge bästa informationen (jfr 

Denscombe, 2009, s. 37 f.). I sammanhanget har data som inhämtats från intervjuerna 

indikerat på att närmare undersöka vissa fenomen. Som ett första urvalsförfarande har 

dokument och texter ”handplockats” utefter dess relevans i förhållande till studiens 

syfte. För att studera förhållandet mellan barnkonventionen och restriktioner har 

dokument och texter valts ut som dels behandlar syftet med och tillämpning av 

restriktioner dels barnkonventionens tillämpning och ställning i förhållande till 

gällande rätt. Då relevanta dokument och texter identifierats har de i sin tur indikerat 
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på ytterligare källor att studera, det vill säga urval har skett genom så kallad 

snöbollseffekt. Snöbollsmetoden har även möjliggjort att resonemang kring det 

studerade ämnet kunde följas över tid. 

Delstudie 2- Urval Intervjustudie 

Det finns ca 900 åklagare i Sverige fördelat på 39 åklagarkammare runt om i landet 

samt ytterligare 80 åklagare som arbetar på Ekobrottsmyndigheten 

(Åklagarmyndigheten d, 2011).  

Initialt avgränsades intervjuerna till de fem åklagarkammare som finns i Stockholm; 

Västerort, City, Norrort, Söderort samt Södertörns åklagarkammare 

(Åklagarmyndigheten e, 2011). Av de fem åklagarkammare genomfördes dock endast 

intervjuer på fyra Västerort, City, Norrort samt Söderort.  Södertörns åklagarkammare 

valde att avstå på grund av hård arbetsbelastning. En femte intervju tillkom dock 

genom rekommendation från en intervjuperson varav en intervju även genomfördes 

på internationella åklagarkammaren. Internationella kammaren skilde dock ut sig 

något från de övriga kammarna eftersom de i huvudsak arbetar med grövre 

brottslighet och särskilt med organiserad sådan med internationell anknytning. Detta 

kan dock endast se som en fördel då det bidragit till ytterligare perspektiv kring 

restriktionsfrågan. 

Att intervjuerna inte spridits ut över landet motiveras dels med att studiet på intet 

sätt söker att undersöka huruvida åklagares resonemang kan relateras till geografiska 

skillnader. Dels motiveras urvalet av att studiet/uppsatsen faller inom ramen för 

Magisterutbildningen vilket varken ekonomiskt eller tidsmässigt möjliggör en vidare 

spridning. 

Urvalet av intervjupersoner bör samklinga med studiens syfte för att studiet skall 

kunna tillmätas ett värde. Att intervjua personer som innehar kunskap inom det 

studerade området kan bidra till ett rikt informationsinnehåll (Holme & Krohn 

Solvang, 1991, s. 114). Att åklagare valts ut som intervjupersoner motiveras med att 

de besitter kunskap inom området och således kan tänkas ge mångsidiga och 

informationsrika beskrivningar. En svårighet med valet av åklagare som 

intervjupersoner kan dels relateras till att de är experter inom det juridiska området 

och dels att de intervjuas utifrån sin profession. Detta kan således tänkas inverka på 

intervjun på så sätt att utsagor och resonemang anpassas eller åtminstone präglas av 



19 

 

det politiska klimatet där barnperspektivet allt mer under senare år vunnit terräng i 

den offentliga debatten. Holme och Krohn Solvang (1991) belyser problematiken 

kring att intervjupersoner som är kunniga, medvetna och reflekterande inom ett visst 

område kan ”frisera” verkligheten och ge trovärdig men ”förvrängda” beskrivningar 

(Holme & Krohn Solvang, 1991, s. 114).  

Ytterligare en svårighet relaterat till urvalet är på vilket sätt informanterna valts ut. 

Initialt har en kontakt upprättats via telefon med respektive kammaråklagare. Därefter 

har informationen även skickats ut via epost till kontaktpersonen (se bilaga 1). 

Kontaktpersonen har tagits på sig att förmedla informationen till åklagare på 

respektive kammare samt att försöka hitta en lämplig intervjuperson. Detta problem 

kan beskrivas som att det skett ytterligare urval utifrån kontaktpersonens egna 

preferenser. Neuman(2009) belyser problemet i form av gatekeepers det vill säga att 

en person innehar den formella eller informella positionen till att kontrollera vem som 

ges tillträde till ett område vilket kan tänkas påverka studiet (Neuman, 2009, s.387). 

 

Genomförande 

Under avsnittet genomförande redogörs för på vilket sätt relevanta dokument 

identifierats och studerats samt på vilket sätt intervjuguiden framarbetats och vilken 

metod som använts vid intervjuerna. Avsnittet behandlar även analysmetod det vill 

säga på vilket sätt data materialet bearbetats för analys.  

Dokumentstudie 

Utgångspunkten för dokumentstudien utgörs av 9 artikeln i FN:s barnkonventions 

samt RB:s bestämmelse om restriktioner. För att studera förhållandet dem emellan har 

konventionens bestämmelser och RB:s  bestämmelser inledningsvis studerats separat. 

Barnkonventionen har initialt studerats översiktligt. Därefter har även artikel 2, 3 samt 

12, tre av de så kallade grundprinciperna
3
  studerats då de i förhållande till artikel 9 

bedömts kunna bidra med ytterligare infallsvinklar och information.  

                                                   

3
 FN:s barnkonvention består av sammanlagt 54 artiklar varav 41 sakartiklar. Fyra av dessa sakartiklar 

framförs som grundprinciper. 
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Vid studiet av restriktioner har utgångspunkten utgjorts av RB:s bestämmelse om 

restriktioner. För att möjliggöra en undersökning av förhållandet mellan 

barnkonventionen och RB:s bestämmelse om restriktioner har ytterligare rättskällor
4
 

studerats i form av lag, förarbeten, skrivelser, SOU, samt rättspraxis. Efter att 

rättskällan identifierat har det i texterna sökts efter data som på olika sätt behandlar 

barnkonventionen eller barnperspektivet i förhållande till restriktioner. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden har utarbetats utifrån studiens syfte och frågeställningar och berör 

studiens centrala teman (jfr Dalen, 2008, s. 31). Guiden är halvstrukturerad det vill 

säga den berör specifika teman med ett fåtal öppna frågor som öppnar upp för 

berättande och nya samtalsspår (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). Tre centrala 

teman har arbetats fram och har därefter konkretiserats till öppna frågor för att på så 

sätt fånga resonemang, attityder och känslor kring det studerade fenomenet (se. bilaga 

2). De tre teman som berörs är; 1) förhållandet mellan lagen om restriktioner och FN:s 

barnkonvention, 2) restriktioner gentemot barn samt 3) barnperspektivet vid 

restriktioner. Det första temat fokuserar på förhållandet mellan lagen om restriktioner 

och FN:s barnkonvention. Frågorna rör sig dels på en metanivå det vill säga de åsyftar 

till att fånga tankar, attityder och känslor kring området. Dels berör temat även 

juridiska aspekter som syftar till att fånga åklagares resonemang utifrån det juridiska 

kontext de befinner sig i. Tema två behandlar frågan kring restriktioner och barn. 

Frågorna som behandlas syftar till att få ta del av intervjupersonens erfarenheter, 

attityder och preferenser. Det sista temat berör barnperspektivet vid restriktioner 

vilket syftar till att få ta del av åklagarens erfarenheter, tankar och känslor kring barns 

behov. 

 Intervjumetod och intervjusituation 

Då åklagare dels är experter inom det juridiska området och dels innehar en 

maktposition belyser Kvale och Brinkmann (2009) denna form av intervju som 

                                                   

4
 Med rättskällor avses förutom lagen även andra rättskällor som är vägledande vid tolkning och 

tillämpning av rättsregler(Hydén, 2001, s.114-116) 
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elitintervjuer (jfr Kvale & Brinkmann 2009, s. 163). Att ges tillträde till 

intervjupersonernas livsvärld kräver dels att intervjuaren är påläst kring det ämne som 

denne avser att undersöka dels att intervjuaren innehar förståelse för det kontext som 

intervjupersonerna befinner sig i. Genom att intervjuaren visar att denne har grundlig 

kunskap kommer denna att mötas med respekt och den ojämlika maktsituationen kan 

bli mer symetrisk (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 163).  Intervjuaren bör även 

förbereda sig på att ”experter” kan vara vana vid att bli intervjuade och kan ha 

förberett ”samtalsspår” vilket således kräver att intervjuaren är skicklig på att parera 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 163).  

Intervjupersonernas resonemang tenderade till stor del ensidigt beröra juridiska 

aspekterna kring häktning och restriktioner utifrån ett utredningsperspektiv. För att 

vidga intervjupersonernas perspektiv fördes det under intervjuerna in 

forskningsresonemang som berörde sociala aspekter kring barns behov av kontakt 

med sin frihetsberövade förälder; vikten av att barn har möjligheten att upprätthålla en 

regelbunden kontakt med sin häktade förälder och vikten av fysisk kontakt. Syftet 

med detta var att ”hjälpa” intervjupersonerna att även beröra problematiken utifrån 

andra perspektiv. 

 Vidare har det under intervjuerna ibland krävts mer konfrontativa intervjufrågor 

då intervjupersonerna tenderat att belysa restriktionsfrågan som ett icke problem i 

förhållande till barn och unga. I sammanhanget har frågor ställts som baserat sig på 

ungdomars resonemang
5
 då de inte tillåtits träffa sin förälder som är häktad; ” på ett 

forum på nätet har ungdomar uttryckt ilska och frustration på grund av att de inte fått 

träffa sin häktade förälder eller inte erhåller någon information, hur tänker du kring 

det? Varför tror du det är så? Under intervjuerna har även resonemang eller uttalanden 

från andra intervjupersoner använts i syfte att har att stimulera öppenhet och 

reaktioner vilket bidragit till att öppna upp för att informanten ”vågat” vädra åsikter 

och tankar på ett mer personligt plan. Genom öppna frågor har informanterna främjats 

till att berätta om egna erfarenheter men även att reflektera och i viss mån spekulera 

kring fenomenet. Under intervjuerna har sonderade frågor använts för att på så sätt 

uppmuntra ytterligare berättande. Sonderingen har skett genom att informanterna 

                                                   

5
 Se. http://www.rfhl.se/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=70 
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givits tillfälle att förtydliga och motivera viss uttalanden för att ytterligare berika 

innehållet (jfr Gillham, 2008, s. 57 f). 

Intervjuerna genomfördes på respektive åklagarkammare och var intervju spelades 

in på band.   Intervjusituationen tog mellan 45 och 70 minuter varav ämnets 

upplevdes uttömt. Att ämnets upplevdes uttömt visade sig främst genom att 

intervjupersonerna inte tillförde någonting nytt i sitt berättande utan refererade till vad 

denne tidigare sagt. Mättnaden visad sig även genom att intervjupersonernas 

berättande avtog och inga nya samtalsspår eller infallsvinklar naturligt kunde komma 

till stånd. 

 

Bearbetning av data och analysmetod 

Under avsnittet redogörs det initialt för hur intervjumaterialet bearbetats för att 

därefter gå över till att behandla analysmetod. 

Bearbetning av intervjumaterial 

Av de fem intervjuer som genomfördes transkriberades de fyra första intervjuerna i 

sin helhet och den femte intervjun genomgick en så kallad selektiv transkribering. För 

en mer läsvänlig text har citat bearbetats från talspråk till skriftspråk (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 30). Att den femte intervjun inte transkriberades i sin helhet 

motiveras med att intervjun genomfördes efter att en analys och kodning av de fyra 

första intervjuerna redan påbörjats. Intervjun bidrog således snarare med innehåll än 

med nya infallsvinklar. Genom selektiv transkribering har endast innehåll som 

bidragit till att ytterligare förtydliga eller exemplifiera de kodningar som redan 

påbörjats transkriberats(jfr Gillham, 2008, s. 166). Att den femte intervjun 

genomfördes först efter att en analys påbörjats på det material som fanns samklingar 

väl med grundad teori om att datainsamling sker genomgående under hela studiens 

gång (jfr Denscombe, 2009, s. 126). 

Analysmetod 

För att arbeta så grundat som möjligt initierades analys av en noggrann genomläsning 

av intervjutexterna. I materialet identifierades vissa kärnelement, det vill säga 

återkommande teman som verkade avgörande för att förstå det fenomen som 
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studerades (jfr Denscombe, 2009, s. 136, Hartman, 2001, s. 80). Innehållet kodades 

därefter genom ett öppet och teorilöst förhållningssätt (jfr Watt Boolsen, 2007, s. 89). 

Initialt var koderna av beskrivande karaktär. Koderna förfinades sedan ytterligare 

genom att kopplingar gjordes mellan koderna för att på så sätt utkristallisera 

huvudkategorier (jfr Denscombe, 2009, 137).  Huvudkategorierna indikerade i sin tur 

på underkategorier samt en gemensam kategori vilka i sin tur knöt samman flera 

fenomen som uppmärksammats i materialet. 

 Parallellt med att intervjumaterialet kodades, kategoriserades även innehållet från 

de dokument som samlats in utefter centrala teman. Då de kategorier som 

identifierades i dokumenten jämfördes med de kategorier som urskiljts i 

intervjumaterialet indikerade materialet på vissa gemensamma problem samt orsaker 

och samband. Detta i sin tur bidrog till att det ur materialet kunde sovras fram 

teoretiska begrepp grundade på data. Datamaterialet antydda vidare på att luckor som 

inte de teoretiska begreppen fullt ut lyckades förklara kunde förstås utifrån 

organisation och implementering. Således kompletterades förståelseramen även med 

teorier kring organisation. 
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Kvalitets- och etiska aspekter  

Under avsnittet behandlas kvalitets- samt etiska aspekter kring de valda metoderna 

och tillvägagångssättet. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
 

Trots att begreppen reliabilitet och validitet främst associeras med kvantitativa 

metoder är begreppen likväl användbara inom den kvalitativa forskningen (Neuman, 

2006, s. 194). Med reliabilitet avses tillförlitlighet, det vill säga att samma studie kan 

upprepas under samma eller snarlika förhållanden och ge samma resultat (Neuman, 

2006, s. 188). Kvale och Brinkman (2009) härleder reliabilitet i förhållande till 

kvalitativa intervjuer dels till om intervjupersonernas svar förändras under intervjun 

dels till om svaren kan skifta beroende på vem det är som intervjuar (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 263). I intervjumaterialet har det i vissa delar funnits mer 

motsägelser än i andra, särskilt kring resonemang som berör värderingar och attityder. 

Detta kan tänkas bero på att intervjuaren och intervjupersonerna interagerar och att 

resonemang och föreställningar ständigt skapas, snarare än att de är absoluta. 

Motsägelserna kan i sammanhanget peka på en hög reliabilitet genom att 

intervjustudien lyckats fånga flera perspektiv av verkligheten som i sig själv är full av 

motsägelser. Detta kan i sin tur indikera på att intervjupersonerna känts sig bekväma 

under intervjusituationen och således ”vågat” resonera och spekulera kring det 

studerade fenomenet dels utifrån personliga föreställningar dels utifrån sin roll som 

åklagare.(jfr. Kvale & Brinkman, 2009, s. 271). 

Studiens tillförlitlighet kan även härledas till intervjuaren i form av vilka frågor 

som ställs, kategorisering av intervjusvaren samt vid utskrift av intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 263). För att öka studiets reliabilitet har samma intervjuguide 

använts vid samtliga intervjuer (jfr Bilaga 1). Intervjuerna har även transkriberats i sin 

helhet utan urval, förutom i den sista intervjun där endast genomlysning skett och 

selektiv transkribering(se avsnitt bearbetning intervjumaterial).  

 En svårighet med dokumentstudien kan härledas till att de dokument som 

studerats även innefattar andra resonemang vilka uteslutits då de inte samklingat med 
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studiens syfte och frågeställningar. Samma källor kan således i en annan studie likväl 

besvara andra syften och frågeställningar.  

Validitet å sin sida åsyftar till att studien verkligen undersökt det den avsåg att 

undersöka, det vill säga dess sanningsenlighet. Validering har skett integrerat under 

hela studiets gång, genom att allt material som hämtats in har övervägts och 

kontrollerats i förhållande till studiens syfte (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 267). 

Gällande dokumentstudien har en minimal påverkan skett från undersökarens sida 

eftersom resonemang som funnits i ursprungskällan återgivits utan någon ytterligare 

tolkning.  

Kvalitativa studier syftar till att fånga autentiska berättelser och beskrivningar 

snarare än en enda sanning (Neuman, 2006, s. 196). Det innebär således att 

intervjupersonernas utsagor och resonemang men även de dokument som studerats 

skildras i sin rätta kontext och ges en ärlig och rättvis bild. En svårighet med studien 

som berör både reliabilitet och validitets aspekter är att det under studiens inledande 

skede skedde en lagändring
6
 där den tidigare Lagen (1976:371) om behandling av 

häktade och anhållna m.fl. så kallade behandlingslagen ersattes av en ny Häkteslag 

(2010:611). Den nya häkteslagen har utformats med fängelselagen
7
 som förebild där 

det i förarbetet bland annat framförs att den nya lagen ska svara mot internationella 

åtaganden som exempelvis FN:s barnkonvention (Prop. 2009/10:135, s. 68). Detta 

kan tänkas påverka studiens reliabilitet över tid. Åklagares resonemang kan i 

framtiden tänkas överensstämma och präglas mer av den nya lagstiftning vilket i 

förlängningen kan tänkas påverka resultatet. Studiens validitets kan i sammanhanget 

även påverkas då intervjuutsagor och resonemang kan tänkas vara mer samstämmiga 

med den tidigare behandlingslagen och således inte helt harmoniera med den nya 

lagstiftningens.  

Studien syftar inte till att statistiskt generalisera resultatet. Däremot kan resultatet 

betraktas utifrån analytisk generalisering(jfr Larsson et al, 2005, s. 118). De teoretiska 

                                                   

6
 Den nya häkteslagen trädde i kraft 1 april 2011 

7
 Fängelselag (2010:610) trädde i kraft 1 april 2011 
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resonemang och begrepp som genererats ur det empiriska materialet kan mycket väl 

tänkas kunna vara överförbara även i andra sammanhang. 

  

Etiska överväganden 

Lag (2003:460) om etik prövning av forskning som avser människor berör ej denna 

uppsats då detta arbete ingår i studieuppgift inom ramen av Magisterutbildningen på 

Ersta Sköndal Högskola. Däremot har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002)  i form av informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet beaktats under hela arbetsprocessen. I det initiala informations brev 

som skickades till respektive åklagarkammare berördes samtliga forskningsetiska 

principer. Genom brevet erhöll intervjupersonerna information om det övergripande 

syftet med studien, att medverkan var frivillig och att de närsomhelst kunde avbryta 

sin medverkan samt att uttalanden inte skall kunna härledas till dem. I brevet har 

information om konfidentialitetskravet lämnats genom att allt material kommer att 

förvaras på ett säkert sätt under studiets gång. 

Forskningsetik handlar dock inte endast om att beakta de forskningsetiska 

principerna. Kvale och Brinkmann (2009) belyser intervjuundersökningar som ett 

moraliskt företag vilket dels berör medlen och målet med undersökningen. 

Interaktionen under intervjuerna kan tänkas påverka intervjupersonerna och således 

även den kunskap som produceras vilket i förlängningen även kan tänkas påverka vår 

förståelse för mänskliga villkor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77-78). Etiska 

överväganden och reflektioner har funnits närvarande under hela studiens gång och 

har till stor del bestått av frågor som; Varför och för vem görs studien? Hur kommer 

intervjupersonerna uppleva att de framställs? Kan resultatet på något sätt missgynna 

intervjupersonerna och om det gör det kan det vägas upp av att någon annan istället 

kan komma att gynnas?  

Under avsnitten analys och diskussion har etiska övervägandena varit särskilt 

närvarande särskilt då tolkningar av utsagor och resonemang har gjorts. I 

sammanhanget har resonemangen belysts i förhållande till de dokument som studerats 

för att på så sätt ge intervjupersonernas resonemang en kontextuell prägel. Å andra 

sidan innehar åklagare en i särklass stark samhälls- och maktposition vilket motiverar 
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en genomlysning och kritiskt granskning av resonemang och utsagor till fördel för 

svagare grupper i samhället.  
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Aktuellt kunskapsläge 

Kapitlet aktuellt kunskapsläge är disponerat i två delar. Den första delen av kapitlet 

behandlar implementering av FN:s barnkonvention nationellt med fokus på 

genomförande, tillämpning och rekommendationer. I den andra delen redogörs för 

både nationell och internationell forskning kring ämnet barn till frihetsberövade 

föräldrar med fokus dels omgivningens betydelse dels på barnets rättigheter. 

 

Del 1- Implementering av FN:s barnkonvention 

 

Genomförande – politiska mål  

Hur barnkonventionen i praktiken skall genomföras framförs i artikel 4 i FN:s 

barnkonvention om genomförande av rättigheterna; ”Konventionsstaterna skall vidta 

alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de 

rättigheter som erkänns i denna konvention”.  

I Sou rapporten (1997) Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets 

rättigheter i Sverige framförs att genomförandet innebär ett politiskt ansvar på bred 

front vilket dels innefattar ett ansvar från regering och riksdag dels från myndigheter 

och offentliga organ att vidta åtgärder så att barnets rättigheter verkligen genomförs 

och kommer alla barn till godo. Det krävs således lagstiftande åtgärder, 

opinionsbildning och upplysning.  Konventionen skall inte endast gälla 

familjerättsliga frågor såsom frågor som berör vårdnad, umgänge och adoption eller 

endast verksamheter ägnade för barn såsom skola och barnomsorg utan principen om 

barnets bästa skall gälla alla samhällsområden(Sou, 1997:116, s. 61 f.). I 

sammanhanget betonas även regeringens ansvar att se till att rättsväsendet i form av 

domstol och åklagare utbildas i frågor gällande vad barnkonventionen innebär samt 

vilka krav den ställer på hantering kring frågor som rör barn (Sou, 1997:116, s. 14). 

 I mars 1999 fastslogs i riksdagen en nationell strategi om hur barnkonventionen 

ska förverkligas. Strategin syftar till att barnkonventionen skall genomsyra allt 

offentligt beslutsfattande som rör barn. Strategin vänder sig i första hand till offentliga 

organ, regering, riksdag, förvaltningsmyndigheter och kommuner. I strategin framförs 
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bland annat att statligt anställd vars arbeta har konsekvenser för barn och unga skall 

ges möjligheten till fortbildning för att kunna stärka sin barnkompetens och sina 

kunskaper om barnkonventionen(Prop. 1997/98:182). 

I regeringens skrivelse 2003/04:143 framläggs att det skall finnas ett 

barnperspektiv i alla beslut och verksamheter som rör barn och att barnperspektivet 

bland annat bör utvecklas och tydliggöras i straffrättsliga frågor och kriminalpolitik 

(Skr. 2003/04:143, s. 4). I en senare skrivelse från regeringen Barnpolitiken- en 

politik för barnets rättigheter (Skr 2007/08:111) behandlas frågan om 

barnkonventionen och målet att leva upp till konventionen. För att möjliggöra detta 

finns det en politisk strävan att både integrerar ett barnperspektiv och ett 

barnrättsperspektiv i allt beslutsfattande som rör barn. Barnperspektivet förevisas 

uttrycka ett ”synsätt som fokuserar på det barn eller de barn som berörs av ett beslut 

eller en åtgärd. Barnperspektivet innebär att man inför varje beslut eller åtgärd ska 

överväga om beslutet eller åtgärden rör eller kan röra barn och i så fall på vilket sätt”. 

(Skr 2007/08:111, s.4-5). Barnperspektivet kräver att beslutfattaren försöker se på 

beslutet med barnets eller barnens ögon. Om beslutet kan tänkas ge konsekvenser för 

barn ska hänsyn tas till barnkonventionen det vill säga barnrättsperspektivet. Att 

beakta barnrättsperspektivet anförs innebära; 

 

– Att barn, såväl enskilt som i grupp, behandlas likvärdigt och utan åtskillnad utifrån 

rättigheterna i barnkonventionen. Åtgärderna ska bejaka varje barns rätt att leva och utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

 – Att barnets intressen, både på lång och på kort sikt, uppmärksammas och övervägs särskilt. 

Barnets bästa ska vara ledstjärna vid alla beslut.  

– Att barn kan komma till tals vid alla beslut som rör dem, antingen som individer eller som 

grupp. Inför beslut eller åtgärder som rör barn ska barnets synpunkter utrönas och det ska skapas 

möjligheter för att dessa ska komma fram och redovisas på bästa sätt. Barnets synpunkter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

– Det ansvar som föräldrarna har för barnet och behovet att skapa förutsättningar för dem att 

utöva sin föräldraroll för barnets bästa. 

 – Att tillräckliga resurser, såväl finansiella som av annan natur, avsätts för att barnets 

rättigheter ska tillgodoses. (Skr. 2007/08:111, s. 5) 

 

Tillämpning av barnkonventionen  

I betänkande Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barns rättigheter i 

Sverige framhålls att barnkonventionen bör ses som mycket mer än ett juridiskt 
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dokument. Detta innebär att efterlevandet av konventionen inte endast ska bedömas 

utifrån ett legalt perspektiv. Utan det framförs att det är minst lika relevant att se hur 

man tillämpar konventionen och på vilket sätt man arbetar för att tillvarata och skydda 

barns intressen (Sou 1997:116). 

 I regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention 

om barns rättigheter i Sverige framhålls vikten av att göra barnkonsekvensanalyser 

det vill säga att analysera hur de beslut som tas kan tänkas påverka barnet (Prop. 

1997/98:182).  Riksrevisionsverket (2004) konstaterar i sin rapport att det dock är 

ovanligt att statliga myndigheter i beslutfattandet analyserar barnkonsekvenser eller 

att barnperspektivet vägs in vid beslutfattande som berör barn. Granskningen visar 

även att varken regeringen eller myndigheter följt de krav eller uppfyllt de mål som 

riksdagen antagit. I rapporten framkommer det vidare att myndigheter även i regel 

saknar strategier för detta.(RIR, 2004:30,s. 7).  

I 2008 års regleringsbrev krävde regeringen att myndigheter skulle återrapportera 

hur de arbetar med barnperspektivet. BO fick i myndighetsuppdrag 2009 att lämna in 

en sammanställning innefattande en jämförande bedömning och analys av de 

återrapporteringar som myndigheter lämnat om barnperspektivet i sina 

årsredovisningar. I återrapporteringen skulle myndigheter redogöra för 

barnperspektivet. BO konstaterar att barnkonventionens anda ska genomsyra allt 

beslutfattande och alla verksamheter som rör barn. Alla statligt anställda vars arbete 

har konsekvenser för barn och unga ska erbjudas fortbildning för att stärka sin 

barnkompetens och sina kunskaper kring barnkonventionen. Trots detta visar 

återrapporteringen att av 62 granskade myndigheter var det endast sex myndigheter 

som arbetar med barnkonsekvensanalyser. Gällande att låta barn komma till tals eller 

höras enligt 12 artikeln i barnkonventionen uppger 21 myndigheter av sammanlagt 60 

granskade myndigheter att de på något sätt låter barn komma till tals i sin verksamhet. 

I Åklagarmyndighetens återrapportering framkommer det varken på vilket sätt 

kunskap om barns rättigheter spridits till personal inom myndigheten som i sitt arbete 

har att göra med barn eller på vilket sätt kravet om att säkerställa personalens kunskap 

om barns rättigheter fortlöpt inom myndigheten. (BO, 2009, s. 5) 

Som ett led i implementeringen av barnkonventionen har Handbok om 

barnkonventionen (2008)  tagits fram. Syftet med handboken är att den ska utgör ett 

redskap för att omsätta barnkonventionens bestämmelser till praktik. Gällande barn 
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till frihetsberövade diskuteras relationen mellan artikel 9 och separation till följd av 

frihetsberövande. I sammanhanget belyses frihetsberövade mammor och små barn 

och det faktum att barnet bestraffas tillsammans med föräldern. En lösning framhålls 

att spädbarn kan bo tillsammans med den frihetsberövade modern. Dock kan det i 

anslutning till att barnets växer uppstå problem vilket är relaterat till att barnet så 

småningom kommer att separeras från sin moder. Det finns således en oro dels för de 

barn som bott med sin moder i fängelse men även kring de barn som inte kunnat 

upprätthålla en kontakt med sin frihetsberövade förälder(Unicef, 2008, s.105). I 

sammanhanget betonas vikten av att barn ska kunna upprätthålla en regelbunden 

kontakt med sin frihetsberövade förälder då detta inte strider mot barnets bästa 

(Unicef, 2008, s.105). 

 

Förslag och rekommendationer   

Regeringen gav år 1997 Kriminalvårdsstyrelsens och Socialstyrelsen i uppdrag att se 

över situationen för barn till frihetsberövade föräldrar
8
. Arbetet utmynnade 1998 i 

rapporten Barn med frihetsberövade föräldrar. I rapporten framförs att när frågan om 

kontakt mellan ett barn och den frihetsberövade föräldern är aktuell har den ofta 

belysts utifrån den frihetsberövades behov och inte barnets rättighet 

(Kriminalvårdsstyrelsen & Socialstyrelsen, 1998, s.7). Gällande restriktioner lades 

som förslag att Riksåklagaren bör uppmana åklagare att dels besluta om mindre 

stränga restriktioner för häktades kontakter med sina barn än med andra, dels att ge 

individuella tillstånd till enskilda kontakter mellan barnet och den häktade föräldern. I 

sammanhanget framfördes även kriminalvårdens ansvar dels genom att 

kriminalvården bör instruera sin personal vid häktet att informera häktade som har 

restriktioner om möjligheten att ansöka om individuella tillstånd till enskild kontakt 

med sina barn dels att förmedla kontakt till åklagare så att ett sådant tillstånd kan 

sökas(a.a., s.39).  

                                                   

8
 JU 97/2934.  
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Som en uppföljning till Kriminalvårdsstyrelsens och Socialstyrelsens rapport gav 

BO 2004 ut rapporten Straffa inte barnet! Syftet och målet med rapporten var att 

kartlägga och beskriva situationen då ett barn har en eller två föräldrar som är 

frihetsberövade på grund av brott. En utgångspunkt framfördes vidare vara att barn till 

frihetsberövade likt andra barn har rättigheter vilka bland annat regleras i FN:s 

barnkonvention att upprätthålla en kontakt med sin häktade eller fängslade förälder. 

Skillnaden handlar snarare om att det är samhället som reglerar när och hur denna 

kontakt ska gå till. Ytterligare framfördes att målet med rapporten var att påverka 

beslutsfattare såsom lagstiftare, kriminalvårdstyrelsen samt personal inom 

kriminalvård och socialtjänst att ta hänsyn till barnperspektivet då ett en person med 

barn frihetsberövas(BR, 2004:01, s.11).   

BO konstaterade i rapporten att samarbetet mellan socialtjänsten och 

kriminalvården förbättrats vilket i sin tur även förbättrat barns situation då de har en 

frihetsberövad förälder. BO pekade dock på att det fortfarande finns områden där 

förutsättningarna för att barn till frihetsberövade ska kunna upprätthålla en positiv och 

meningsfull kontakt behöver utvecklas. Gällande föräldrar som är häktade och 

fängslade framlades att problematiken ofta är den samma men att det dock finns vissa 

grundläggande åtskillnader. Häktestiden upplevs ofta som svårast dels för att familjen 

hamnar i ett kristillstånd dels för att den häktade sällan får ha kontakt med familjen. 

Häktestiden kan även ibland bli lång vilket medför att familjen och barnet får leva 

under ovisshet under en längre tid (BR 2004:01, s. 14). I och med att det är under 

häktestiden som barnet upplever den första separationen betonas vikten av att 

kontakten upptas skyndsamt för att möjliggöra en bra kontakt även under en eventuell 

anstaltsvistelse. För detta krävs dels att den intagna och den häktades barn ges 

information om barnets rätt till kontakt.  

Gällande restriktioner belyser BO att åklagare kan besluta om individualiserade 

restriktioner vilket möjliggör att den intagna exempelvis kan ha kontakt med sina 

barn. Åklagaren kan också besluta om individuella tillstånd till enskilda besök och 

telefonsamtal som de generella restriktionerna inte skulle tillåta. Denna möjlighet 

prövas dock endast om den häktade begär det. Enligt BO är det är dock ovanligt att 

den häktade känner till möjligheten och det är inte heller ovanligt att den häktade eller 

fängslade tror att denne är viktig för barnet under tiden då de är frihetsberövade (BR 

2004:01, s.20). BO betonar att det är ytterst viktigt att barn till frihetsberövade ges 
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möjligheten att ha en kontakt med sin förälder även under häktestiden. BO 

argumenterar för att huvudregeln torde vara att restriktioner inte ska gälla i 

förhållande till den häktades barn om det är till barnets bästa och om barnet inte kan 

komma att utnyttjas till otillbörligt syfte. I sammanhanget framförs att det är av vikt 

att kriminalvården och åklagare tar ansvar att informerar den intagne och dennes barn 

om möjligheten att under vissa förutsättningar upprätthålla en kontakt, även när den 

intagne är belagd med restriktioner (BR 2004:01 S.21). 

BO rekommenderar i Myndigheternas återrapportering om barnperspektivet. 

Bedömningar och analyser (2009) att Åklagarmyndigheten och med åsidosättandet av 

utbildningsinsatserna rörande barns rättigheter under 2008 att dessa insatser 

genomförs, gärna i kombination med utbildning kring hur myndigheten kan tillämpa 

barnkonventionen i sitt arbete (BO 2009, s.54). Till 2010 års regleringsbrev skulle 

Barnombudsmannen gärna se ett återrapporteringskrav där Åklagarmyndigheten 

redovisar hur kompetensen gällande barns rättigheter och behov säkerställs, 

kvalitetssäkras och bibehålls i organisationen
9
 (BO, 2009, s, 54).  

Europarådets Ministerkommittén (2006) har tagit fram särskilda 

rekommendationer gällande hur medlemstaterna bör behandla fängslade. Gällande 

restriktioner framkommer det i de grundläggande principerna att restriktioner endast 

får användas då det verkligen krävs och att de ska stå i proportion till syftet. Under del 

två regleras de krav som ställs gällande den frihetsberövads rätt till kontakt med 

yttervärlden; 

24.1 Prisoners shall be allowed to communicate as often as possible by letter, telephone or other 

forms of communication with their families, other persons and representatives of outside 

organizations and to receive visits from these persons.  

24.2 Communication and visits may be subject to restrictions and monitoring necessary for the 

requirements of continuing criminal investigations, maintenance of good order, safety and 

security, prevention of criminal offences and protection of victims of crime, but such 

restrictions, including specific restrictions ordered by a judicial authority, shall nevertheless 

allow an acceptable minimum level of contact.  

24.4 The arrangements for visits shall be such as to allow prisoners to maintain and develop 

family relationships in as normal a manner as possible.  

                                                   

9
 Varken i 2010 eller 2011 års regleringsbrev till Åklagarmyndigheten finns BO:s rekommenderade 

återrapporteringskrav med   
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24.8 Prisoners shall be allowed to inform their families immediately of their imprisonment or 

transfer to another institution and of any serious illness or injury they may suffer.  

I rekommendationerna framkommer det att en intagen ska ges möjlighet att så ofta 

som möjligt ges möjligheten att upprätthålla en kontakt med omvärlden speciellt i 

förhållande till sin familj. Även då en intagen är ålagd restriktion rekommenderas det 

att den intagna ska ha någon slags möjlighet med kontakt med omvärlden 

(Ministerkommittén, 2006). 

Del 2- Aktuell forskning barn till frihetsberövade 

Nationell forskning om barn till frihetsberövade är relativt begränsat. En 

återkommande källa som främst refereras till i exempelvis BO:s rapporter är boken 

Fångarnas barn (1999) där författaren bland annat belyser hur ett frihetsberövande av 

en förälder på olika sätt kan påverka barn och hur föräldrar och omgivningen kan 

stötta barnet då en förälder bli fängslad. Björkhagen Turesson(2009) har i sin 

avhandling Mor i fängelse- mödrar och barn berättar. En analys av ungdomars 

resiliensprocess studerat barns känslomässiga återhämtning då deras mamma blivit 

frihetsberövad. Hälften av barnen har trots ett år efter separationen inte känslomässigt 

återhämtat sig. Detta anförs till stor del bero på att de myndigheter som kommer i 

kontakt med barnen saknar barnperspektiv och dessutom åsidosättas barns behov av 

stöd och hjälp.  

Forskning som berör häktningstiden och i synnerhet häktade föräldrar med 

restriktioner utifrån ett barnperspektiv och barnrättsperspektiv är synnerligen 

outforskat Nationellt.  

Den forskning som redogörs för avser att ge en övergripande bild kring kunskapsläget 

både nationellt och internationellt för att sedan smalna av och beröra frågan utifrån ett 

barnrättsperspektiv.  

 

Barns påverkan vid frihetsberövandet 

Melin (1998) belyser i Fångarnas barn att häktningstiden ofta är svåraste perioden 

för många familjer att hantera. Detta relateras dels till att familjen befinner sig i ett 

kristillstånd och dels för att den häktade sällan tillåts ha kontakt med familjen(Melin, 

1998, s. 11). Hur barn i sin tur påverkas av frihetsberövandet varierar beroende på 
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barnets ålder och mognad, vilken relation barnet haft till den häktade föräldern och 

om barnet varit närvarande vid gripandet. Melin(1998) belyser att en plötslig 

separation från en viktig vuxen väcker starka sorgereaktioner hos barn och kan ge 

skador för lång tid framöver (Melin, 1998, s. 11). 

Miller (2006) redogör för i artikeln The Impact of Parental Incarceration on 

Children: An emerging Need for Effective Interventions över Amerikansk forskning 

inom området barn till frihetsberövade. Studier har påvisat att barn till följd av en 

förälders frihetsberövande ofta uppvisar reaktioner såsom depression, anknytnings 

svårigheter, beteendeproblem och posttraumatiska stress symtom
10

. Barn till 

frihetsberövade tenderar även att vara mer utsatta ekonomisk och leva under mer 

ostabila boende förhållanden än barn i allmänhet
11

. Miller (2006) belyser att det 

traditionellt sett varit vanligare med att män/pappor varit aktuella för åtgärder inom 

rättsväsendet och kriminalvården. Det har dock på senare år skett en trendförskjutning 

då kvinnor/mammor alltmer blivit föremål för straffrättsliga åtgärder. Studier har visat 

att skadeverkningar på barn är mild eller medelmåttlig då frihetsberövandet gäller 

pappor medans mammors frihetsberövande ger större negativa konsekvenser för 

barnet. Detta har främst relaterat till att mamman ofta varit den primära eller ensam 

vårdgivare för barnet innan frihetsberövandet(Miller, 2006). 

Vikten av- och möjlighet till kontakt 

Miller (2006) betonar vikten av regelbundna besök och brevkontakter för att 

förebygga att relationsbanden mellan den frihetsberövade föräldern och barnet 

försvagas.  Om relationen mellan barnet och förälder innan frihetsberövandet var 

                                                   

10
 Bocknek et al (2009) har studerat barn i skolåldern som har frihetsberövade föräldrar. Barnen har 

uppvisat symtom av posttraumatisk stress vilket relateras till förälderns frihetsberövande. Bocknet et al 

(2009). Ambiguous Loss and Posttraumatic Stress in School-Age Children of Prisoners.Journal of 

child & family studies.18.3. s. 323-333. 

11
 Se. ex Geller et al (2009). Studien visar att barn till frihetsberövade föräldrar har sämre 

levnadsförhållanden  och uppvisar mer beteende problem än barn i allmänhet. Geller et al (2009). 

Parental incarceration and Child Well-Being: Implications for Urban Families. Social Science 

Quarterly (Blackwell Publishing Limited. 90.5. s. 1186-1202. 
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positivt framförs det som desto viktigare att upprätthålla en regelbunden och tät 

kontakt. Melin (1998) belyser att en förälder trots frihetsberövandet livet ut kommer 

att förbli mamma eller pappa
12

. I och med det är nödvändigt att stödja barnets kontakt 

och tillgång till föräldrarna. Barnet måste ges möjlighet att få visa positiva känslor 

gentemot föräldern utan att bli påmind om hans/hennes brott. Barnets behov av 

kontakt ska dock alltid vara styrande och inte förälderns behov av kontakt (Melin, 

1998, s. 24 f.). Melin (1998) betonar även vikten av att barnet får vetskap och 

kunskap. Vetskap om var den frihetsberövade förälder är och kunskapen om 

situationen för att barnet ska kunna bilda sig en egen uppfattning baserad på 

verklighet och inte egna fantasier (Melin, 1998, s. 30). 

 Det kan dock uppstå svårigheter som kan bidra till att kontakten försvagas eller 

bryts mellan barnet och föräldern. Även fast det inom kriminalvården möjliggörs för 

besök kan barn till frihetsberövade trots detta förlora kontakten med sin förälder. 

Detta har bland annat anförts bero på att anstalterna ofta ligger långt ifrån barnets 

hem. Men även att den frihetsberövade föräldern själv uppvisar motvillighet till att 

barnet besöker dem. Även barnet kan uppvisa ambivalens kring besök vilket i sin tur 

baseras på rädsla för att ytterligare bli sviken. Omsorgsgivaren utanför fängelset kan 

dessutom uppleva rädsla för hur barnet påverkas av att besöka en frihetsberövad 

förälder och således ställa sig tveksam till att barnet upprätthåller en kontakt med den 

frihetsberövade föräldern. (Miller, 2009). 

Omgivningens betydelse 

Arditti (2003) belyser i artikeln Locked doors and glass walls: family visiting at a 

local jail hur den allt mer hårdare straffrättliga systemet i USA drabbar även icke 

våldsamma personer. Detta främst genom att det blivit allt vanligare med så kallade 

”icke kontakt besök” det vill säga besök där besökaren och den intagna separeras av 

en glasvägg vilket omöjliggör kroppskontakt. Studien påvisar att ”icke-kontakt” 

besöken är svåra för familjerna att hantera och bidrog till att skapa oro kring hur 

                                                   

12
 I sammanhanget använder sig Melin av ett exempel då en pappa mördat någon. Och vikten av att 

trots detta upprätthålla en kontakt med pappan. Min tolkning av resonemanget är att det likväl gäller 

mammor varav det könsneutrala begreppet förälder används. 
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barnet påverkas av att inte ges möjlighet till kroppskontakt. Även själva häktesmiljön 

bidrog negativt genom att de besökande familjerna upplevde sig kränkta och inte 

respekterade av kriminalvårdspersonalen. Författaren belyser hur anhöriga till 

frihetsberövade ofta upplever stigmatisering från omgivningen vilket i sin tur kan leda 

till en ovilja med kontakt med den frihetsberövade (Arditti, 2003).  

Även Melin(1998) belyser hur anhöriga hindras att söka stöd på grund av en 

upplevd skuld och skam. Barn kan uppleva rädsla för att deras kompisar ska ta 

avstånd ifrån dem om de får reda på att de har en förälder som är fängslad. Straffet 

kan således bli en familjehemlighet som kan kännas tung för ett barn att bära (Melin, 

1998, s. 64). Björkhagen Thuresson (2009) pekar på att flera forskningsrapporter 

indikerar på att anhöriga till intagna ofta känner skam vilket i sin tur kan leda till en 

ovilja till att söka stöd och hjälp från omgivningen. En brist med dessa studier 

framförs vara att barnen själva inte kommit till tals vilket kan betyda att bilden av 

stigmatisering  således snarare speglar omgivningens attityder än barnets egna 

(Björhagen Turesson,2009, s. 107). 

 Cunningham (2001) betonar i artikeln Forgotten families-the impacts of 

imprisonment att syftet med frihetsberövandet är att straffa den intagna och inte 

dennes barn. Förutom frihetsberövandet av föräldern och separationen till följd möts 

barnet av omgivningens attityder, värderingar och beteenden som ytterligare kan 

förstärka den negativa upplevelsen vilket i förlängningen kan skada barnet.  

Författaren hävdar att det således är viktigt att skydda barnet för de eventuella 

skadeverkningar som ett frihetsberövande av en förälder innebär. Författaren refererar 

till en av de tidigaste studierna kring barn till frihetsberövade (Hounslow et al 

1982:1); 

 
“Child punishment is often the other side of the coin to parental imprisonment. This is one of those 

shadowy corners of the criminal justice system seldom spotlighted. In our society, prisoners are 

marginalized; their spouses and adult friends isolated and hidden; while their children – to all intents and 
purposes – are invisible.” 

Children of Imprisoned Parents Report , 1982:1 

 

 

Även Melin (1998) belyser att kriminella ofta möter en oförsonlig attityd från 

människor gällande tron om att en brottsling inte bryr sig om sina barn. Melin menar 

dock att de flesta föräldrar vill sina barn väl även om några brister i sitt föräldraskap 

på grund av egna problem, okunskap och kriminella handlingar. Det är således av stor 



38 

 

vikt att påminna sig om att en förälder som begår brott inte är diskvalificerad som 

förälder(Melin, 1998, s.8).  

I en brittisk studie där fängslade pappor intervjuats visade på stora variationer 

kring attityder och beteenden bland de frihetsberövade papporna trots att samtliga 

pappor uppvisade motivation att upprätthålla en kontakt med sina barn och sitt 

föräldraskap. Studien visade på svårigheter att upprätthålla ett föräldraskap bland 

annat var relaterat till papporna kände skam i förhållande till sina barn och i och med 

detta valde att ta avstånd från sina barn. De flesta papporna uttryckte dock starka 

känslor gentemot sina barn och de flesta erhöll både brev, telefonsamtal och besök 

från sina barn. Genom dessa kontakter försökte papporna hålla relationen vid liv trots 

den ogynnsamma miljön. Studien visade även på ett samband mellan pappans relation 

med mamman och huruvida pappan och barnet lyckades upprätthålla relationen 

sinsemellan (Clarks et al, 2005 ). 

Även Kennedy (2011) belyser ifrågasättandet av föräldraskapet då en förälder är 

frihetsberövad men i ett familjerättsligt sammanhang. I familjerättsliga sammanhang i 

USA har vikten av att upprätthålla en kontakt uppmärksammats alltmer inom ex. 

skilsmässoärenden. Detta synsätt har dock inte vunnit gehör då det gäller frågan om 

föräldraskap och frihetsberövade föräldrar. Barn till frihetsberövade saknar ofta 

tillräckligt med stöd för att själva kunna upprätthålla en relation med sin 

frihetsberövade förälder trots att det finns relativt mycket kunskap om vilka negativa 

konsekvenser en separation kan innebära både socialt och hälsorelaterat för barnet. 

Inom familjerättsliga sammanhang råder det fortfarande ett synsätt där 

fängelsevistelse vägs in i sammanhang då föräldraskapet bedöms. Detta innebär att 

den fängslade föräldrar kan fråntas vårdnaden för beteende som inte är direkt 

relaterade till deras roll som föräldrar. Gällande specifikt frihetsberövade mammor 

uppvisar de ofta en rädsla för att fråntas sitt föräldraskap vilket är en betydande 

stressfaktor. Pappor å sin sida relaterar svårigheter med föräldraskapet till att de 

upplever omgivningens bild av dem som kriminella försvårar möjligheten för dem att 

behålla kontakten. Studier visar att även fast barn drabbas hårt av att deras föräldrar 

frihetsberövas, värdesätter barnen relationen med sin frihetsberövade förälder och 

beskriver ofta att den frihetsberövade föräldern utgör en av de viktigaste personerna i 

dennes liv. Forskning pekar på en förälder som vistas i fängelse med stöd och hjälp 

från omgivningen kan utgöra en betydande roll i barnets liv. Och att en frihetsberövad 
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förälder per automatik inte kan likställas som en ”olämplig” förälder. Författarna 

argumenterar således för att domstolar snarare ska utgå ifrån ”lämplighet” snarare än 

som idag en ”ideal” bild då föräldraförmågan bedöms. Detta hävdar författaren i 

förlängningen skulle leda till att omgivningen skulle bli tvungna att ta på sig större 

ansvar att bistå med resurser så att barnet och den frihetsberövade föräldern ges 

möjlighet att upprätthålla en relation. Författaren menar slutligen att den ideala bilden 

av familjen på många sätt missgynnar och påverkar familjer som är mer socialt 

utsatta, med annan etnicitet
13

 och frihetsberövade. Familjerna är värda att bevara inte 

bara på grund av konstitutionella grunder men även för att de många gånger gagnar 

både föräldrar och barn(Kennedy, 2011). 

Även Melin (1998) betonar vikten av stöd från omgivningen. Insatser som 

efterfrågas från anhöriga och frihetsberövade själva handlar primärt om att 

omgivningen ska inta ett förändrat förhållningssätt. Detta kan bland annat ske genom 

att personalen på kriminalvårdsanstalter är vänliga och tillmötesgående gentemot de 

anhöriga som kommer på besök (Melin, 1998, s. 50). 

 

 

Barnperspektiv och barnets juridiska rätt 

Gällande forskning som berör förhållandet mellan barnets rätt till kontakt med sin 

frihetsberövade förälder utifrån barnkonventionens bestämmelser är relativt 

outforskat. Nationella sökningar gav endast en träff i form av en student uppsats
14

. 

Björkhagen Turesson (2009) belyser att det finns vissa gemensamma nämnare i 

barns berättelser till frihetsberövade. Dels framkommer det att barnen till följd av 

förälderns brottslighet är utsatta dels att barnens behov inte uppmärksammas av 

myndigheter. Det faktum att myndigheterna inte uppmärksammat barnens situation 

har inneburit att barnperspektivet inte implementerats i rutinarbetet (Björkhagen 

Turesson, 2009,s. 11-12). Hedin (2000) pekar att på barnperspektivet har fått en stark 

                                                   

13
 Ursprungstexten använder begreppet ”black”. 

14
 Barn i anstalt . En komparativ studie om barn till frihetsberövade i Norden(2010) 
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legitimitet i Sverige i och med anslutningen till FN:s barnkonvention. En svårighet 

förknippat med barnperspektivet är dock att begreppet är ganska vagt och kan ges 

olika innehåll beroende på värderingar hos den som uttalar sig. Barnperspektivet kan 

således bli ett förtäckt vuxenperspektiv. Detta kan dels förebyggas genom att barn ges 

möjlighet att komma till tals, delaktiga i förändringsarbeten och möjlighet till att 

utforma förslag och insatser tillsammans med barn och unga(Hedin, 2000, s. 17).  

Artikel 9 i FN:s barnkonvention reglerar barnets rätt till regelbunden kontakt. I 

artikeln regleras dock att rättighet är villkorad genom att det ska ske utifrån barnets 

bästa. Björkhagen Turesson (2009) pekar på att artikeln således återspeglar de två 

skilda synsätt som funnits på barn inom beteendevetenskaplig forskning de senaste 

decennierna där barnet betraktats som ett rättighetsobjekt eller som ett omsorgsobjekt. 

Med reservationen barnets bästa lämnas bedömningen till vuxna att avgöra huruvida 

barnet ska få ha kontak med sin frihetsberövade förälder eller inte. I praktiken skulle 

det kunna innebära att barn riskerar att fråntas sin rätt till kontakt om barnet efter ett 

besök med sin frihetsberövade förälder uttrycker känslor av sorg och saknad. 

Ledsamhet kan således väcka tankar om det verkligen är till barnets bästa att 

upprätthålla en kontakt med sin frihetsberövade förälder (Björkhagen Turesson, 2009, 

s.27). 

Den amerikanska forskaren Susann Phillips (2008) belyser i utvärderingsrapporten 

Making The Bill of rights for children of incarcerated parents a reality barns situation 

till frihetsberövade föräldrar och pekar på att omgivningen inte innehar samma 

förståelse kring barnens oro, smärta och rädsla som i de fall då barn separerats från en 

förälder på grund av exempelvis sjukdom eller dödsfall (Phillips, 2008). Efter år av 

studier av barn till frihetsberövade föräldrar har ett partnerskap
15

 utvecklats det så 

kallade ”Bill of rights for children with incarcerated parents”. Bill of rights är varken 

reglerat i lagen eller juridiskt bindande utan snarare är det en uppsättning av mål som 

syftar till att bidra till att säkerställa att barn till frihetsberövade får grundläggande  

behov av säkerhet, trygghet och tillhörighet tillgodosedda. Ett elementärt mål med 

Bill of rights är barn ska få röra, prata och se sin frihetsberövade föräldern och att få 

                                                   

15
 USA har inte antagit FN:s barnkonvention. Partnerskapet kan ses som en motsvarighet till 

konventionen. 
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upprätthålla en livslång relation med sin förälder. Innan barn till frihetsberövade 

föräldrar kan dra nytta av Bill of rights måste dock en förändring ske hos 

omgivningen samt hos de myndigheter som kommer i kontakt med barnen (Phillips, 

2008, s. 10). 

Boudin (2011) belyser i artikeln Children of incarcerated parents: The child`s 

constitutional rights to the family relationship att det straffrättsliga systemet i USA i 

form av domare samt administrative personal inom kriminalvården har en tendens att 

ignorera barns behov av umgänge med den fängslade föräldern (Bouding, 2011, s. 

77). Det finns enligt författaren relativt mycket skrivet om vilka sociala konsekvenser 

som följer med då en förälder blir frihetsberövad. Däremot hävdar författaren att det 

finns förvånansvärt lite skrivet om juridiska aspekter kring barns rätt till kontakt med 

sin fängslade förälder(Bouding, 2011, s 78). Artikeln fokuserar på barnens perspektiv 

och på barnens juridiska rätt till sina föräldrar snarare än den traditionella perspektiv 

kring fångarnas rätt (Bounding, 2011, s. 83).  Författaren för ett resonemang om att 

barnkonventionens övergripande syfte att tillvarata barns rättigheter oavsett 

föräldrarnas status. I sammanhanget belyses att barnens rätt att känna och vara 

omhändertagen av sin förälder inte skall påverkas av att en förälder är fängslad. 

Barnkonventionen behöver enligt författaren därmed inte stå i strid med att förälder är 

frihetsberövad. Författaren belyser även att den europeiska rätten uppmärksammar 

barns rätt till sina föräldrar. I de grundläggande fri- och rättigheterna framkommer 

barnens rätt till regelbunden kontakt med sina föräldrar utom då det strider mot 

barnets bästa. Likaså har ministerrådet för behandlande av fängslade rekommenderat 

att arrangemang för besök ska vara ordnade så att de möjliggör upprätthållandet av en 

familjerelation. Att en intagen ska ha rätt att skriva, ringa och ta emot besök så ofta 

som det är möjligt från sin familj samt att den intagna ska placeras så nära som 

möjligt sitt hem. Författaren anför att trots dessa regler och rekommendationer är till 

för att säkerställa den intagnas rätt kan dessa även tolkas och förstås som barnets rätt 

till att upprätthålla en relation med sin frihetsberövade förälder. (Bouding, 2011, s. 

85).  
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Teoretisk förståelseram 

Under avsnittet teoretisk förståelseram redogörs det för vilka teoretisk perspektiv som 

använts för att angripa, förstå och förklara de fenomen som framkommit i 

datamaterialet. Teori avsnittet är uppdelat i två separat block varav den ena behandlar 

teorier om organisation och implementering. Det andra teoriblocket bygger på 

teoretiska begrepp som frambringats ur data materialet genom en kodning och 

kategorisering. De teoretiska begreppen är således grundade från data och bygger på 

iakttagelser som återkommit i datamaterialet. 

Begrepp grundat på data 

Ur datamaterialet har det sovrats fram vissa centrala element som kan sammanfattats i 

tre begrepp och fraser; Ansvarsimmunitet, Underlåtenhet att agera samt Distans till 

det konkreta.  

Ansvarimmunitet bygger på iakttagelser som gjorts i data materialet främst i 

intervjumaterialet där ett återkommande tema varit, avsaknad av ansvar. 

Ansvarimmunitet innebär att ansvaret förläggs på andra aktörer som anses inneha dels 

en position till påverkan dels att aktörernas ansvar tydligare är reglerad i lag. 

Immunitet för ansvar kan förstås som att aktören innehar en position att skjuta ifrån 

sig ansvar med hänvisning till att det intet sätt är juridiskt reglerat eller att det inte 

ingår i aktörens ansvarområde. Ansvarsfrågan är således nära sammanlänkat med 

verkställighet. Underlåtenhet att agera avser att aktören observerat en möjlig 

problematik men trots detta underlåtit att agera. Detta i sin tur är nära sammanlänkat 

med ansvarsimmunitet då underlåtenheten bygger på en tro att andra aktörer tar 

ansvar för situationen eller problematiken. 

 Distans till det konkreta har lånats ur Harald Ofstads (1987)  resonemang om att 

distans till mänskligt lidandet möjliggör beslutfattande som är normöverskridande och 

ibland bestialisk
16

. Beslutfattare som inte kommer i närkontakt med de personer som 

drabbas av dennes beslut kan fortsätta att ta samma beslut om och om igen så länge 

denne inte ställs till svars eller behöver konfronteras med de drabbade personerna. 

                                                   

16
 Ofstad, Harald(1987). Vårt förakt för svaghet: nazismens normer och värderingar- och våra egna. 
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Distansen bidrar till att aktören ser på beslutet som någonting formellt och nödvändigt 

utan att hänsyn tas till mänskliga behov. Då distansen minskar ökar dock också 

medvetenheten hos aktören kring vilka konsekvenser det tagna beslutet givit för den 

enskilde individen. För att distansen ska minska krävs det dock att det konkreta krupit 

sig närmare och påtalat uppmärksamhet till sig.  

 

Organisations teori 

De analytiska begrepp som frambringats ur datamaterialet har till viss del kastat ljus 

över det fenomen som undersöks. Begreppen har dock inte förklarat fullt ut varför 

fenomenet ter sig som det gör. Datamaterialet har dock indikerat på organisatoriska 

förståelseramar. I och med detta har luckor fyllts ut med teorier kring organisation. 

Teorier kring företeelser inom och utom organisationer har således bidragit med 

ytterligare substans till att förstå och förklara. 

 

Mål, målkonflikter och strategier 

Organisationer är beskaffade för att lösa uppgifter eller fylla en funktion. 

Inledningsvis är det således av vikt att fokusera vad verksamheten ska syssla med. 

Detta sker främst genom att organisationen sätter upp mål. Målet är således det 

organisationens verksamhet syftar till att uppnå. För att uppnå målet krävs dock 

ytterligare verktyg i form av strategier det vill säga anvisningar om hur målet ska 

uppnås(Jacobsen & Thorsvik, 2010, s.31). 

Mål kan vara dels reella och symboliska. Reella mål definieras som målsättningar 

som har som uppgift att påverka anställdas beteenden, utgöra en grund för utvärdering 

eller att ge omvärlden en bild av vad organisationen faktiskt arbetar med. Symboliska 

mål å sin sida används främst för att föremedla en bild av organisationen som man vill 

att omvärlden ska ha. Symboliska mål behöver således inte säga någonting om den 

faktiska verkligheten men kan dock vara av stor vikt för att skapa legitimitet i 

omvärlden. Desto längre upp man kommer i målhierarkin tenderar målen bli mer 

symboliska vilket leder till svårigheter att hitta lämpliga strategier för att uppnå de 

mål som satts upp (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 38-39). 
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En strategi beskriver på vilket sätt ett mål kan förverkligas. Offentliga 

organisationer måste ofta infoga element som privata organisationer inte skulle anse 

lönsamma eller intressanta. Offentliga organisationers strategier tenderar således att 

bli mindre vassa och målinriktade(Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 46). 

Inom organisationer och särskilt inom offentliga organisationer kan det finnas 

skilda och ibland motstridiga intressen. Offentliga institutioner måste i hög grad 

förhålla sig till motstridiga mål. Krav på effektivitet står ofta i strid med andra 

grundläggande samhällsvärden(Jacobsen & Thorsvik, 2010, s.59). Att det inom 

offentliga organisationer oftare finns inbyggda konflikter kan härledas till dess 

sammanlänkning med politik. Politiska målsättningar innehåller ofta oenigheter, 

motstridiga element och oklarhet. Målen tenderar således att bli oklara, komplexa och 

instabila. Detta resulterar många gånger i att mål väljs ut utifrån vad man idealt borde 

göra snarare än utifrån en grundlig analys och planering kring vilka realistiska 

möjligheter som finns för att uppnå målen. Politiska mål tenderar således ofta att bli 

mer retorisk där målen bli symboler snarare än riktlinjer för konkreta 

handlingar(Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 60). Genom att politiska mål ofta är ett 

resultat av kompromisser tenderar de att vara formulerade som målsättningsparagrafer 

vilket innebär en att de är vaga och svåra att utvärdera. Denna vaghet innebär att 

ansvarsfrågan om genomförandet blir otydligare (Rothstein, 2006, s.101). 

I vissa sammanhang kan även organisation drabbas av målförskjutning vilket kan 

visa sig genom överdriven regelfokusering. Allt för tydliga riktlinjer kan i vissa fall 

gynna målförskjutning eftersom de anställda blir upptagna med att tillämpa regler och 

riktlinjer korrekt. Svårigheter kan uppstå då reglerna inte lämpar sig för att lösa 

problemet. Regler kan å sin sida verka som en trygghet för den enskilde anställde 

eftersom det i beslutfattande ofta ingår osäkerhetselement om beslutet är riktig eller 

ej. I dessa lägen kan den anställda alltid hänvisa till att denne endast följt de regler 

och riktlinjer som finns gömma sig bakom(Jacobsen & Thorsvik, 2010, s.61). 

Ju mer en organisation använder sig av skriftliga regler, rutiner och procedurer för att 

standardisera arbetsprocedurerna desto mer formaliserade blir de. Organisationen kan 

således te sig som ”väloljad maskin” där allt är organiserat på förhand. Nackdelen 

med standardiserade arbetsprocedurer är att de är obetydlig ändamålsensliga i 

oväntade situationer och kan stärka rigida beteenden och således hämma förmågan till 

flexibilitet och förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 85). 
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Organisatorisk tröghet 

Tröghet kan inte likställas med oföränderlighet. Snarare innebär tröghet att förändring 

sker långsamt och att det finns ett inbyggt motstånd till förändring. Organisatorisk 

tröghet kan dels förstås som oförmåga att förändras snabbt dels som en ovilja att 

förändras.  

Oförmågan till förändring kan härledas till kollektiva resurser, beslutprocesser och 

en oförmåga att se behov eller möjligheter till förändring. Oviljan å sin sida kan 

härledas till dels till kulturella och ideologiska värderingar som finns inom 

organisationen dels till en rädsla vilket är nära sammanlänkat med att förlora makt, 

inflytande eller trygghet (Ahrne & Papakostas, 2010, s. 77). 

Främsta källan till oförmåga till förändring kan förstås utifrån de kollektiva 

resurser en organisation ackumulerat. De kollektiva resurserna sätter ramar för 

verksamheten och gränser för vad och i synnerhet hur saker bör göras. Kollektiva 

resurser kan utgöras av allt ifrån byggnader, människor, förtroendekapital och 

kunskap som en organisation har för att kunna driva sin verksamhet. Kollektiva 

resurser kan förstås som organisationens tekniska kärna och dess periferi. Den 

tekniska kärnan handlar om organisationens huvudsakliga verksamhet det är även i 

den tekniska kärnan som de viktigaste kollektiva resurserna finns samlade. För att 

bevara den tekniska kärnan kan organisationen förändra vissa delar och dessutom sitt 

förändra dess periferi i det vill säga att den yttre kärnan förändras och smälter in i 

omgivningen och på samma gång skydda den tekniska kärnan. 

Ytterligare en källa till oförmåga kan härledas till organisationens struktur och till 

dess beslutsformer. Regler, beslutsprocesser och organisationskultur bidrar till att 

skapa en oförmåga till förändring eller att förändringen sker långsamt. Vidare kan en 

källa till oförmågan även finnas i bristande förmåga att se och uppfatta problem och 

eventuella möjligheter som finns i omgivningen. Organisationer tenderar att bli blinda 

genom att det med tiden skapas språk, kontrollsystem och system för redovisning som 

bygger på att vissa erfarenheter anammas och andra utesluts (Ahrne & Papakostas, 

2010, s. 80). 

Oviljan till förändring kan å sin sida förstås utifrån människors motiv att vilja vara 

med eller stå bakom en organisation. Motiven kan te sig i form av en ideologi, en tro 
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eller en livsstil. Desto starkare organisationen sammankopplas med medlemmarnas 

identitet desto svårare att få till stånd förändringar. Organisationer som bygger på 

människors engagemang och värderingar har således svårare anamma en ny inriktning 

oavsett om arbetet är frivilligt eller lönebaserat(Ahrne & Papakostas, 2010, s. 81). 

 

Lärande organisationer 

I förhållande till organisationer syftar lärande till att både tillägna sig kunskap och att 

förändra sitt beteende. Lärandet kan således beskrivas som en process där människor 

och organisationer tillägnar sig ny kunskap och förändrar sitt beteende på basis av den 

nyfunna kunskapen. Lärande organisationer innehåller dels element av kunskap dels 

ett handlingselement. Lärande i organisation sker genom fyra steg; registrering av 

stimuli, företagande en problemanalys, utvecklande av åtgärder och verkställande 

åtgärder. 

Att registrera stimuli innebär att organisationen noterar ett problem eller annan 

företeelser som måste åtgärdas. Problemet behöver inte nödvändigtvist komma inifrån 

organisationen utan kan lika gärna komma utifrån. Som en reaktion på den 

registrerade stimuli följer en problemanalys. Organisationen försöker analysera varför 

problemet uppstått eller uppstår. Till följd av detta utvecklas åtgärder där 

organisationen försöker komma på hur problemet ska lösas för att därefter verkställa 

det vill säga att det sker en faktisk förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 376). 

För att en organisation ska bli lärande finns det en rad av förutsättningar som måste 

uppfyllas.  För det första måste frågan upplevas som relevant för organisationens 

verksamhet. Som ett första led innebär det att individer i en organisation reflekterar 

över det upplevda problemet. För det andra måste det upplevda problemet spridas 

inom organisationen så ett det uppfattas som ett kollektivt lärande. Den tredje 

förutsättningen är att det finns ett samband mellan var medlemmarna i organisationen 

erfar och tillägnar sig av ny kunskap men även att strategin och beteendet som man 

kollektivt eftersträvar. Kunskapen måste således få en konkret tillämpning. (Jacobsen 

& Thorsvik, 2010, s.376). 
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Resultat 

Kapitlet resultat är uppdelat i två delar varav det i den första delen redogörs för 

resultatet av de dokument som studerats. I den andra delen redogörs för resultatet från 

de fem intervjuerna. Intervjuresultatet redovisas utefter huvudkategorier, 

underkategorier samt en gemensam kategori som framsprungit ur datamaterialet. 

 

Del 1 - Resultat dokumentstudie 

För en läsvänligare text redogörs det först för en del av resultat för att sedan 

sammanfattas i delresultat. Likaså redogörs den andra delen av resultatet därefter 

löpande för att sedan sammanfattas i ett delresultat. 

Restriktioner till följd av kollusionsfara 

Åklagarens rätt att ålägga häktad restriktioner regleras i Rättegångsbalken (1942:740) 

Om häktning och anhållande 24 kap 5 a§. 

Om rätten beslutar att häkta någon, förordnar att någon skall kvarbli i häktet eller medger 

förlängning av tiden för att väcka åtal skall den samtidigt på begäran av åklagare pröva om den 

häktades kontakter med omvärlden skall inskränkas. Tillstånd för sådana restriktioner får 
meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på något annat 

sätt försvårar sakens utredning”  

Vilka restriktioner som i sin tur kan användas för att inskränka den häktades kontakt 

med omvärlden regleras i Häkteslag (2010:611) vilken ersatte den tidigare lagen, Lag 

om behandlingen av häktade och anhållna (1976:371) den så kallade 

Behandlingslagen i april 2011.  I Häkteslagen 6 kap 1 § regleras att en intagen får 

åläggas restriktioner ”om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på 

något annat sätt försvårar sakens utredning”. Det vill säga att det föreligger en så 

kallad kollusionsfara (Sou, 2006:17 s. 108). 

I förarbetet till den nya häkteslagen då restriktionsfrågan diskuteras framläggs som 

utgångspunkt att det finns ett samhällsintresse att bedriva effektiv brottsutredning 

vilket således motiverar att inskränka den häktades rätt med omvärlden. 
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Restriktionerna skall dock användas restriktivt då det innebär ett påtagligt 

integritetsintrång för den häktade (Prop. 2009/10:135.s.114). 

 

Barnperspektivet -kriminalvårdens ansvar  

I förarbetet till den nya fängelse och häkteslagstiftningen framförs det att 

internationella åtaganden i form av exempelvis FN:s barnkonvention varit en viktig 

utgångspunkt då lagen arbetats fram (Prop.2009/10:135, s. 68).  I sammanhanget 

betonas Kriminalvårdens ansvar att uppmärksamma barns behov och rättigheter i sin 

egenskap av nära anhörig till en intagen. Med detta avses såväl behovet att 

upprätthålla kontakt med en förälder som är frihetsberövad som behovet av att ingripa 

till skydd för ett barn (Prop. 2009/10:135,.s.67). 

I Häkteslagen 3 kap 1 § framkommer det att en intagen får ta emot besök i den 

utsträckning det lämpligen kan ske. I förarbetet framförs det att ”lämpligen kan ske” 

åsyftar till praktiska förutsättningar för att ordna besök såsom anstaltens rutiner eller 

tillgång till personal och besöksrum. När en prövning görs angående om en intagen 

ska beviljas besök påvisas det i förarbetet att det är angeläget att barn ges möjlighet 

att besöka en förälder dock endast om det är förenligt med barnets bästa. (Prop. 

2009/10:135, s, 143).   

Besök kan dock vägras om det kan äventyra säkerheten t.ex. avse risk för rymning, 

våldsutövning, för insmuggling av droger och farliga föremål eller att det föreligger 

en risk att den intagne utnyttjar besöket för planering av eller medverkan i brottslig 

verksamhet. När det gäller tillämpningen av vägransgrunder framförs det i förarbetet 

att det bör ske restriktivt eftersom starka humanitära skäl talar emot att vägra en 

intagen att ta emot besök från en nära anhörig i synnerhet då riskerna i viss 

utsträckning kan motverkas genom att besöket kontrolleras (Prop. 2009/10:135, s. 

193). Genom personalövervakade besök kan det förhindras att den intagna eller 

dennes besökare lämnar över narkotika eller andra otillåtna föremål till varandra.  I 

förarbetet framkommer det att när det gäller minderåriga barn som besöker en nära 

anhörig kan fysisk kontakt medges dock först efter att en efter individuell bedömning 

gjorts(Prop. 2009/10:135, s. 83). 

I den nya lagstiftningen möjliggörs numera så kallade glasrutebesök det vill säga 

då det är nödvändigt av säkerhetsskäl kan besökrummet utformas på ett sätt som 
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omöjliggör överlämnande av föremål.  Möjlighet till denna typ av kontroll har tidigare 

föreslagits 
17

 men har avvisats med motivering att det är främmande för den svenska 

kriminalvård och att det kan försämra anstaltsklimatet
18

.  

  I sammanhanget framförs att barnperspektivet ska genomsyra alla åtgärder som 

rör barn. BO har framhållit att glasrutebesök i möjligaste mån bör undvikas då barn 

besöker sin förälder på anstalt. Samtidigt framhåller BO att det att det inte går att 

utesluta att dessa typer av besök ibland motiveras med hänvisning till att barn inte ska 

riskera att utnyttjas i brottsliga syften (Prop. 2009/10:135, s. 83). 

Barns rätt till sina föräldrar 

I artikel 9 om Åtskiljande från föräldrar regleras bland annat barnets rätt till sina 

föräldrar om de är frihetsberövade; 

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja 

utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet 

med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för 

barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot 

eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida/…/  

 

3. Konventionsstaterna skall 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.  

 
4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en konventionsstat tagit initiativet till, t 

ex frihetsberövande, fängslande/…/  gentemot den ena av eller båda föräldrarna eller barnet, 

skall den konventionsstaten på begäran ge föräldrarna, barnet eller om så är lämpligt, någon 

annan medlem av familjen de väsentliga upplysningarna om den/de frånvarande 

familjemedlemmarnas vistelseort, såvida inte lämnandet av upplysningarna skulle vara till skada 

för barnet/…/ 

 

I artikeln fastslås att konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till regelbunden 

kontakt med sin förälder om det inte strider mot barnets bästa. I sammanhanget 

belyses exempel som övergrepp och vanvård som aspekter som kan strida mot barnets 

bästa. Vidare framförs barnets rätt till att regelbundet upprätthålla en kontakt om 

barnet är skilt från en eller båda föräldrarna. Då en separation orsakats av 

konventionsstaten till följd av exempelvis frihetsberövande åläggs 

konventionsstaterna att informera barn och föräldrar om vistelseort.  

                                                   

17
 Se Fängelseutredningen(Sou, 1993:76) och Narkotikakommissionen (Sou ,2000:126) 

18
 Se prop.1994/95:125, prop. 2001/02:91 samt prop.2005/06:30 
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I tredje stycket framförs rätten för barnet att upprätthålla en regelbunden kontakt 

då en förälder är frihetsberövad eller fängslad. Att både begreppet frihetsberövad och 

fängslad används i sammanhanget kan förstås som att frihetsberövandet åsyftar till 

tiden då föräldern är misstänkt för brott och vistas på ett häkte och det senare då 

föräldern blivit dömd och vistas på anstalt. Barnets rätt att upprätthålla ett regelbundet 

förhållande med sin förälder gäller oavsett om föräldern är häktad eller fängslad. Den 

frihetsberövade föräldern har däremot inte motsvarande rätt till kontakt med sina 

barn(Ds, 2004:56, S. 55). Trots att artikeln endast slår fast som en skyldighet att 

konventionsstaten ska respektera rätten kan man även utifrån barnkonventionens 

allmänna principer lägga till statens skyldighet att underlätta kontakten. Artikel 4 

"vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder..." och artikel 7 

"skall ha rätt att ... så långt det är möjligt, ... bli omvårdat av dem."(Sou 1997:116; s. 

65). 

Förbud mot diskriminering 

Artikel 2 i konventionen behandlar förbud mot diskriminering. I artikeln framförs 

bland annat; ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom 

deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad an 

något slag/…/. ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på 

grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning/.../”. 

Artikeln behandlar diskriminering i dubbelbemärkelse dels att barn varken får 

diskrimineras i förhållande till sina föräldrar status dels i förhållande till andra barn 

(Sou, 1997:116) 

Enligt barnkommitténs definition förstås diskriminering som ” 

distinktion, exkludering, restriktion eller preferens som grundas på sådana omständigheter som 

ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, 

egendom, börd eller annan status och  som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller 

försvåra  genomförandet av principen att alla människor skall tillerkännas, åtnjuta och utöva alla 

fri- och rättigheter på likvärdiga villkor ”(sou , 1997:116 s. kap 4) 

 

I sammanhanget då en förälder är frihetsberövad och ålagd restriktioner är artikeln av 

intresse då den bland annat reglerar att barn inte får diskrimineras i förhållande till 

föräldrarnas status vilket således innebär att barnets rätt till sina föräldrar inte får 
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inskränkas på grund av att föräldrarna är frihetsberövade på grund av brottsmisstanke. 

Men även att barn inte får diskrimineras i förhållande till andra barn. 

Barnets bästa 

I artikel 9 regleras barnets rätt till sina föräldrar om det anses vara till barnets bästa. 

Artikel 3 i konventionen behandlar barnets bästa. I artikeln anförs det; ”Vid alla 

åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet.” 

Det framkommer att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som rör barn. Konventionen skall således inte endast gälla familjerättsliga frågor 

såsom frågor som berör vårdnad, umgänge och adoption eller endast verksamheter 

ägnade för barn såsom skola och barnomsorg utan principen om barnets bästa skall 

gälla alla samhällsområden(Sou, 1997:116, s. 61 f.). I de fall en kontakt med den 

frihetsberövade föräldern anses vara till barnets bästa framförs att det är av största 

vikt att kriminalvården i möjligaste mån underlättar en kontakt (Ds 2004:56, s. 5). 

 Författarna till konventionen uttryckte oro över att barnaspekten skulle komma att bli 

överkörd då skilda samhällsintressen kolliderade (UD, 2006, S 11).  I förarbetet till 

artikel 3 diskuteras att det kan finnas eller uppstå situationer där konkurrerande 

intressen kan väga tyngre än det enskilde barnets intressen. Intressen såsom "justice 

and society at large, should be of at least equal, if not greater, importance than the 

interests of the child” framförs vara av sådant slag (Sou, 1997:116,s. 63 f). I de fall då 

andra intressen ges företräde kräver dock barnkonventionen att den beslutande 

myndigheten kan visa att man gjort en sammanvägning av relevanta intressen i det 

enskilda fallet och att barnets bästa så långt som möjligt kommit med och redovisats i 

beslutsprocessen (Sou, 1997:116, s. 64). 

 

Rätt till åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 

I Artikel 12 framförs barnets rätt till åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd; 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.  
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I artikel går det att utläsa att konventionen erkänner barnets rätt till att uttrycka sina 

åsikter oavsett ålder. I sammanhanget anförs barnets rätt till att komma till tals och 

deltagande i beslutsfattande med hänsyn till barnets ålder och mognad (jfr Unicef, 

2008, s.123). Kommittén betonar att regering, riksdag och rättsväsende måste 

utveckla ett perspektiv med inriktning på barnets rättigheter för att hela 

barnkonventionen skall kunns genomföras effektivt (Unicef, 2008, s. 125). För att 

möjliggöra ett avgöra om vad som är barnets bästa bör barnet blivit tillfrågat om hur 

denne ser på saken eller hur barn och unga ser på saken kollektivt (Skr.2003/04:143, 

s, 9). 

 

Del resultat- Barnets bästa i alla beslut 

Resultatet visar att barnets bästa skall vara vägledande i alla beslut som rör ett barn 

och inte endast i familjerättsliga frågor eller specifika områden som rör barn. För 

detta krävs att barnet ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och möjlighet att höras i 

alla beslut oavsett vilket samhällsområde det gäller. Barnet får vidare inte 

diskrimineras varken i förhållande till sina föräldrars status eller i förhållande till 

andra barn. Att barn har rätt att upprätthålla en regelbunden kontakt med en förälder 

som är frihetsberövad är tydligt formulerad i barnkonventionen. Likaså barns rätta att 

komma till tals i beslut som rör dem. I förarbetet till artikel 3 om barnets bästa 

framkommer att det kan uppstå en konflikt mellan olika samhällsintressen och barnets 

bästa. I sammanhanget framförs att samhällsintresset i vissa fall kan väga tyngre än 

det enskilda barnets bästa. Dock bör den beslutande myndigheten kunna visa upp att 

intressen vägts mot varandra och att barnets bästa beaktats så långt som möjligt. 

Resultatet visar att då en person åläggs restriktioner beror det på att det föreligger 

en kollusionsfara. I förarbetet till häkteslagen framförs att det finns ett 

samhällsintresse att bedriva effektiva brottsutredningar vilket motiverar restriktioner, 

men att restriktioner bör användas restriktivt då det utgör ett integritetsintrång för den 

häktade. Resultatet visar således att det föreligger ett samhällsintresse att utreda brott 

som ges företräde före den enskilde individens rättigheter.  

Gällande barn till frihetsberövade visar resultatet att kriminalvården ålagts ett 

särskilt ansvar att uppmärksamma barn dels utifrån barnets behov och dels utifrån 

barnets rättighet att upprätthålla en kontakt med sin häktade förälder .  I förarbetet 
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framkommer det att en häktad kan ges möjlighet att ta emot besök om ”det lämpligen 

kan ske ” med detta åsyftas till praktiska möjligheter det vill säga att det finns 

tillgänglig personal eller tillgängliga besöksrum. Även i detta sammanhang anförs att 

det är angeläget att barn ges möjlighet till besök om det är förenligt med barnets 

bästa. I förarbetet framkommer det att barn även kan beviljas kroppskontakt med sin 

häktade förälder dock först efter att individuell bedömning gjort.  

 

 

 Förhållandet - gällande rätt och barnkonventionen 

Hur förhåller sig då barnkonventionen till gällande rätt? Konventionen om barns 

rättigheter ratificerades i riksdagen i juni 1990 vilket innebar att Sverige åtog sig att 

följa konventionen(Regeringen, 2011). Sedan ratificeringen har en diskussion först 

om att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt det vill säga att göra den till lag. 

1995 avslogs dock förslaget om inkorporering i riksdagen. Riksdagen uttalade dock 

att regeringen borde låta göra en översyn kring svensk lagstiftning och praxis om dess 

överensstämmelse med barnkonventionen(Sou, 1997:116, s.11 ). I februari 1996 

beslutade regeringen att tillsätta en barnkommittè med syfte att klarlägga hur 

”barnkonventionens anda och innebörd kommer till uttryck i svensk lagstiftning och 

praxis”( Sou, 1997:116, s.11). Detta innebar bland annat att undersöka på bred front 

på vilket sätt svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till barnkonventionen. Men 

även att skapa större klarhet och samsyn kring betydelsen av begreppet ”barnets 

bästa” i barnkonventionen samt svensk rätt samt att analysera eventuella 

målkonflikter (Sou, 1997:116, s. 11).  

Barnkommittén konstaterade att svensk lagstiftning i huvudsak stämmer väl 

överens med barnkonventionens och att endast mindre justeringar krävdes. Det som 

framfördes som ytters angeläget var dock att barnkonventionens bestämmelser 

verkligen tillämpades på alla nivåer i samhället lokalt, centralt och regionalt där 

åtgärder rör barn (Unicef, 2008, s. 14). 
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I ett svar från Regeringen till barnrättskommittén
19

 i Genevé angående på vilket sätt 

införlivandet av barnkonventionen i nationell rätt fortlöper, framfördes att regeringen 

har en tydlig barnpolitik där målet för barns rättigheter är att se till att barn och unga 

respekteras, ges möjlighet att utvecklas och njuta av säkerhet, och får möjlighet att 

delta och påverka. Barns rättigheter syftar till att säkerställa att ett barnrättsperspektiv 

återspeglas i alla politiska områden och tjänster som rör barn. Regeringen betonade 

även att det inom regeringskansliet finns en barnkonventionssamordning som ska 

garantera att barnkonventionen ges genomslag i all lagstiftning och i det dagliga 

arbetet som regeringen tar initiativ till.(CRC, 2009). 

FN:s barnkonvention en ”mjuk lag” 

Barnkonventionen är den del av den internationella rätten men framförs vara en 

”mjuk lag”. Det innebär att kränkningar av barnkonventionen inte förs upp i en 

internationell domstol utan konventionen handlar snarare om att utveckla en 

moraluppfattning om hur barn ska behandlas (UD, 2006, S. 19). Begreppet ”mjuk 

lag” kan hanföras till en naturrättslig diskussion om att all människor har en 

inneboende värdighet och lika rättigheter och frihet utan åtskillnad (jfr Lehrberg, 

2010, s.187). Lehrberg (2010) hävdar att naturrättslärorna dock inte står särskilt högt i 

kurs i Sverige. Trots att naturrätten inte har en legitimt erkänd ställning genomsyrar 

samhället dock av vissa grundläggande värderingar vilket i slutändan kan tänkas 

påverka hur den gällande rätten tillämpas (Lehrberg, 2010, s.188). 

 Hydén (2001) belyser förhållandet mellan nationell rätt och folkrätt. Folkrätten 

innehåller främst grundprinciper om staters inbördes förhållanden samt internationella 

överenskommelser i skilda sakfrågor. Folkrätten är bindande först och främst för 

stater och inte för enskilda individer detta eftersom enskilda individer inte enligt 

folkrätten är rättssubjekt. Likväl kan enskilda individer åtnjuta de folkrättsliga regler. 

Folkrättens bindande regler har tillkommit på olika sätt men främst genom 

överenskommelser länder emellan och karaktäriseras av sin form som avtal och 

benämns konvention(Hydén, 2001, s. 74).  

                                                   

19
 Committee on the rights of the child 
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Gällande förhållandet mellan nationell rätt och folkrätt tillämpar Sverige ett så 

kallat dualistiskt synsätt vilket innebär att nationell rätt och folkrätt betraktas som helt 

skilda och oberoende rättssystem. Införlivandet av folkrättsliga regler i svensk rätt 

kan ske genom transformering vilket innebär att lagen ändras för att stämma överens 

med folkrättsliga regler. Men det kan även ske genom inkorporering det vill säga att 

det stiftas en lag som föreskriver att de folkrättsliga reglerna ska gälla som svensk 

lag(Hydén, 2001, s. 75-76). Om de folkrättsliga reglerna ska ha någon effekt 

ankommer det staterna själva med egen vilja och intresse uppfylla förpliktelserna. 

Folkrätten ska dock enligt Hydén inte tolkas som icke bindande. I sammanhanget 

gäller principen om att avtal ska hållas likt den nationella rätten(Hydén, 2001, s. 82- 

83). 

 Hydén pekar på att då det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna krävs det 

inte i första hand fler bindande regler utan snarare effektivare metoder för 

implementering och utkrävande ansvar av staterna att uppfylla de regler som redan 

finns (Hydén, 2001, s. 87). I betänkande Barnets bästa i främsta rummet. FN:s 

konvention om barns rättigheter i Sverige framhålls att barnkonventionen bör ses som 

mycket mer än ett juridiskt dokument. Detta innebär att efterlevandet av konventionen 

inte endast ska bedömas utifrån ett legalt perspektiv. Utan det är lika relevant att se 

hur man tillämpar konventionen och på vilket sätt man arbetar för att tillvarata och 

skydda barns intressen (Sou 1997:116) 

I ett rättsfall från 2007(NJA, 2007:25, s.168) prövades frågan om tillämpning av 

Europakonventionen och FN:s barnkonvention i förhållande till gällande rätt
20

. 

Högsta domstolen fastslog(HD) att; Sverige är visserligen är part i FN:s 

barnkonvention men konventionen gäller inte som lag här i landet”(NJA, 2007:25, s. 

168). Även i NJA (2007 s. 425) prövades frågan gällande barnets bästa i förhållande 

till en förälders utvisning på grund av brott. I utlänningslagens (2005:716) 

                                                   

20
 Frågan gällde tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid överlämnande enligt 

en europeisk arresteringsorder. Som motivering för att inte utlämnas anfördes bland annat att en 

utelämning skulle drabba barnen  och att barnkonventionen således bör beaktas vid beslutfattandet 

(NJA 2007, s.168) 
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portalparagraf 1 kap 10§ görs gällande att i fall som rör ett barn skall särskilt beaktas 

vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrig kräver. 

Likaså framförs i 8 kap 11§ 2 stycket att domstolen särskilt ska beakta barnets behov 

av kontakt, hur kontakten varit och hur den kommer att påverkas vid en utvisning. HD 

slog dock fast att barnets intresse i sammanhanget dock får ge vika för större 

samhällsintresse
21

 att förhindra fortsatt brottslighet (NJA, 2007 s. 425). Rättsfallen 

visar dels på att barnkonventionen inte ges någon juridisk ställning i förhållande till 

gällande rätt dels på att barnets bästa bedöms få vika då andra samhällsintressen väger 

tyngre. Enligt Hydén har rättspraxis stor betydelse i samband med lagtolkning och 

lagtillämpning. Tolkningsavgöranden är ofta vägledande för framtida rättstillämpning. 

Dock har inte domstolar eller andra myndigheter någon formell skyldighet att följa 

tidigare prejudikat(Hydén, 2001, s. 116). 

 

Del resultat – diskrepans gällande rätt och barnkonventionen 

Resultatet visar att en översyn gjorts kring nationell lagstiftning och att den till stor 

del överensstämmer med barnkonventionens bestämmelser. Dock betonas vikten av 

att barnkonventionen verkligen tillämpas på alla nivåer i samhället då åtgärder rör ett 

barn. De Den svenska regeringen har i ett svar till barnkommittén i Genève vidare 

garanterat att barnkonventionen ska ges genomslag i den nationella lagstiftningen och 

i det dagliga arbetet.  

Gällande förhållandet mellan gällande rätt och barnkonventionen visar resultatet på 

att barnkonventionens bestämmelser kan betecknas som en ”mjuk lag”. Då en konflikt 

uppstår mellan nationell rätt och barnkonventionen ges den nationella lagen företräde.  

Även då det i lagen regleras att hänsyn ska ta till barnets bästa ges större 

samhällsintressen företräde före det enskilda barnet. 

Resultatet visar på konventionen inte endast bör ses utifrån ett legalt perspektiv utan 

lika relevant är frågan om tillämpning och genomförande av barnets rättigheter. 

Resultatet indikerar på att trots konventionen inte är gällande lag, är konventionen ett 

                                                   

21
 Se prop. 2003/04:113 
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internationellt avtal som slutits länder emellan och att principen om att avtal ska 

hållas således gör sig gällande.  

Del 2- Resultat intervjustudie 
 

Ur material har det frambringats två särskilt framträdande huvudkategorier vilka i sin 

tur har underkategorier. Resultatet har även en gemensam kategori som knyter 

samman flera fenomen som uppmärksammats i materialet. 

Huvudkategori: utredningsperspektiv 

Det mest framträdande och återkommande temat i samtliga intervjuer är att 

intervjupersonerna beskriver sin roll främst som utredare det vill säga att deras roll 

primärt handlar om att utreda brott. Då intervjupersonerna beslutar om att ålägga 

häktade restriktioner är det för att utredningen ska kunna bedrivas utan att störande 

element från omgivningen. I sammanhanget beskrivs ”kollusionsfaran” som den 

avgörande faktorn; ”man vill kontroller de kontakter som förekommer genom 

restriktioner, därför att man är rädd för att om det är fritt så att säga, kan utredningen 

försvåras.”  

Gällande förhållandet mellan restriktioner och barns rätt till regelbunden kontakt 

med sin frihetsberövade förälder förbinder intervjupersonerna detta initialt till ärenden 

som berör brott mot barnet själv eller familjevåldsärenden, såsom hustrumisshandel. 

Även barnperspektivet förknippas främst till ärenden där åklagaren utreder brott mot 

barn; 

 

”I barnärenden så jobbar man ju mycket med barnperspektiv i och för sig, kanske inte riktigt ur 

restriktions synvinkel, det är ju en liten annan sits. Men man har det ju i alla fall aktuellt. Men 

jag insåg ju att den frågan du ställer är ju egentligen mycket bredare än det man kan tänka sig i 

familjvåldsperspektiv” 

 

Då frågan om restriktioner diskuteras i förhållande till barn vars föräldrar inte begått 

brott mot barnet eller relationsvåld framträder det att utredningsperspektivet alltid ges 

företräde före barnperspektivet. Intervjupersonerna tillstår att de aldrig eller att det 

tillhör ovanligheten att de funderar på frågan om restriktioner utifrån ett barns 

synvinkel; 
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Jag ser det ju fortfarande så här. Det här är en utredning och det är den och den personen och så 

gör man liksom bedömningen det är ju liksom utredningsperspektiv som man har hela tiden. 

Sen kan man visst läsa brev och man konstaterar att det finns barn och så försöker man ordna till 

det på något sätt. Men jag har ju aldrig tänkt ur ett barnperspektiv. 

 

Intervjupersonerna beskriver att de inte heller har möjligheten att beakta 

barnperspektivet i utredningssammanhang där en häktad förälder är ålagd restriktioner 

eftersom det primära uppgiften handlar om att bedriva effektiva utredningar och att de 

i dagsläget inte heller ingår i arbetsuppgiften att  uppmärksamma barns behov;  

Vi har ju att laborerar med rättegångsbalkens bestämmelser och vi är satta att utreda brott det är 

den huvuduppgiften. Och lagstiftningen är ju som den är och det är ju lagstiftarens då som 

egentligen ska se till att vi får de medel och möjligheter som behövs för att uppfylla exempelvis 

barnkonventionens bestämmelser. Jag kan ju liksom bara laga efter det som gäller rent rättsligt. 

Sen kan jag ju naturligtvis ha synpunkter privat kring om man tycker det är rimligt och så, att 

man kanske skulle ha någon annan ordning när det var barn aktuella, men så ser det ju inte ut. 

 

En av intervjupersonerna beskriver att besök ibland beviljas mellan en häktad förälder 

och dennes barn dock inte på grund av barnets behov av kontakt utan snarare som ett 

verktyg för att driva utredningen framåt; 

jag vet ju att man gjort så under vissa utredningar om det är väldigt viktigt att skapa ett 

förtroende mellan förhörsledaren och den misstänkte och det är en mycket allvarlig brottslighet, 

då brukar man ibland se till att de får träffa sina barn/…/ men det är ju ingenting som kommer 

ske regelmässigt på något sätt, för det är bara vid väldigt allvarlig brottslighet att skapa en 

situation så att personen tänker berätta vad den gjort. 

 

Underkategori: barn som budbärare 

Då frågan om restriktioner och barn berörs framkommer det att intervjupersoner 

brukar vara generösa med att bevilja besök och telefonsamtal mellan den häktade 

förälder och barnet dock under förutsättningen att besöken och telefonsamtalen är 

bevakade antingen av häktespersonal eller av en utredningsman. I sammanhanget 

utkristalliseras som en underkategori till utredningsperspektivet behovet av att 

kontrollera besök som sker mellan barnet och den häktade föräldern. En åklagare 

uttrycker det så här: ”Sitter man för grova brott så får man nog finna sig i att det är 

tillsammans med utredningsmannen som man får träffa barnet. För även barn kan ju 

vara rent skapta att föra ut meddelande. ” 

En annan intervjuperson uttrycker: 
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Det kan ju räcka med att de ber en tonårsdotter eller tonårsson att vidarebefordra ett meddelande 

som inte alls är bra att det kommer fram till en annan person. Att man helt enkelt använder 

barnet som någon slags budbärare /…/ och då har man ju genast ett behov, så att säga att 

kontrollera, så att sådant inte förekommer. 

 

Att barn kan utgöra en roll som budbärare gäller dock främst äldre barn. Spädbarn och 

barn under skolåldern menar några utav intervjupersonerna egentligen inte skulle 

behöva beröras av den häktade förälderns restriktioner. Några av intervjupersonerna 

tillstår att de även brukar vara mer generösa med att bevilja besök ju yngre barnet är; 

 

Det är ju lättare att vara generös med besök ju yngre barnet är, så är det ju. Så ett barn under 

skolåldern, jag kan inte påminna mig att jag stoppat ett sådant besök/…/ 

M: Varför tror du man är mer generös med mindre barn? 

Ja men ett mindre barn har ju svårt att förstå sammanhang och varför den här personen sitter 

frihetsberövad och förstå, har ingen aning om vilka som ska höras, kan helt enkelt inte påverka 

utredningen. 

 

I resultatet framkommer det att även då restriktioner inte rent teoretiskt skulle 

behövas då mindre barn besöker sin häktade förälder kvarstår dock behovet eftersom 

det i praktiken är omöjligt för ett mindre barn att besöka ett häkte själv. Behovet av 

restriktionerna kvarstår således eftersom en vuxen måste följa med vilket oftast är 

modern.  

Är det riktigt små barn så är ju liksom den här problematiken finns ju i princip inte. Om man 

bara hade det här barnet skulle man kunna häva restriktionerna och säga att det inte gäller för 

barnet X som är fyra år . Men jag menar praktiskt fungerar det inte att barnet ensamt kommer 

och hälsar på utan det är ju tillsammans med någon vuxen anförvant och i och med att det är en 

vuxen anförvant samtidigt på plats, ja då måste det ju vara bevakat, det går ju liksom inte att 

lösa på något annat sätt. 
 

En åklagare resonerar kring samma tema men menar också att en häktad pappa 

antagligen inte heller har något intresse av att endast få ett besök från sitt spädbarn: 

Oftast är det ju så att ett spädbarn kommer ju inte själv. Utan ett spädbarn kommer med 

mamman och då ska ju mamman vara med i regel också. Det är ju inte så att du låter, och det är 

han ju inte förmodligen inte heller intresserad av att bara sitta med ett spädbarn. Utan då 

kommer ju mamman med och då är ju mamman med hela vägen. 

 

 

I resultatet framträder det särskilt att barn kan utnyttjas som budbärare då en pappa är 

häktad för våld mot modern. I dessa sammanhang är intervjupersonerna samstämmiga 

kring att barns behov av kontakt med den häktade föräldern får ge vika för 

utredningsintresset. Risken att barnet används för att påverka modern framförs som 

det primära motivet;  

I sådana lägen är det ju självklart att om en pappa har misshandlat mamma så tycker jag ju inte 

att den pappan ska träffa barnen fram tills rättegången kan jag känna. För mamman blir ju 
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påverkad att ta tillbaka det. Bara den omständigheten att han plötsligt vill träffa barnen. Och det 

är ju självklart att en förövare får ju inte träffa den han förgripit sig mot, eller hur 

 

Ytterligare framkommer det att det kan uppstå problem med en kontakt mellan barn 

och föräldrar som har ett annat modersmål än svenska. Problematiken består i att alla 

bevakade besök och telefonsamtal måste föras på svenska eller att det finns en tolk 

närvarande.  I sammanhanget beskriver intervjupersonerna dels att det ofta är svårt att 

få tag på tolkar speciellt om språket är ovanligt, dels att det kan vara svårt att få tag på 

pålitliga tolkar. Detta kan således leda till att barn med annat modersmål än svenska 

inte ges samma förutsättningar som barn med svenska som modersmål att ha en 

kontakt med sin häktade förälder. 

 

Ett annat problem är ju när personen sitter frihetsberövade och jag ger rätt till besök. Är det då 

ett tolkbehov det vill säga bevakat besök och föräldern pratar ett språk med sina barn som inte 

häktespersonalen förstår , då blir det ännu svåra, för då måste de få till en tid när det kan komma 

en person som kan överhöra vad de samtalar om . Det är i stort sett omöjligt att få till. 

M: då kan det bli en skillnad 

IP: Oh ja, stor skillnad. Absolut. De har mycket mindre tillgång. Har du inte svenska som 

modersmål, är det ett stort problem. 

 

Huvudkategori: Normativa attityder   

I åklagares resonemang utkristalliseras ytterligare en huvudkategori; normativa 

attityder. I intervjupersonernas utsagor går det att skönja värderingar som berör barns 

kontakt med en häktad förälder. De flesta åklagare säger att de tycker att det är viktigt 

att barnen har möjlighet att ha kontakt med sin förälder även under häktningstiden; 

Det är ju bättre än inget. Oh ja, herrgud. Jag menar barn ska ha rätt och möjlighet att träffa sina 

föräldrar dels för att få se att mamma eller pappa mår bra och att bara få den här kontakten. Sen 

tror jag också man får möjligheten; varför är du här, barn har ju så mycket frågor. Istället för att 

barn ska tro att pappa är bortrest, att man kan ringa . Så det är hjärtskärande i många hänseenden 

måste jag säga. Det är det.  Men ofta är den här tiden för restriktioner ganska kort. Det är sällan 

jag har mer än två månaders häktningstid. Två månader för ett litet barn är lång tid men det är 

också så för små barn kan två månader gå rätt fort. De förhåller sig till verkligheten som den är 

nu. Det märker man ju med små barn de har ju inte så mycket jämförelse material.  Att träffa 

pappa är att träffa pappa och då gör man det antingen som vanligt hemma eller i det där rummet. 

Men är det någonting som är återkommande eller pågår under mycket långt tid tror jag det kan 

vara dåligt för barn. Men det är amatörpsykologen som uttalar sig. 
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I intervjupersonernas resonemang går det dock att skönja en del motsägelser gällande 

barns besök på häkten. Å ena sida uttalar intervjupersonerna att de är positivt inställd 

till möjligheten till kontakt med en häktad förälder å andra sidan uttrycks även tvivel 

kring hur lämpligt det egentligen är för ett barn att besöka ett häkte. En intervjuperson 

uttrycker det så här; ”Då när det gäller i praktiken att träffa sin förälder på ett häkte 

eller på anstalt. Tänk ett varv till. Är det här så bra för ditt barn.  Eller är det du som 

vill ha din unge här. Man längtar ju ihjäl sig efter sina barn naturligtvis. Men vad ger 

det ditt barn. Det kan man fråga sig.”  

En av intervjupersonerna resonerar kring barns besök på häkten och beskriver att 

besöken på häkten ter sig på samma sätt som på ”amerikanska filmer” det vill säga att 

det finns en glasruta som skiljer åt besökaren från den intagna. Intervjuperson 

refererar även i sammanhanget till att barnets bästa har prövats i domstol där frågan 

handlade om umgänge på anstalt med en frihetsberövad pappa då det pågår en 

vårdnadstvist och modern motsagt sig besök.  I dessa fall har domstolen beslutat att 

det inte är förenligt med barnens bästa vilket enligt intervjupersonen även kan ses som 

vägledande då frågan gäller barns besök på häkten;” I vilken situation är det då 

förenligt med barnens bästa att hälsa på pappa på häktet? Jag har lite svårt att se det 

liksom.” 

Resultatet visar på att intervjupersonerna inte själva tar initiativ att informera en 

häktad förälder med restriktioner om möjligheten att träffa sina barn. Utan ansvaret 

framförs ligga på den häktade själv att dels ansöka om tillstånd till besök och dels att 

beakta barnets behov av kontakt; 

 Jag tycker att den personen som sitter inspärrad får liksom ha frågan i sitt knä /…/ Och jag hade 

ju inte bevakat frågan om han inte var häktad. Nej. Han kanske inte skulle träffat sina barn ändå. 

Nej. Utan det är den vuxna som äger den frågan sen kan man tycka vad man vill om det. Och då 

blir ju frågan om man under kortare häktningstid ska sitta och bevaka barnfrågor som man inte 

annars bevakar. 

 De gånger ett barn inte fått möjligheten att ha kontakt med sin häktade förälder tror 

intervjupersonerna främst beror på att den häktade själv inte ansökt om besök vilket 

intervjupersonerna liktydigt förknippar med en ovilja till kontakt med barnen. I dessa 

sammanhang prövas således inte frågan om besök. Samtliga intervjupersonerna 

betonar de inte kan ”tvinga” fram en kontakt . En av intervjupersonerna resonerar i 

sammanhanget kring hur denne skulle bemöta en ansökan utifrån;  
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Om barnet ringer mig och säger jag vill träffa min pappa, där är svaret precis som till alla andra 

som ringer mig och säger att de vill träffa den här personen, jag styr inte över vilka han vill 

träffa. Han talar om för mig om han vill träffa någon genom att göra en framställan. Jag kommer 

inte göra en framställan till häktet och säga nu har den misstänktes barn ringt här och sagt att de 

vill träffa pappa. Så länge pappa inte säger jag vill träffa mina barn är det en icke fråga för mig 

En av intervjupersonerna öppna dock upp för en möjlighet att man skulle kunna 

påverka föräldern till att söka kontakt; vi kan ju föra en diskussion i och för sig och 

kanske fråga lite fint har du tänkt att du kanske, det har ju gått så lång tid”. Endast en 

åklagare säger att framställan även kan komma från familjen och att denne kan prova 

rätten till besök. Ytterligare anförs som en anledning till att barn ibland inte träffat sin 

häktade förälder på länge bero på att intervjupersonerna tror att den häktade skäms för 

att de sitter häktade och att således inte vill att deras barn ska behöva träffa dem på 

häktet. Som en motsatt bild till den beskrivna oviljan framkommer det dock att det är 

vanligt förekommande med brevkontakt mellan den häktade föräldern och barnet. 

Underkategori; vuxenperspektiv 

 Som en underkategori till åklagares normativa attityder framträder även ett annat 

perspektiv; vuxenperspektivet. Resultatet visar ett tydligt vuxenperspektiv då frågan 

om barns rätt till sina föräldrar behandlas. Intervjupersonerna har svårt att urskilja 

barnets rätt från förälderns rätt eller behov av kontakt med barnen. Frågan behandlas 

liktydigt. En åklagare uttrycker det så här; ”Om den misstänkte får träffa sitt barn så 

får ju barnet träffa sin förälder eller hur. Det är ju liksom samma sak fast två sidor av 

myntet. Så när jag låter den misstänkte att träffa barnen så får ju barnen träffa sin 

förälder”.  

Samtliga intervjupersoner tillstår att de knappt eller aldrig funderat kring barns rätt 

till kontakt då en förälder är häktad. En intervjuperson säger ”jag har aldrig tänkt den 

tanken så att säga. Jag har aldrig sett det på det sättet utan jag har ju mer sett det 

utifrån den som sitter häktad, ifrån den personens perspektiv och hans som det i regel 

är, rätt att få hålla kontakt med barnen”. 

Flera av åklagarna uttrycker att det inte ingår i deras uppgift att beakta 

barnperspektivet då deras uppdrag är främst handlar om att utreda brott. Om behov av 

kontakt uppstår är det utifrån den häktades behov som frågan kommer upp. 

Det är inte min uppgift liksom att bevaka det perspektivet heller. Utan jag jobbar med 

utredningen och om han vill träffa folk som han inte kan träffa eller ringa på grund av sina  

restriktioner då får han kommunicera det med mig och så får vi se om det går att ordna. Men 

andra människors behov att träffa honom är en icke fråga för mig. 
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Då frågan om intervjupersonerna upplever att de beaktar barnperspektivet mer eller på 

annat sätt blir mer vaksam kring barnen ifall det är en mamma häktad skiljer sig 

resonemangen åt. Några av åklagarna menade att det till vis del blir en skillnad främst 

eftersom kvinnor mer sällan häktas än män för liknande brott. En åklagare resonerade 

på här; 

Jag tycker inte det spelar någon roll. Vi diskuterade faktiskt det häromdagen när jag hade frågan 

uppe. För inte ens jag har reflekterat över om en kvinna sitter häktad som har väldigt små barn 

så har jag nästan inte tagit med det i beaktandet, för jag tänker bara utredning. Då är ju liksom 

inte barnen parametrar men egentligen så är de ju det för det är ju frågan om professionalitet. 

Men åter igen jag sitter ju inte och beaktar något barnperspektiv, det gör jag ju inte men 

generellt sätt måsta man ju fundera över att ha småbarnsföräldrar häktade, för någonstans ska ju 

barnen ta vägen om föräldern sitter häktad 

Vuxenperspektivet i form av normativa värderingar visar sig även då 

intervjupersonerna resonerar kring häktades föräldraskap, deras kriminella leverne 

och i förlängningen deras lämplighet som förälder. Flera av intervjupersonerna 

uttrycker att föräldrarna själva borde beakta barnperspektivet innan de begår brott. En 

intervjuperson uttrycker; ”det är ju klart att alla barn vill ha sina föräldrar hemma. Ja 

det förstår jag också ur ett barnperspektiv vore det ju jätte trevligt. Men nu har de dem 

här föräldrarna. Det vore ju ur ett barnperspektiv jätte trevligt om de lät bli att knarka 

och begå brott också.” I flera av intervjupersonernas resonemang går det att urskilja 

en attityd eller antydan till ett ifrågasätta av kriminellas förmåga som föräldrar och 

rätt till sina barn speciellt om det handlar om grov brottslighet;  

Jag har funderat över om man väljer en bana som grovt kriminell hur lämplig är man då som 

förälder över huvudtaget. Därför att man måste ha med i beräkningen att man kanske sitter 

frihetsberövad mycket lång tid. 

M: Men kan det vara skillnad på vilken brottslighet det handlar om 
Ja, ja. Jo det är väl klart det finns ju yrkeskriminella och sen finns det ju de som sitter häktade 

för helt andra typer av brott som kanske, ja missbruksrelaterat eller vad det nu är för någonting 

och så hustrumisshandlarna då, som liksom går in i ett annat fack för sig, tycker jag. För de 

behöver ju inte vara kriminella alla gånger, utan de plågar bara fru och barn. 

Vidare förs resonemang om att föräldrarätten ibland är alldeles för stark och att vissa 

föräldrar helt enkelt kan tyckas ha förbrukat sin rätt som förälder; 

 Jag kan ju tycka, du är ju en förälder, du är vuxen nu, du har ju barn /…/ Nu är du farsa vad ska 

det bli av ditt barn. Man kan ibland se på mål, du har en åttaårig kille som är barn till någon. 

Som får se saker och ting. Polisen kommer in i en lägenhet och gör ett tillslag, det ligger kanyler 

och sprutor överallt och så är det barn i de här lägenheterna, så känner jag att föräldrarnas rätt 

till sina barn går ju så långt. Och jag kan ju ibland känna det här barnet har rätt till vettiga 

föräldrar det finns ju sådana aspekter också. Man har en oundgänglig rätt till sina barn.  
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Gemensam kategori: Inget problem 

Initialt ställde sig flera av intervjupersonerna frågandes till studiens frågeställning om 

barns rätt till regelbunden kontakt med sin häktade förälder och lagen om 

restriktioner. Flera av intervjupersonerna uttryckte att intervjuer med häktespersonal 

antagligen skulle givit mer matnyttig information inom området. Detta anfördes bero 

på att intervjupersonerna endast beslutar om restriktioner och inte verkställer. Och att 

de följaktligen inte har insyn i den praktiska delen kring hur exempelvis ett besök går 

till mellan en häktad förälder och dennes barn. Barnperspektivet vidkommer således 

inte dem. 

Flera av intervjupersonerna uttryckte även att häktesmiljön inte är att föredar ur ett 

barnsperspektiv och att detta talar för att det kan vara lämpligare att vänta med besök 

tills den häktade föräldern placeras på anstalt. I en anstaltsmiljö kan barnet och 

föräldern träffas under mer ”naturliga former” eller ”trevligare miljö”.  

Ett av de mest framträdande argumenten kring att barnets rätt till kontakt förälder och 

restriktioner är ett ”icke problem” framförs bero på att häktestiden och restriktioner 

oftast varar under en kortare tid. Tidsaspekten indikerar således på problemet 

egentligen inte finns eller åtminstone är relativt obefintligt. Flera av 

intervjupersonerna förmodar också att den häktade föräldrar inte heller själva anser att 

det är nödvändigt med besök från deras barn;    

Oftast rör det sig om en så pass kort tid som dom sitter. Det kan röra sig om ett några veckor 

kanske någon månad eller två och de kanske inte tycker att det är oundgängligt nödvändigt att 

släpa in ungarna till häktet för så charmigt är det ju inte. Utan de kan ju vänta tills man kommer 

ut på anstalt/…/ så det är ju inte deras första prio att känna att de vill träffa sina barn. 

I sammanhanget berörs frågan om möjligheten att överklaga restriktioner vilket enligt 

intervjupersonerna hör till ovanligheten. De gånger en häktad förälder överklagar, 

överklagar de häktningsbeslutet inte beslutet om restriktioner. 

Men jag tror de väljer bort det. Tror jag. För annars om det inte skulle vara så skulle man ha 

mycket fler  begäran, framställningar. Att barn i ordets rätta bemärkelse, alltså barn upp till 12-

13 , alltså lägre tonåren och nedåt. Att man får framställningar att dom barnen ska få träffa en 

frihetsberövad person, då skulle man få det i större utsträckning än vad man får som åklagare 

idag. Och jag tror helt enkelt att det är ett medvetet val från föräldrarnas sida. Att man inte vill 

att barnet ska behöva hamna i den sitsen under i vissa fall ganska jobbiga förhållanden. 
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Under intervjuerna framkommer det dock att flera av intervjupersonerna någon gång 

har funderat kring frågan restriktioner och häktade föräldrars och barns behov av 

kontakt. Ett par av intervjupersonerna relaterar detta till att de själva är föräldrar och 

således besitter en större förståelse kring behovet av att upprätthålla en relation 

mellan barn och förälder och aspekter kring saknad och sorg.  

Jo det är klart man funderar på det. Jag är ju förälder själv/…/ Jag tror att det är viktigare, det är 

min personliga uppfattning, att du ser till att du har en kontakt mellan barnet och föräldern. Jag 

tror inte att det är bra att man uppfattar , att det går så lång tid att det blir en rädsla. Att man 

plötsligt, att det är en person du inte känner igen längre. Så det ska man nog undvika. Men som 

jag sa till dig du kommer aldrig att hamna i den sitsen att barnet inte blir påverkat, för barnet blir 

påverkat. Utan det gäller att minimera skadeverkningarna så långt det går. Det är ju så man får 

se det. 

Funderingar och reflektioner kring restriktioner och barns behov har oftast kommit i 

anslutning till att utredningar dragit ut på tiden och häktestiden blivit längre än väntat.  

Dessa gånger har behoven initierats först då intervjupersonen stöt på problematiken 

genom att den häktade själv eller någon annan anhörig påtalat att föräldern och barnet 

inte träffats under en längre tid;  

 När det gäller barn och rätten till att få träffa sin förälder så tänker jag ju väldigt lite på i jobbet 

jag tänker på det då det kommer upp som ett problem eller som en fråga och när någon ringer 

och berättar det här fungerar inte  

M: Har du varit med om det? 

Ja det har jag. Det är ju kanske en mamma som ringer och säger han har inte fått träffa sin pojke 

här på si och så länge, han frågar jätte mycket om sin pappa och då har jag ju kunnat svara jag 

ser inga problem med att de ska ses. Då sitter jag ju lite grand på mina höga hästar och  kan bara 

säga jag rår inte över på hur dom gör på häktet. Det är då jag tänker på det.  Att häva 

restriktioner för att någon ska träffa sitt barn det kommer inte på fråga. Därför att vi ålägger ju 

folk restriktioner, vi har ju skäl till det. Särskilt mina ärenden då som ofta gäller grova brott , där 

sätter man sig ju över det behovet. Tyvärr. Men sedan jag fick egna barn har jag ju tänkt på det 

mera. 

Några av intervjupersonerna berättar om erfarenheter om att utredningsmannen ibland 

ordnat med besök då häktestiden dragit ut på tiden. Några av intervjupersonerna ger 

exempel på hur utredningsmannen ordnat med tårtkalas då ett barn fyllt år, eller hjälpt 

till med skjuts då modern saknat körkort och häktet legat långt ifrån hemmet för att på 

så sätt tillmötesgå behoven av kontakt. 

Intervjupersonerna uttryckte att problematiken kring barns möjlighet eller 

begränsade möjlighet till kontakt med sin häktade förälder med restriktioner snarare 

ligger hos kriminalvården än hos åklagaren; ”Jag vet att om man säger att de ska 

träffas med häktespersonal närvarande så ringer häktet upp och säger att ”den 
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personalresursen finns inte”. Problemet relateras till resursfrågor och personalbrist 

inom kriminalvården;  

 Barnets rätt att träffa sin förälder kommer väldigt långt ner i den här behovsprövningen. Man 

kan gömma sig bakom det och man kan också konstatera att det är så, även att om jag skulle 

tillåta, att jag inte skulle ha några restriktioner, så är ju problemet att få tillgång till sin förälder 

när man sitter frihetsberövad överhuvudtaget väldigt inskränkt. De kanske kan få tillgång 

varannan fredag. De har besökstider som är väldigt korta.  
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Sammanfattande resultat  

Resultatet visar på att intervjupersonernas primärt styrs av ett utredningsperspektiv 

det vill säga med huvuduppgiften att driva effektiva utredningar. Då 

intervjupersonerna beslutar om att ålägga häktade restriktioner är skälet att det anses 

föreligga en kollusionsfara. Resultatet visar på att intervjupersonerna förknippar 

förhållandet mellan restriktioner och barns rätt till regelbunden kontakt men även 

barnperspektivet initialt till ärenden som berör brott mot barnet eller 

familjevåldsärenden. Då frågan berörs i förhållande till barn vars föräldrar inte begått 

brott mot barnet eller relationsvåld visar resultatet på att utredningsperspektivet alltid 

ges företräde före barnperspektivet. Resultatet förevisar även att det hör till 

ovanligheten att intervjupersonerna funderar på restriktioner utifrån ett 

barnperspektiv. 

 Som en underkategori till utredningsperspektivet framträder en syn på barn som 

budbärare. Att barn drabbas av sin häktade förälders restriktioner framförs bero på 

risken att barn kan komma att utnyttjas av den häktade föräldern till att exempelvis 

föra ut meddelanden. För att undvika detta är besöken och telefonsamtalen bevakade 

av en utredningsman eller häktespersonal.  

Resultatet visar på att intervjupersonerna är mer generösa gällande besök desto 

yngre barnet är eftersom ett mindre barn inte utgör någon risk för att utredningen ska 

försvåras. I sammanhanget framkommer det att mindre barn rent teoretiskt inte skulle 

behöva omfattas av restriktioner, men att behovet av kontroll kvarstår eftersom en 

vuxen måste följa med barnet till häktet. Resultatet visar att barn med annat 

modersmål än svenska drabbas extra hårt av sin förälders restriktioner då det ofta i 

praktiken uppstår problem med att ordna tolk.  

Ur resultatet har det frambringats ytterligare en huvudkategori; Normativa 

attityder. Intervjupersonerna ger motstridiga resonemang kring barns besök på häkten 

där de å ena sidan uttalar att de är positivt inställda till barns besök på häkten men å 

andra sida ifrågasätter om det alls är lämpligt. Resultatet visar att den häktade förälder 

själv är ansvarig för att ansöka om besök från sina barn samt att beakta barnets behov 

av kontakt. Intervjupersonerna intar en neutral ställning och är samstämmiga kring att 

de inte kan ”tvinga fram en kontakt”. Intervjupersonerna tror att de gånger barn inte 
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träffat sin häktade förälder på länge beror på att den häktade inte vill träffa sina barn 

eller att denne skäms. Som en motsatt bild till den beskrivna oviljan från den häktades 

sida att få besök från sina barn framkommer det att det är vanligt förekommande med 

brevkontakt mellan den häktade föräldern och barnet.  

Som en underkategori till åklagares attityder framträder även ett annat perspektiv; 

vuxenperspektivet. Resultatet visar ett tydligt vuxenperspektiv då frågan om barns rätt 

till sina föräldrar behandlas. Intervjupersonerna har svårt att urskilja barnets rätt från 

förälderns rätt eller behov av kontakt med barnen. Frågan behandlas liktydigt. 

Intervjupersonernas vuxenperspektiv ger sig även till känna i form av resonemang 

kring den häktades föräldraskap, deras kriminella leverne och i förlängningen deras 

lämplighet som förälder. Flera av intervjupersonerna uttrycker att föräldrarna själva 

borde beakta barnperspektivet innan de begår brott. Vidare förs resonemang om att 

föräldrarätten ibland är alldeles för stark och att vissa föräldrar helt enkelt kan tyckas 

ha förbrukat sin rätt som förälder. 

Som en gemensam kategori framträder slutligen synen på restriktioner och barns 

rätt till kontakt som; inget problem. Det mest framträdande argumentet till att det inte 

finns något egentligt problem är att häktestiden och restriktioner ofta varar under en 

kort tid och att det således inte är nödvändigt att barnen kommer på besök på häktet. 

Intervjupersonerna tror även att häktade föräldrar inte heller själva anser att det är 

nödvändigt med besök från deras barn vilket sammankopplas med att det inkommer 

väldigt få framställan om att få besök från sina barn. Resultatet visar på att 

intervjupersonerna i viss mån har funderat kring restriktioner och barns behov. Detta 

förknippar några av intervjupersonerna med sitt eget föräldraskap eller att 

funderingen kommit upp då utredningen dragit ut på tiden och den häktade själv eller 

någon anhörig påpekat att barnet inte träffat sin förälder på länge. Resultatet visar 

slutligen att intervjupersonerna upplever att problematiken kring barns begränsade 

möjlighet till kontakt snarare ska sökas hos kriminalvården än hos åklagarna. 
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Analys 

Under avsnittet analys analyseras och sammanfogas resultatet från dokumentstudien 

samt resultatet från intervjuerna. Då resultaten sammanfördes indikerade materialet på 

orsak och samband mellan vissa fenomen vilket i sin tur bidrog till att det ur 

materialet vaskats fram teoretiska begrepp grundade på data. Som ett komplement till 

de teoretiska begreppen har datamaterialet indikerat på ytterligare förståelse ramar i 

form av implementering. Datamaterialet analyseras således utifrån teoretiska begrepp 

grundat på data; ansvarsimmunitet, underlåtenhet att agera och distans till det 

konkreta samt utifrån organisatorisk tröghet, mål- konflikt och målförskjutning samt 

lärande organisationer. 

 

Organisatorisk tröghet 

Den mest framträdande förklaringen till att intervjupersonerna varken reflekterat över 

barns rätt till kontakt med sin häktade förälder eller beaktar detta vid beslutfattande är 

att det råder diskrepans mellan intervjupersonernas roll som utredare och FN: 

barnkonvention. Diskrepansen kan å ena sidan förstås utifrån att intervjupersonernas 

främsta arbetsverktyg består av gällande rätt i form av RB och Häktningslagen. FN:s 

barnkonvention å sin sida framhålls som en ”mjuk lag” i förhållande till gällande rätt 

(UD, 2006, s. 19). Åklagare innehar således ingen laglig skyldighet att beakta barnets 

rättigheter eller barnets bästa då frågan om restriktioner gör sig gällande. Det finns 

dock både tydligt formulerade politiska målsättningar och antagna strategier som 

syftar till att införliva barnkonventionen i allt beslutfattande som rör barn eller kan 

tänkas ge konsekvenser för barn(jfr. prop.1997/98:182).  

Trots att målen och strategierna riktar sig mot och framförs gälla alla beslutfattare 

tycks det inte vunnit gehör hos intervjupersonerna. Detta kan till stor del tänkas bero 

på implementeringssvårigheter. Då FN:s barnkonvention som förmedlar mjuka värden 

ska integreras in i ett starkt formaliserat system där straffrätsliga perspektivet är den 

huvudsakliga parametern kan det uppstå en målkonflikt. Implementeringsoviljan eller 

svårigheten att implementera kan härledas till att politiska mål ofta tenderar att vara 



71 

 

vaga och även ibland stå i direkt motsättning med organisationens egna mål(jfr 

Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 59f.).  

I praktiken saknas det även ofta strategier för hur implementeringen ska gå till. 

Detta är dock ingen nyhet. Implementeringssvårigheten har även tidigare gett sig till 

känna i den uppföljning och utvärdering som gjorts kring huruvida myndigheter 

tillämpar barnkonsekvensanalyser i sitt beslutfattande. Utvärderingen visade på att 

Åklagarmyndigheten var en av flera myndigheter som varken redovisade för på vilket 

sätt de arbetar med barns rättigheter eller på vilket sätt kunskap om barnkonventionen 

spridits till personal inom myndigheten (BO, 2009, s. 5) 

 Hur kan då denna implementeringsproblematik förstås? Dels kan en förklaring 

finnas i organisatorisk tröghet. Den organisatoriska trögheten är sammanflätad med 

en ovilja och en oförmåga till förändring. Ovilja till förändring bör dock inte endast 

härledas till den enskilde individen eller dennes preferenser. Utan oviljan bör även ses 

utifrån ett större organisatoriskt sammanhang av kulturella och ideologiska 

värderingar där det straffrättsliga perspektivet utgör den primära bevekelsegrunden. 

Att utredningsperspektivet intar en i särklass stark ställning hos intervjupersonerna 

visar på en organisatorisk identitet vilket i sin tur speglar dess kulturella och 

ideologiska värden. Att intervjupersonernas tampas med svårigheter att skifta 

perspektiv från utrednings- till barnperspektiv visar prov på oförmåga. Oförmågan 

visar sig ofta genom organisatorisk blindhet (jfr Ahrne & Papakostas, 2010, s. 80) . 

Det vill säga att organisationen blivit blind för möjligheter till förändring men även 

blind för att inta andra perspektiv(a.a, s. 80). Att skifta perspektiv är dessutom 

förknippat med risktagande. Att rubba den trygghet som individen byggt upp i sin roll 

som utredare kan leda till att identiteten kan skadas.  

Likt oviljan måste även oförmågan till förändring förstås ur ett större 

organisatorisk sammanhang. Ett organisatoriskt sammanhang, som består av en 

struktur där regler och beslutsprocesser är särskilt formaliserade. Formalisering 

tenderar ofta skapa rigiditet och inflexibilitet (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 85). 

Tröghet inom organisationen ska dock inte likställas med att en förändring inte 

kommer att ske. Trögheten bidrar också till att bevara kunskap som finns inom 

organisationen och en långsam förändring kan också tänkas ur ett framtidsperspektiv 

vara att föredra då en myndighet som allt för obetänksamt ”vänder kappan efter 

vinden” tenderar att förlora legitimitet. 
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Målförskjutning – en överdriven regelfokusering 

För att inte riskera att utredningen skadas kan åklagaren besluta om att ålägga den 

häktade med restriktioner. Intervjupersonerna beskriver att de tillåter bevakade besök 

och telefonsamtal mellan barnet och den häktade föräldern. Det framkommer dock att 

det i praktiken ofta kan uppstå problem med att genomföra besök trots beviljandet 

vilket anförs bero på resursbrist på häktena. I sammanhanget framträder en bild av 

målförskjutning i form av överdriven regelfokusering. Genom att intervjupersonerna 

har sikte på att utreda brott tillåts inte andra perspektiv integreras i bedömningen.  En 

överdriven regelfokusering driver således åklagarna till rigiditet gällande restriktioner 

vilket i förlängningen drabbar barn till häktade. Trots att åklagare beviljar bevakade 

besök och telefonsamtal fyller detta ingen funktion i praktiken om besöken ändå inte 

kan genomföras. Att samma beslut tas om och om igen, indikerar på att 

intervjupersonerna i sammanhanget kan uppleva en viss osäkerhet kring om beslutet 

är korrekt eller inte. Det vill säga om barn egentligen skulle behöva omfattas av 

restriktioner. De flesta beslut är förknippade med en osäkerhet kring om det beslut 

som tagits är korrekt eller inte (jfr Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 61). 

 Genom att intervjupersonerna i praktiken beviljar bevakade besök och 

telefonsamtal mellan barnet och den häktade föräldern har åklagaren i och med detta 

rentvått sina händer och kan tryggt luta sig tillbaks eller som en intervjuperson 

uttryckte ”sitta på mina höga hästar” och konstatera att denne endast följt de regler 

och riktlinjer som finns inom organisationen (jfr Jacobsen & Thorsvik, 2010, s.61).   

Det primära syftet med restriktioner är att begränsa eller kontrollera den häktades 

kontakt med omvärlden. Då intervjupersonerna resonerar kring skälen till att en 

häktad åläggs restriktioner framförs kollusionsfaran som den avgörande faktorn. Det 

vill säga att det finns en risk att den häktades kontakt med omvärlden påverkar 

utredningen. Då motivet till varför barn drabbas av restriktioner behandlas avtäcks en 

syn på barn som potentiella budbärare. När intervjupersonerna överlägger kring barn 

och restriktioner framkommer det dock att mindre barn rent teoretiskt inte skulle 

behöva omfattas av restriktioner. Detta framförs likväl omöjligt i praktiken eftersom 

minderåriga barn inte själva kan besöka ett häkte.  Således måste någon annan 

”anförvant” följa med barnet vilket oftast är modern. I sammanhanget framträder det 
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att mindre barn egentligen inte utgör något direkt hot utan snarare förskjuts hotet till 

att gälla den medföljande anförvanten. Att motivet till att barn drabbas av restriktioner 

initialt framfördes bero på risken att barnen kan användas som budbärare 

dementerades således gälla yngre barn. Skälen till att barn omfattas av restriktioner 

tycks således inte vara helt transparent och tydliga i förhållande till syftet i synnerhet 

eftersom motivet tenderas att förändras. Denna icke transparens och otydlighet blir 

särskilt framträdande då det även framförs att besök i vissa fall ordnas mellan den 

häktade och dennes barn för att på så sätt få den häktade att erkänna. Detta föranleder 

ytterligare frågeställning kring det egentliga motivet. 

 Att intervjupersonerna ser på barn till häktade som potentiella budbärare blottlägger 

även en syn på den häktade föräldrar, som en förälder som inte har sitt barns bästa i 

fokus och som kan komma att utnyttja sitt barn i otillbörliga syften. 

 I förarbetet till häkteslagen framförs att restriktioner bör användas restriktivt 

(Prop. 2009/10:135, s. 193). Likaså har BO påpekat att restriktioner inte ska gälla i 

förhållande till den häktades barn (BR, 2004:01, s. 21). Likväl drabbas barnen av 

restriktionerna på bekostnad av att kunna bedriva effektiva utredningar. En överdriven 

regelfokusering och oförmågan att inta andra perspektiv kan tänkas utgöra den mest 

framträdande förklaringen. Detta är dock inte på något sätt underligt då åklagarens 

främsta uppgift är att bedriva effektiva brottsutredningar utredningar och där staten 

dirigerar målen för detta. 

 I den nya häkteslagen framförs att det numera även möjliggörs för såkallade 

glasrutebesök för att säkerställa ordning och minska risken för införsel av ex. 

narkotika. Det anförs i förarbetet att glasrutebesök dock bör i möjligaste mån 

undvikas då ett barn besöker en nära anhörig. Dock framförs det att det inte går att 

utesluta att denna typ av besök i praktiken även kan komma att användas då ett barn 

besöker ett häkte (jfr Prop. 2009/10:135, s. 83). Forskning inom området har påvisat 

att ”glasrutebesök” på många sätt förvärrar mötet mellan barnet och föräldern. Att 

barnet inte ges möjlighet att röra sin förälder kan på många sätt skapa ytterligare 

trauma (Arditti, 2003). I och med att det tidigare framkommit att restriktioner bör 

användas restriktivt men trots detta används flitigt bör man vara observant kring 

utvecklingen av glasrutebesök. Problematiken indikerar på att det föreligger en risk 

att även glasrutebesök kan komma att tillhöra vanligheten i synnerhet då det redan 

idag enligt intervjupersonerna föreligger resursbrister inom kriminalvården.  
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Ansvarsimmunitet  

Då intervjupersonerna resonerar kring barns rätt till kontakt med en förälder som är 

ålagda restriktioner framträdet en bild av ansvarsimmunitet. Intervjupersonerna 

hänvisar i sammanhanget till att det inte ingår i deras uppgift att beakta 

barnperspektivet. Ansvarsfrågan skjuts tydligt ifrån och fokus riktas istället mot den 

häktade förälder eller mot andra externa aktörer såsom häktet.  Immuniteten 

möjliggörs dels genom att det på intet sätt är reglerat i lag att ”barnperspektivet” eller 

barnkonventionen måste följas.  Immuniteten möjliggörs också genom att det inte är 

möjligt att straffa enskilda beslutfattare för att de inte följer barnkonventionens 

bestämmelser (jfr, Hyden, 2001, s. 74).  

Ansvarsimmuniteten bör emellertid även ses i ljuset av att barnkonventionens 

bestämmelser, barnets bästa och barnperspektivet främst behandlats i relation till 

kriminalvårdens skyldigheter att beakta barnets bästa och barnets behov av kontakt 

med den häktade föräldern(jfr, Prop.2009/10:135, s.67). Intervjupersonernas 

inställning till att barnperspektivet inte är deras ansvar att beakta utan ligger hos andra 

externa aktörer i form av kriminalvården samklingar väl med de dokument som 

studerats där fokus tenderar att ensidigt förläggas på kriminalvården att beakta 

barnperspektivet (jfr Kriminalvårdsstyrelsen & Socialstyrelsen, 1998, 

Prop.2009/10:135). Åklagarnas roll har i debatten lyst med sin frånvaro bortsett från 

förslag om att det ska ingå i åklagarens uppgift informera den intagne och dennes 

barn om möjlighet till individualiserade besök eller rekommendationer att 

restriktioner inte bör gälla i förhållande till den häktades barn (jfr 

Kriminalvårdsstyrelsen & Socialstyrelsen, 1998, s. 39, BR, 2004:01). Detta är dock 

endast förslag och rekommendationer och vinner således inte någon terräng i 

förhållande till gällande rätt vilket således möjliggör ansvarsimmuniteten. Mer 

bekymmersamt är att Åklagarmyndigheten trots anmodan från regeringen inte 

redogjort för på vilket sätt de arbetar med att sprida kunskap om barns rättigheter  

inom myndigheten och på vilket sätt kravet om att säkerställa personalens kunskap 

om barns rättigheter fortlöpt inom myndigheten (jfr BO, 2009, s. 5). BO har 

efterfrågat en återrapportering till ett senare regleringsbrev (BO, 2009, s. 54). Trots 

detta har inga efterföljande regleringsbrev behandlats frågan. Att regeringen inte 
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kräver en redovisning bidrar ytterligare till att upprätthålla ansvarsimmuniteten i 

förhållande till vissa professionsgrupper. Resonemanget förstärks ytterligare om man 

närmare granskar ordval som finns i strategin för att förverkliga barnkonventionen i 

praktiken. Det framhålls att offentliga tjänstemän vars beslutfattande rör barn ska ”ges 

möjlighet” till fortbildning i barnperspektivet och i barnkonventionen 

(jfr.1997/98:182). Att begreppet ges möjlighet används istället för skall eller bör 

pekar på att fortbildning kring barns rätt på intet sätt är obligatoriskt vilket åter igen 

speglar förhållandet mjuk lag och gällande rätt. Detta möjliggör således 

ansvarsimmunitet eftersom den offentliga tjänstemannen på intet sätt behöver beredas 

närmare kunskap om barnkonventionen eller barnperspektivet om denne inte själv 

vill.  

Än mer intressant i sammanhanget är att intervjupersonerna inte tycks vara medvetna 

om det i strategin framförs att barnkonsekvensanalysens ska genomsyra själva 

beslutprocessen(Propp 1997/98:182). Intervjupersonerna tycks se själva beslutet om 

restriktioner som resistent i relation till barnperspektivet. Barnperspektivet tycks 

uppfattas som en företeelse som är sammanlänkat med verkställighet snarare än 

beslutfattandet. De gånger som intervjupersonerna säger sig använda sig av 

barnperspektiv är då de utreder brott mot barnet. Intervjupersonerna visar tydligt på 

svårigheter att fånga själva innebörden med barnperspektivet. Ansvarsimmuniteten 

möjliggörs således även genom bristande insyn och kunskap om barnperspektivets 

egentliga innebörd. 

 

Underlåtenhet att agera  

Att intervjupersonerna inte reflekterat över barns rätt till kontakt eller känslomässiga 

behov av en kontakt med sin häktade förälder kan förstås utifrån att 

intervjupersonerna intar ett vuxenperspektiv i frågan. Vuxenperspektivet visar sig 

genom att åklagarna främst tänkt på frågan utifrån den häktades rätt till kontakt med 

sina barn. Barnperspektivet likställs med att om den häktade föräldern tillåts besök av 

barnen ”det är ju olika sidor av samma mynt” är ett tydligt exempel på detta. 

Vuxenperspektivet ger sig även till känna genom de normativa attityder som förevisas 

gällande kriminella föräldrars lämplighet. I sammanhanget görs således ingen skillnad 
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mellan handling och person utan ”lämpligheten” betraktas ur den vuxnes perspektiv 

där en bra förälder likställs med någon som innehar förmågan att beakta 

barnperspektivet och således inte begår brott. Denna normativa syn som förmedlas 

stämmer väl överens med den forskning som finns inom området (jfr Melin, 1998). 

Vid studiet av FN:s barnkonvention och dokument framkommer vikten av att barnet 

skall ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i förhållande till beslut som rör dem. Ingen 

av intervjupersonerna uttalar att de låtit barn komma till tals utan snarare visas det 

prov på en vis ignorans genom exempelvis då barnperspektivet framför vara en ”icke 

fråga”. 

Trots att intervjupersonerna framför att deras personliga åsikter på intet sätt 

återspeglas i de beslut som tas, går det inte heller att utesluta att påverkan sker genom 

att man helt enkelt underlåter att agera. Detta kan förstås i det faktum att åklagarna 

hänvisar till att den häktade föräldern själv måste ansöka om besök från sina barn och 

att om denne inte framställer om det tas ej frågan heller upp. Att BO påtalat att 

åklagare bör informera om möjligheten har således inte heller vunnit gehör i 

sammanhanget(BR 2004:01 S.21). Att intervjupersonerna underlåter att informera den 

häktade föräldern om dennes möjlighet att ansöka om individualiserade besök från 

sina barn kan förstås utifrån den inställning till besök på häkten som flera av 

intervjupersonerna förmedlar. I sammanhanget är argument om häktesmiljöns 

lämplighet styrande och att det kanske är bättre att vänta med besök tills föräldern 

kommer till en anstalt. I denna miljö tror intervjupersonerna att besöken kan ske 

under mer ”normala” eller ”trevligare” former. Flera intervjupersoner spekulerar även 

kring att den häktade föräldern i antagligen inte alla gånger själv heller är intresserad 

av att träffa sina barn eller att de skäms för att de är häktade och att de således inte 

begär besök. I sammanhanget åsidosätts barnperspektivet genom att frågan behandlas 

utifrån vuxnas normativa värderingar om vad som kan anses vara bra för ett barn eller 

inte. Det föreligger således en omsorgsaspekt över resonemanget men dock ingen 

rättighetsaspekt. 

Vidare förs resonemang som står stick i stäv mot den forskning som finns inom 

området där häktestiden framförs vara en allra tyngsta tid för anhöriga eftersom det 

ofta saknas möjlighet till kommunikation. Men även att häktade föräldrar med 

restriktioner mår psykiskt sämre än häktade utan barn på grund av att den häktade 
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föräldern inte ges möjlighet till att visa omsorg för sina barn (jfr Holmgren et al. 

2011, s.21). 

I resultatet framträder även en olycklig bild då barn till frihetsberövade föräldrar 

som är ålagda restriktioner inte ges lika möjligheter till kontakt om de har ett annat 

modersmål än svenska. Att barn med annat modersmål än svenska inte ges samma 

möjligheter träffa sina föräldrar på grund av restriktioner strider mot konventionen om 

barns rätt att inte diskrimineras varken i förhållande till andra barn eller i förhållande 

till sina föräldrars status. I sammanhanget sker diskrimineringen på basis av språket 

men även i förhållande till andra barn. Än olyckligare är att åklagarna uttrycker en 

medvetenhet kring problematiken men trots detta inte agerat för att lyfta frågan. Detta 

i sin tur visar på en underlåtenhet vilket är nära sammanlänkat med ansvarsfriheten. 

Frågan om barns rättigheter förläggs åter igen på någon annans bord att beakta. 

Distans till det konkreta 

Att intervjupersonerna inte upplever att frågan om barns rätt till kontakt och 

restriktioner som något problem kan förstås som distans till det konkreta. Distansen 

möjliggörs eftersom åklagarna i det dagliga arbetet inte kommer i direkt kontakt med 

de barn som drabbas av att en förälder är ålagda restriktioner och således inte kan 

relatera till de bekymmer som en häktning föranleder. Även fast besök och 

telefonsamtal möjliggörs under övervakade förhållanden saknas en reflektion kring 

hur detta i förlängningen kan drabba barnet. De gånger frågan om barnperspektivet 

väcks eller om det överhuvudtaget väcks sker det oftast i anslutning till att distansen 

minskat och det konkreta krupit sig närmare. Problematiken har i dessa sammanhang 

gett sig till känna genom telefonsamtal från anhöriga eller genom att en framställan 

kommer från den häktade om att få träffa sina barn. I dessa sammanhang har 

intervjupersonen själv fått ta del av den frustation och saknad som anhöriga eller den 

häktade kan känna.  Likväl då intervjupersonerna på närmare håll får uppleva 

frustation och saknad stöts ansvaret bort och förläggs på den häktade förälder eller på 

häktet med resonemang som; om föräldern skulle haft ett barnperspektiv skulle denne 

inte begått brott från först början eller det här är inte mitt bord det är häktet som måste 

se till att möjliggöra besök under bevakning eller möjliggöra tätare besök. 

 Tendensen att skjuta ifrån sig problematiken kan även förstås utifrån lärande 

organisation. Som ett första steg i lärandet måste en registrering av stimuli ske, det 
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vill säga att organisationen eller individerna i organisationen upplever att det finns ett 

problem som behöver åtgärdas. Att intervjupersonerna initialt ställde sig frågandes 

inför fenomenet restriktioner och barns rätt till kontakt indikerar på att organisationen 

som sådan inte registrerat problematiken. Om ingen registrering av stimuli skett kan 

inte heller organisationen gå vidare till de andra stegen i lärande processen det vill 

säga analys, utvecklande av åtgärder och småningom till verkställighet (jfr Jacobsen 

& Thorsvik, 2010, s.376). Distansen till det konkreta är således nära sammanvävt med 

ansvarsimmunitet och underlåtenhet att agera vilket i sin tur möjliggörs genom 

otydliga målsättningar och strategier. Vilket sin tur försvåras av målkonflikter, en 

överdriven regelfokusering och tröghet inom organisationer. 
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Diskussion 

Studien har berört implementering av FN:s barnkonvention med fokus på 

konventionens 9 artikel och förhållandet till RB:s bestämmelse om restriktioner. 

Resultatet visar på att det råder en diskrepans mellan gällande rätt och FN:s 

barnkonvention samt att barnkonventionen får ge vika de gånger det uppstår en 

konflikt mellan barnets bästa och andra samhällsintressen. Rädslan som 

konventionsförfattarna uttryckt kring att barnets bästa skulle kunna komma att köras 

över då skilda intressen kolliderar har således besannats. Särskilt tydligt är det att 

barnperspektivet och barnets rättigheter får ge vika för intresset att bedriva effektiva 

brottsutredningar. Samhällsintresset att utreda brott väger i sammanhanget tyngre än 

barns rätt till kontakt med sin frihetsberövade förälder vilket således motiverar att 

barn drabbas av restriktioner. Konventionsförfattarna har dock anfört att andra 

samhällintressen i vissa sammanhang dock väga tyngre än barnets bästa vilket således 

legitimerar åsidosättandet av barnrättsperspektivet. Det är som Hydén (2001) 

formulerat, ”Då det gäller skyddet av mänskliga rättigheter tycks det vara snarare så 

att vad som krävs i första hand är inte fler bindande regler, utan effektivare metoder 

för att implementera och utkräva ansvar av staterna för uppfyllandet av de regler som 

redan finns” (Hydén, 2001, s. 87) 

Studien har visat att det både finns politiska mål och strategier till att införliva 

barnkonventionen i det praktiska beslutsfattandet. Detta tycks dock i realiteten bestå 

av mer retorik än verklighet. Att barnkonventionen inte i vunnit gehör hos de åklagare 

som intervjuats har dels härletts till att politiska mål ofta tenderar att vara vaga och 

ibland mer retoriska än förankrade i verkligheten. Dels till att politiska mål även 

ibland kan stå i direkt motsättning med organisationers mål och att det även i 

praktiken ofta saknas strategier för implementering. Även själva strategin i sig själv 

bidrar med sin otydlighet till att upprätthålla bilden av barnkonventionen som 

någonting ”frivilligt” genom hur den språkligt är utformad gällande då aspekter av 

utbildning av barnkonventionen berörs.  Även regeringen visar på en viss lamhet inför 

implementeringen då kravet om återrapporteringen på intet sätt har efterlevts trots att 

BO påtalat och begärt ett nytt återrapporteringskrav, tycks frågan ligga vilandes.  

Detta i sin tur signalerar att barn rättigheter inte ges den ställning i praktiken som den 

ges retoriskt.  
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Studien har även berört det praktiska fältet där åklagare beskrivit hur de ser på barns 

rättigheter och barnperspektivet då en förälder är häktad och ålagd restriktioner. 

Resultatet har påvisat att det finns flera försvårande omständigheter som inte ger 

barnperspektivet möjlighet att träda fram och ges en legitim ställning inom 

organisationen och således inte heller hos den enskilde beslutsfattaren. Praktikern på 

fältet tycks inte ha registrerat någon problematik vilket således inte heller möjliggör 

förändring. Dels eftersom de politiska riktlinjer som finns kring implementering av 

barnrätts- och barnperspektiv varken i praktiken följs utan präglas av inkonsekvens. 

Dels genom att åklagarnas roll och ansvar lyser med sin frånvaro i debatten förutom 

vissa förslag eller rekommendationer om hur barns situation  till frihetsberövade kan 

förbättras då en förälder är häktad och förlag med restriktioner. Praktikern tycks 

uppfatta sig som ansvarsimmun gällande ansvaret att beakta barnperspektivet, vilket 

de också realiteten tycks vara. Fokus på rättsväsendet tycks endast vara riktat mot den 

verkställande myndigheten i form av kriminalvården då barnperspektivet berörts 

vilket även återspeglas i åklagarnas resonemang. Rättsväsendet och rättskedjan tycks i 

sammanhanget endast bestå av kriminalvårdens ansvar att ensam beakta och bära 

frågan om barnperspektivet och barnrättsperspektiv.  

Studien har påvisat att barnperspektivet på intet sätt är integrerat i åklagarens 

beslutfattande förutom då det gäller brott riktade mot barnet själv. Det tycks inte 

heller finnas någon direkt motivering hos åklagaren att integrera barnperspektivet då 

denne tar beslut om restriktioner. Utredningsperspektivet innehar en dominerande 

ställning vilket således inte tillåter andra perspektiv att inlemmas i beslutfattandet. 

Barnets rättigheter och behov får ge vika för intresset att bedriva effektiva 

brottsutredningar. 

 Ansvarsimmuniteten möjliggörs genom en distans till det konkreta. Distansen 

finns där och förblindar praktikern och förlamar denne på många sätt att känna och 

uppmärksamma barn till häktade. På intet sätt bör dock detta likställas med 

känslolöshet utan distansen bör placeras i sin rätta kontext där åklagaren kanske måste 

hålla en distans för att ”likhet inför lagen” principen inte ska rubbas. Känslor ges 

ingen plats i sammanhanget och bör kanske inte heller ha det. 

Studien har även vidrört frågor som berör diskriminering och normativa attityder. 

Diskriminering på så sätt att barn med annat modersmål i realiteten drabbas hårdare 

av sin häktade förälders restriktioner än barn med svenska som modersmål. Trots att 
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det finns en medvetenhet om problematiken tycks bekymret kvarstå. Att barn inte ges 

lika möjligheter är inte endast problematisk i förhållande till FN:s barnkonvention 

utan även i förhållande till Regeringsformen(1974:152) 1 kap 2§ där det framförs att 

det allmänna ska motverka diskriminering av människor på basis av bland annat 

språk. Problemet kan i sammanhanget således inte endast viftas bort med hänvisning 

till resonemang om en” mjuk lag”. Utan frågan berör själva statskickets grunder.  

Studien har även påvisat att bilden av barn som potentiella budbärare är nära 

sammanlänkat med den normativa synen på den häktade föräldrar som olämplig. 

Denna syn kan även tänkas bidra till att barn drabbas av restriktioner. Syftet kan 

tänkas var att straffa föräldern men även försvåra möjlighet till kontakt genom 

underlåtenhet att informera om möjligheter till individualiserade besök. Även om det i 

praktiken kan föreligga en risk med att barn kan komma att utnyttjas, är det just här 

som åklagarens uppgift enligt de framförda politiska målen är att analysera 

situationen utifrån en barnkonsekvensanalys. Detta skulle på intet sätt stå i strid med 

utredningsperspektivet. Genom att låta barn komma till tals och andra nära anhöriga 

skulle risken kanske i realiteten vara mycket mindre att utredningen på något sätt 

skulle försvåras än vad det framförs vara idag.  

Trots att åklagare inte innehar någon juridisk skyldighet att beakta barnets bästa då 

de beslutar om restriktioner finns det dock en etisk sida av problemet som är värt att 

begrunda. I sammanhanget väcks frågan om hur ser vi på häktade i allmänhet och hur 

ser vi häktade föräldrar i synnerhet? Och hur vi ser på barns behov av sina föräldrar i 

allmänhet och barns behov av en häktade föräldrar i synnerhet? Är en häktad förälder 

per automatik olämplig och försvinner barns behov av sin förälder då denne begår ett 

brott? Även om praktikern kan inneha en syn på föräldern som olämplig på många 

sätt bör frågan även ses ur barnets perspektiv. Vem ställer frågan till barnet om 

dennes önskan om kontakt och om dennes behov då beslut tas om restriktioner? 

I praktiken kanske det skulle behövas en extern aktör som träder in och ser till att 

barns rättigheter och behov tillgodoses då en förälder är häktad. BO har idag som 

uppdrag att övervaka hur barnkonventionen efterlevs. Då åklagarmyndigheten varken 

svarat på regeringens återrapporteringskrav eller på BO: s senare rekommendationer 

kan detta tyckas indikera på att BO till vis del förlorat siktet kring uppdraget att 

övervaka att barnkonventionen följs, i synnerhet då ingen uppföljning skett från BO:s 

sida .  
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Det sociala arbetet har till stor del lyst med sin frånvaro gällande frågan om barns 

rättigheter då en förälder är häktad och ålagd restriktioner. Det sociala arbetet kan 

dock tänkas kunna bidra med ytterligare perspektiv och påtryckning kring att förbättra 

situationen för barn till frihetsberövade. Att sprida kunskap samt att hämta in ny 

kunskap om de sociala konsekvenser som kan följa ett barn då dennes förälder 

frihetsberövas. I sammanhanget krävs det dock att praktikern innehar tillräckligt med 

kunskap kring juridiska aspekter för att navigera sig och för att kunna argumentera för 

de sociala aspekterna då en förälder är frihetsberövad. Att våga rikta forskning mot 

fält som domineras av starka juridiska dikotomier kan således bidra med nytt ljus och 

minska eventuella felslut som görs inom den juridiska kontexten. 

 Att barn idag kan komma att bli tvungna att besöka sin förälder med en glasruta 

emellan anfördes tidigare som främmande för svensk kriminalvård. Den nya 

fängelselagstiftningen och häkteslagen framhålls vara genomsyrad av 

barnkonventionen, vilket i relation till glasrutebesök dock mer framstår som retorik än 

realitet. Trots att en förälder begått ett brott är och utgör föräldern många gånger ändå 

den viktigaste personen i barnets liv vilket inte ska förglömmas. I radioprogrammet 

Barnen intervjuades Evelyn 14 år som haft sin mamma frihetsberövad flera gånger 

under sin uppväxttid. I programmet läses brev upp som skickats mellan Evelyn och 

hennes mamma då mamman satt fängslad. Breven speglar Evelyns kärlek men också 

behovet av att få information, att veta, hur mamma har det, där borta, i fängelset; 

Hej, hoppas du kommer hem snart. Alla mina kompisar längtar efter dig. Och jag också förstås.  Jag 

har det bra här, men tänk om jag inte får flytta till Gill. Pappa vill inte ha mig nu. Jag har ont i halsen och 
känner mig lite sjuk. Du är den bästa mamman som finns. Ingen annan har en sån mamma som jag har. Jag 

vill inte att du ska gråta när du läser det här brevet och inte när du pratar med mig i telefonen, för då 

längtar jag efter dig massor. Jag får femtio kronor i veckopeng de köper jag kort för, till dig. Bra va. Jag 

vet att du ska vare där längre än förra gången. När jag träffar dig, sen, ska jag ge dig en jätte puss. Jag vill 
att du ska rita ditt rum, som du gjorde förra gången. Älskar dig mest i hela världen från din sötaste tjej 

nånsin. Evelyn. 

 

Värt i sammanhanget är att betänka att barnets rätt till och behov av sina föräldrar inte 

är retorik utan en verklighet, för de allra flesta barn. 

 



83 

 

 

 

 



84 

 

 

Källförteckning 

 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofiska 

och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 

 Ahrne, Göran & Papakostas, Apostolis (2010). Organisationer, samhälle och 

globalisering. Lund: Studentlitteratur 

Arditti, Joyce A (2003). Locked doors and glass Walls: Family Visiting at A local 

Jail. Journal of Loss & Trauma, 8,  Issue 2, s.115-138. 

Björkhagen Turesson, Annelie (2009). Mor i fängelse-mödrar och barn berättar. En 

analys av ungdomars resiliensprocess. Göteborgs universitet. 

 Boudin, Chesa (2011). Children of incarcerated parents: The child`s constitutional 

rights to the family relationship. Journal of Criminal Law & Criminology. 101,(1) 

s.77-118. 

Clarks et al (2005). Fathering behind bars in English prisons: Imprisoned Father´s 

Identity and Contact with Their Children. Fathering: A Journal of Theory, 

Research, & Practice about Men as Fathers. 3, Issue 3, s. 221-241. 
Cunningham, Ann (2001). Forgotten families - The impact of imprisonment. Family 

Matters; Issue 59, s35, 1 Black and White Photograph 

Dalen, Monica (2008). Intervju som metod.Malmö:Gleerups 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna.Lund: Studentlitteratur 

Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. Lund: 

Studentlitteratur 

Hartman, Jan (2001). Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Lund: 

Studentlitteratur 

Hedin,Ulla-Carin (2000). Fångarnas föräldraskap. En utvärdering av 

föräldrautbildningar inom kriminalvården. Rapport nr.3. Kriminalvårdens 

forskningskommitté. Kriminalvården 

Holme Magne, Idar & Solvang Krohn, Bernt (1991). Forskningsmetodik. Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

Hydén, Håkan (2001). Rättsregler en introduktion till juridiken. Lund: 

Studentlitteratur 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2010). Hur moderna organisationer fungerar. 

Lund: Studentlitteratur 

Karlsson, Roger (2007). Vad säger forskning - om barn till frihetsberövade föräldrar. 

Riksbryggan. 

Kennedy, Deseriee A (2011). Children, Parents & the State: The construction of a 

New family ideology. Berkeley Journal of Gender, Law & Justice. 26, s.78-138. 

Kriminalvårdsstyrelsen & Socialstyrelsen, (1998). Barn med frihetsberövade 

föräldrar. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Lund: Studentlitteratur  

Larsson, Sam, Lilja John & Mannheimer Katarina (2005). Forskningsmetoder i 

socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 



85 

 

Lehrberg, Bert (2010). Praktisk juridisk metod. Tallin: IBA, Institutet för bank och 

affärsjuridik. 

Melin, Mie (1998). Fångarnas barn. Rädda barnen 

Miller, Keva (2006).The Impact of parental incarceration on Children: An Emerging 

Need for Effective Interventions. Child & Adolescent Social Work Journal, Vol. 23 

Issue 4, s. 472-486.  

Neuman, Lawrence. W (2006). Social Research Methods: Qualitative and 

Quantitative Approaches.(6 ed.). Boston: Pearson/Allyn and Bacon. 

 Phillips, Susan D. (2008) Making "The Bill of Rights for Children of Incarcerated 

Parents" a Reality: Evaluation Report. Chicago, IL: Jane Addams College of Social 

Work. 

UC (2011). Redovisning av granskning av restriktionsanvändning. 

Utvecklingscentrum Malmö: Åklagarmyndigheten 

UD (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: 

Regeringskansliet. 

Unicef (2008). Handbok om barnkonventionen. Stockholm: Unicef 

Vetenskapsrådet(2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2011-06-15 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Watt Boolsen, Merete (2007). Kvalitativa analyser. Gleerups 

Rapporter 

BO(2009). Myndigheternas återrapportering om barnperspektivet. Bedömningar och 

analyser. Hämtad den 30 maj 2011 från; 

http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/mynduppdrag2009rapport.pdf 

BR 2004:01(2004). Straffa inte barnet! En studie av barnperspektivet i 

kriminalvården. Barnombudsmannen 

Holmgren, Bengt, Frisell, Thomas & Runeson, Bo (2011). Psykisk hälsa hos häktade 

med restriktioner. Kriminalvårdens Utvecklingsenhet (UC). Hämtad den 15 juni 

2011 från 

http://www.kriminalvarden.se/upload/nyheter/Slutrapport_Psykisk_halsa.pdf 

Sou 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konventionen om barnets 

rättigheter i Sverige.  

Sou 2006:17. Ny häkteslag. 

RiR, 2004:30. Barnkonventionen i praktiken. Stockholm: Riksrevisionen. Hämtad den 

15 juni 2011 från: http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/671/RiR_2004_30.pdf 

 Propositioner, skrivelser samt promemorian 

DS 2004:56. Barnen i brottets skugga. Regeringskansliet 

Prop. 1997/98:104. Behandlingen av häktade. Hämtad den 20 maj 2011 från: 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&rm=1997/98&bet=104&ty

p=prop 

Prop. 1997/98:182. Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets 

rättigheter i Sverige. Hämtad den 15 maj 2011 från: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/16/27/3282d940.pdf 



86 

 

Prop.2009/10:135. En ny fängelse och häkteslagstiftning. Hämtad den 20 maj 2011 

från: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03135 

Skr. 2003/04:143. Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i 

stadsbudgeten för år 2004. 

Skr. 2007/08:111. Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter. Hämtad den 12 

maj 2011 från http://www.sweden.gov.se/sb/d/9252/a/101096 

Lagar och NJA 

Regeringsformen (RF) (1974:152)  

Rättegångsbalken (RB) (1942:740)  

Häkteslag(2010:611) 

Utlänningslagens (2005:716)  

NJA, 2007:25, s. 168 

NJA,  2007 s. 425 

Övriga källor 

CRC (2009). Convention on the right of a child. Tillgänglig 2011-05-15 på: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.SWE.Q.4.Add.1.pdf 

 

Kriminalvården a (2011). Kriminalvårdens barnsidor tillgänglig på 

www.kriminalvarden.se 

Kriminalvården b (2011). Restriktioner. Tillgänglig 2011-05-15 på 

http://www.kriminalvarden.se/sv/Hakte/Restriktioner/ 

Ministerrådet, Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation on 

European Prison Rules (Jan. 11, 2006). Hämtad 2011-05-30 från; 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747 

Regeringskansliet (2011). Hämtad 2011-06-15 från 

http://www.regeringen.se/sb/d/1919/a/14658 

Riksbryggan (2011). Hämtad 2011-03-30 från http://www.riksbryggan.se/ 

SR, Radioprogrammet Barnen, Säkerhet går före barnen sänt 3 juni 2011. Tillgänglig 

den 7 juni 2011 på; http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=787 

Åklagarmyndigheten a (2011). Hämtad 20 mars 2011 från 
http://www.aklagare.se/Brottstyper/Utvecklingsverksamhet---

utvecklingscentrum/UC-Malmo---Restriktioner-mm/ 

Åklagarmyndigheten b(2011). Hämtad 1 juni 2011 från 

http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/Haktning/ 

Åklagarmyndigheten c (2011). Hämtad 1 juni 2011 från 

http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/ 

 Åklagarmyndigheten d (2011). Hämtad 1 mars 2011 från 

http://www.aklagare.se/Jobb/ 

Åklagarmyndigheten e (2011). Hämtad 30 mars 2011 från 

http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/?county=Stockholm 

 



87 

 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Hej, jag kontaktar er med anledning av att jag önskar komma i kontakt med en åklagare på 
er kammare som kan tänkas vilja medverka i en studie.  

Jag heter Magda Välikoski och är nyligen utexaminerad socionom som nu läser Magister 
programmet på Ersta Sköndal högskola.  
Jag skriver nu en D-uppsats där det övergripande syftet är att undersöka förhållandet mellan 
FN:s barnkonvention om barns rätt till regelbunden kontakt med föräldrar och lagen om 

restriktioner. Studien syftar även till att undersöka om och i så fall på vilket sätt 
barnperspektivet beaktas i sammanhang då en förälder är häktad och förlagd med 
restriktioner. 
 
För att svara på syftet vill jag intervjua fem åklagare. En åklagare från varje kammare i 

Stockholmsområdet. Intervjun beräknas ta ca en timme och kommer att spelas in på band. 
Genom intervjuerna villa jag få ta del av åklagares resonemang, erfarenheter och tankar 
kring det område jag studerar. 
All information jag får tillgång till kommer att behandlas enligt de forskningsetiska principerna 

inom human-och samhällsvetenskap som finns reglerade i Vetenskapsrådet (2002). 
Ljudupptagningar samt eventuella anteckningar kommer att förstöras så fort uppsatsen är 
godkänd.  Materialet kommer att förvaras på säkert sätt under arbetets gång. 
Åklagaren kommer att anonymiseras det vill säga utsagor ska inte kunna härledas till denne 
och denne har rätt att när som helst att avbryta sin medverkan. Intervjupersonen kommer att 
få ha möjlighet att ta del av uppsatsen när den är godkänd, det vill säga examinerad. 
 
Jag skulle vara glad om ni kunde bistå mig med hjälp att få tag på en åklagare på er 
kammare som kan tänkas vara intresserad att delta. 
 
Om det uppstår frågor kan ni nå mig och min handledare via telefon. 
 
Handledare: Lupita Svensson fil.dr. i socialt arbete 

Tel nr. xxxxxxxx 

Institutionen för socialt arbete 

Ersta Sköndal Högskola 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Inledande frågor: Åklagare får berätta om vilken typ av brott denne arbetar med ex 

specialitet, hur länge denne arbetat som åklagare osv. 

 

Tema: Restriktioner, FN:s barnkonvention och lagen om restriktioner 

 

När använder du dig av restriktioner? Hur tänker du kring FN:s barnkonvention om 

barns rätt till regelbunden kontakt och lagen om restriktioner(mottsättningar? kan de 

förenas?) 

 

Tema: Restriktioner gentemot barn 

 

När anser du att det finns anledning att begränsa den häktades kontakt med sina barn? 

Ge exempel, berätta. (påverkar barns ålder, brottets karaktär beslutet?) 

 

Tema: Barnperspektivet vid restriktioner 

 

Hur tänker du kring restriktioner mot barn, berätta, ge exempel (fördelar/nackdelar)? 

Funderar/väger du in barns behov/känslor när du tar beslut? berätta, ge exempel  
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