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Sammanfattning  

Denna studie har haft för avsikt att undersöka på vilket sätt frihetsberövade pappor 

påverkas i relationen till sina barn under sin fängelsevistelse. De frågor studien utgick 

ifrån var på vilket sätt föräldraskapet påverkades, samt vilka svårigheter som uppstod 

med papparollen under frihetsberövandet. Vidare belyses om och hur pappornas 

självbild och självidentitet förändrades under denna tid. Hur samhället kan bidra till 

förändring samt underlätta för dessa pappor diskuteras vidare i studien utifrån tidigare 

frihetsberövade pappors perspektiv.  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod och ett strategiskt urval av nyckelpersoner. Vi 

valde ut fem informanter i form av tre tidigare frihetsberövade pappor från 

organisationerna KRIS och XCONS, och två anställda från Bryggan, vilket är 

organisation för familjer med en eller flera frihetsberövade föräldrar. Resultatet har visat 

att rollen som pappa många gånger stöter på svårigheter av olika karaktär under ett 

fängelsestraff. Våra slutsatser har visat att en stor del av svårigheterna dessa pappor 

möter ligger hos samhället och hos pappornas egna emotionella mående. Samhällets 

negativa syn på pappor som suttit eller sitter i fängelse skapar en stigmatisering som 

drabbar både pappan och dennes barn på olika sätt. Det behövs en förändrad syn på 

frihetsberövade pappor och ett särskiljande på handling och individ. 

 

Nyckelord: Papparollen, fängelsestraff, anknytning, stigma, identitet 
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Abstract 

This study was intended to investigate how incarcerated fathers affected in relation to 

their children during his imprisonment. The study questions are assumed was the way in 

which parenting affected, as well as the difficulties that arose with fatherhood while in 

custody. It highlights if and how fathers self-image and self-identity was affected by 

imprisonment. How society can contribute to change and facilitate for these fathers are 

discussed further in the study based on previous incarcerated fathers perspective. 

 

We have used a qualitative method and the strategic selection of key personnel. We 

selected five informants in the form of three previous incarcerated fathers from 

organizations KRIS and XCONS, and two employees of Bryggan, an organization for 

families with one or more parent in prison. The result has shown that the role of the 

father many times encounter difficulties of various kinds during a prison sentence. Our 

findings have shown that a large part of the difficulties these fathers encounter lies with 

society and fathers' own emotional well-being. Society's negative view of fathers who 

had been or are in prison creates a stigma that affects both the father and their children 

in different ways. We need to change the view on incarcerated fathers and distinguish 

between action and individual. 

 

Keywords: Fatherhood, imprisonment, attachment, stigma, identity  
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Inledning  

Vårt intresse för att skriva om detta ämne grundar sig främst i att en av oss har arbetat 

inom Kriminalvården under några år. Under dessa år synliggjordes många gånger 

svårigheter kring att vara pappa under ett fängelsestraff. De regler och bestämmelser 

som råder inom Kriminalvården reglerar de intagna pappornas möjligheter att utöva sitt 

föräldraskap. Att uppmärksamma detta och diskutera kring rätten av att som barn ha 

tillgång till sin pappa oavsett om denne sitter i fängelse anser vi vara av stor vikt.  

 

Bakgrund 

I Sverige finns det många barn som växer upp utan sin mamma eller pappa i hemmet. 

1997 var siffran för barn till frihetsberövade föräldrar 8000, sedan dess finns ingen 

aktuell statistik uppdaterad. Dessa barn ska inte straffas för att någon av deras föräldrar 

sitter frihetsberövade. Samhället har ett ansvar för att stödja dessa barn så att de inte 

riskerar att bli nästa generation av individer i fängelse. Alla barn har rätt att växa upp 

under trygga uppväxtvillkor. Barnombudsmannen arbetar för att förbättra villkoren för 

barn som växer upp med frihetsberövade föräldrar. Medan barn har rätt till att träffa sina 

föräldrar trots att de sitter i fängelse finns det ännu ingen motsvarande rättighet för 

föräldern att träffa sitt barn. Kunskap behövs om hur föräldrar till dessa barn på bästa 

sätt bör stödjas för att bevara sitt föräldraskap under tiden innanför murarna 

(Barnombudsmannen, 2004).  

 

Problemformulering 

Individer i samhället har en förmåga att se individer i fängelse som enbart kriminella 

och därmed glömma bort det faktum att många av dessa individer tillhör en familj. 

Många av dessa människor är föräldrar med samma ansvar, skyldigheter och känslor till 

sitt barn som icke frihetsberövade föräldrar (Herbst & Magaletta, 2001). Myter som 

florerar i samhället är bland annat att frihetsberövade föräldrar ”checkar ut” från 

föräldraskapet i samband med frihetsberövandet, vilket är långt ifrån hur verkligheten 

ser ut. Det finns delaktiga och mindre delaktiga föräldrar i varje samhällsskikt. Det är av 

stor vikt att samhället, utöver att se till barnens bästa, även ser dessa föräldrar som 

människor med legitima rättigheter och intressen på samma sätt som icke 

frihetsberövade föräldrar (Uggen & McElrath, 2014). Att föräldrar sitter i fängelse 

betyder inte att dessa föräldrar inte har liknande drömmar och ambitioner för sina barn 
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som icke frihetsberövade föräldrar, eller att de inte har samma skyldigheter i sitt 

föräldraskap (Haiston, 1998).  

 

Utöver den person som är frihetsberövad påverkas även många av dennes närstående 

trots att de befinner sig utanför fängelset. För individer i fängelse väntar en svår och 

komplicerad tid i ett försök att upprätta och/eller bibehålla sin roll som förälder, under 

helt andra förutsättningar än på utsidan (Herbst & Magaletta, 2001). Att förhålla sig till 

en föräldraroll i ett klimat där andra roller och förutsättningar krävs, kan även innebära 

stora förändringar på individens identitet (Loper, Phillips, Bever Nichols & Dallaire, 

2013). Samhället bör verka för att dessa föräldrar ska få bästa möjliga stöd i sin 

situation och i sin föräldraroll under tiden för fängelsevistelsen. Detta för individens 

eget välmående och inte minst för att dennes barn ska garanteras en trygg uppväxt 

oavsett sin förälders begränsade delaktighet (Barnombudsmannen, 2004). 

 

Aktuella organisationer 

KRIS 

Kriminellas revansch i samhället (KRIS) är en fristående intresseorganisation som 

bildades i Stockholm 1997. Syftet med organisationen är att hjälpa individer med ett 

förflutet av droger, narkotika och kriminella värderingar att komma tillbaka till 

samhället. Grundidén är att KRIS ska vara tillgänglig för individer som friges efter ett 

fängelsestraff, för att stödja dem till att lämna sitt kriminella liv bakom sig. Kris 

lokalföreningar finns utspridda över hela landet från norr till söder och har idag omkring 

5000 medlemmar. KRIS finns i Ryssland, Vitryssland, Danmark, Finland och Sverige. 

Medlemmarna i organisationen utgörs av tidigare kriminella individer som stöttar 

varandra i sitt nya liv utan kriminalitet och droger. Organisationen arbetar också aktivt 

för att sprida sina budskap genom föreläsningar och genom organisationens egen 

tidning “Vägen ut”, som handlar om brottsförebyggande arbete. KRIS står för fyra olika 

huvudvärderingar; hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. För medlemskap i 

organisationen krävs att individen står bakom dessa fyra huvudvärderingar och 

praktiserar dem i sin vardag. Förutom att utgöra stöd till nyligen frigivna individer 

erbjuder föreningen enskilda samtal och besök på anstalter för att uppmuntra till ett 

hederligt liv efter frigivningen. Aktiviteter, studiecirklar och högtidsfirande för 
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medlemmar och dess familjer anordnas av organisationen för att öka känslan av 

gemenskap och samhörighet som inte involverar kriminalitet och droger (KRIS, 2015). 

 

Bryggan 

Bryggan är en förening som riktar sig till barn som har en eller båda sina föräldrar i 

fängelse. Att växa upp med en förälder som sitter i fängelse väcker många frågor och 

mycket oro hos barn. Att få prata om dessa frågor med någon utomstående och att få 

träffa andra barn som befinner sig i samma situation är nyttigt. Bryggan arbetar utifrån 

FN konventionen om barns rättigheter för att synliggöra dessa utsatta barns situation 

och deras behov av stöd. Föreningen arbetar alltid utifrån ett barnperspektiv. Personal 

inom Bryggans organisationer har adekvat utbildning och yrkeserfarenhet om barn som 

växer upp med föräldrar i fängelse. Inom organisationerna finns även individer med 

egen erfarenhet av att växa upp under liknande förutsättningar antingen som barn eller 

som förälder med eget förflutet av kriminalitet eller droger. Strukturen inom föreningen 

med dessa olika perspektiv ger en ökad förståelse för fenomenet och underlättar 

kontakten med barnen och deras familjer. Både individuella samtal och familjesamtal 

samt olika aktiviteter finns att tillgå. En viktig grund för bryggans förening är aktiv 

medverkan från tidigare intagna och deras anhöriga. Möjligheten att tillgå dessa barn 

och familjer rätt stöd i deras situation beror på intagna och anhörigas medverkan 

(Bryggan, 2013). 

 

Ung -XCONS 

Ung X-CONS arbetar med att fånga upp ungdomar som har en önskan att leva ett 

drogfritt och hederligt liv. De som arbetar på Ung X-CONS har ett eget förflutet av 

missbruk, kriminalitet och utanförskap. Många i personalen har även erfarenheten av att 

växa upp med föräldrar som haft ett drogberoende eller frånvarande föräldrar med drog- 

och alkoholberoende. De ungdomar som kommer till Ung X-CONS kan därför lätt 

relatera till personalens erfarenhet. Målet för organisationen är att tillsammans lösa 

ungdomarnas problem. De personer som engagerar sig i Ung X-CONS står för 

drogfrihet och nykterhet där de tillsammans har lyckats bryta sig loss ifrån 

kriminaliteten. Föreningen erbjuder olika typer av verksamheter. Inom det så kallade 

“förändringsprogrammet” finns möjligheten för ungdomar att arbeta med sig själva för 

att ta sig ur drogmissbruk, kriminalitet och utanförskap och på det sättet finna sin väg 
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tillbaka till samhället. “Kontaktmannaskap” är en verksamhet där regelbundna träffar 

anordnas med erfaren/utbildad kontaktperson för att ge ungdomen stöd i vardagen. 

Motiverande samtal erbjuds där syftet är att ungdomar ska kunna se sanningen om sig 

själv och fatta rätt beslut. UNG XCONS arrangerar även föreläsningar som är baserade 

på erfarenhet från ett liv i kriminalitet, droger och institutioner samt vägen tillbaka in i 

samhället. Utöver detta driver Ung X-CONS en fritidsverksamhet med olika aktiviteter 

där syftet är att visa ungdomar att man kan ha kul utan droger (X-CONS, 2015). 

 

Relevans för socialt arbete 

Genom att belysa vilka eventuella svårigheter som kan uppstå med att vara pappa i 

kombination med ett fängelsestraff, vill vi försöka skapa en större förståelse för hur 

dessa pappor upplever sin förmåga att bibehålla föräldraskapet. Vi vill även försöka öka 

kunskapen om vilka behov av hjälp och stöd pappor i fängelse har i relationen till sitt 

barn, samt hur tiden i fängelse påverkar deras identitet som pappa. Därmed tänker vi att 

denna uppsats är av relevans för socialarbetare och anhöriga till pappor som sitter i 

fängelse. Detta då studien kan komma att belysa vilka svårigheter dessa pappor kan 

komma att möta under deras fängelsestraff. Vi anser även att studien är av relevans för 

samhället överlag då samhället bär en del av ansvaret för att även barn till pappor i 

fängelse ska ha samma rättigheter som barn till pappor som inte sitter i fängelse. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att, med hjälp av pappor som tidigare suttit i fängelse, 

undersöka olika upplevelser av att utveckla och bibehålla sin papparoll under tiden i 

fängelse, samt hur samhället kan verka för att underlätta detta. 

 

Frågeställningar 

 Vilka svårigheter kan ett fängelsestraff innebära för papparollen? 

 På vilket sätt påverkas individens självbild och identiteten som pappa av ett 

fängelsestraff?  

 Hur kan samhället verka för att underlätta föräldraskapet för pappor i fängelse? 

 

Begreppsförklaringar 

Fängelsestraff – Form av ett frihetsberövande 

Papparoll – Associerad med vissa beteenden och förväntningar på en pappa 
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Anknytning – Spädbarnets sökande efter, och utvecklande av, en närhets- och 

skyddsrelation till sina föräldrar/vårdare (Bowlby) 

Stigma – Ett djupt misskrediterande attribut hos en individ (Goffman) 

Identitet – Det som definierar en enskild person (Giddens) 
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt redovisas nationell och internationell forskning kring ämnet. De områden 

som kommer att redovisas är föräldraskap och föräldraroll samt vikten av goda 

relationer till omsorgsgivare. Vidare kommer individens självbild och självidentitet, 

föräldrarollens komplexitet i fängelset samt anknytningsproblematik presenteras. 

 

Föräldraskap/föräldrarollen 

För individer som har haft en aktiv föräldraroll till sitt barn innan familjen splittrades, 

har frihetsberövandet medfört negativa konsekvenser för föräldrarollen. En annan faktor 

som spelar in i föräldrarollens komplexitet under ett frihetsberövande är också 

avhängigt huruvida barnet informerats om varför familjen splittras eller ej. Rädslor från 

föräldrarnas sida är att sanningen kan komma att skada barnet (Herbst & Magaletta, 

2001). Det är svårt för frihetsberövade föräldrar att bibehålla kontakten med sina barn 

under tiden de sitter i fängelse. En frihetsberövad förälder har få möjligheter till att 

utöva ett föräldraskap när de sitter i fängelse, åtminstone fysiskt sett (Mapson, 2013). 

En frihetsberövad pappas relation till sina barn styrs till stor del av hur hans relation till 

barnets mamma ser ut. Som frihetsberövad finns ofta känslan av att vara beroende av 

barnets mamma, eller av den som tillfälligt står som omsorgsperson för barnet, för 

möjligheten till att ha kontakt med sitt barn. Frihetsberövade föräldrar oroar sig för 

barnens beteende, deras sociala umgänge och huruvida de presterar bra i skolan (Loper 

et al., 2013). Att sitta i fängelse innebär för dessa pappor att de inte fritt kan träffa eller 

prata med sina barn när de själva vill. De kan inte heller engagera sig i sina barns 

dagliga liv eller vara närvarande på samma sätt för att säkerställa sina barns säkerhet. 

De har ingen kontroll över arbete och inkomst längre, och har inte mycket att bidra med 

till familjens ekonomiska stöd (Hairston, 1998). 

 

Vikten av goda relationer  

För individer som är frihetsberövade och som befinner sig inom kriminalvårdens 

reglerande tillsyn, blir familjen oftast en väldigt viktig del till att hålla hoppet och 

välbefinnandet uppe. Likaså blir familjen ofta den enda kopplingen till livet utanför 

murarna. Ett kriminellt leverne innebär mycket lögner och svek vilket skadar det 

förtroende som ses som en av grundstenarna i ett familjesystem. Att familjen även 

splittras genom en fängslande dom försvårar ofta också ett upprätthållande av en familj. 
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Denna faktor gör det ofta svårare för de frihetsberövade männen att upprätta kontakt 

och kommunikation med sitt barn då deras relation till omsorgspersonen är infekterad 

(Herbst & Magaletta, 2001).  

 

Relationen mellan den frihetsberövade föräldern och den person som är omsorgsgivare 

för barnet under fängelsetiden är av stor vikt. En dålig relation mellan dessa påverkar 

humöret hos barnet negativt. Det är av stor vikt att i fängelset undervisa föräldrar i 

hanterandet av negativa känslor och attityder, speciellt vid tillfällen med fysisk kontakt 

med barnet (Loper et al., 2013). Oavsett hur relationen mellan den frihetsberövade och 

dess familj, i synnerhet dess barn, ser ut så styrs kontakten med familjen utifrån regler i 

fängelset som talar om hur och när kommunikationen till familjen kan ske via 

exempelvis besök, telefon och/eller brev. Många av dessa pappor inser att de för 

närvarande inte gör, eller kanske inte har gjort, de saker en bra pappa bör göra. 

Pappornas uppfattningar om sig själva som fäder och deras relationer till sina barn är 

relaterade till deras egna emotionella välbefinnande (Hairston, 1998). 

 

Självbild/självidentititet 

Individer som sitter i fängelse stigmatiseras i samhällets ögon, och ses som personer 

som är lägre stående andra människor i samhället. Individen som människa accepteras 

inte längre i lika stor utsträckning som en icke frihetsberövad individ. Stigmatiserande 

individer, exempelvis kriminella, är ofta duktiga på att ersätta denna känsla av stigma 

genom att upprätta andra föreställningar om sig själv för att mildra marginaliserandet 

som stigmat för med sig (Toyoki & Brown, 2014). 

 

Pappor som är frihetsberövade och som därför inte är en del av barnens dagliga liv på 

hemmaplan, kämpar med att se på sig själva som både förälder och fånge. Dessa pappor 

känner att de förlorat sin roll som ansvarig över sitt barn, med den makt och inflytande 

papparollen innebär. Genom att idealisera faderskapet och sin roll som pappa försöker 

dessa män framställa sin fängelseidentitet som en pålitlig, ansvarstagande man (Loper, 

Phillips, Bever Nichols & Dallaire, 2013). Frihetsberövandet för med sig känslor av att 

vara en förminskad man och en misslyckad pappa på grund av att de sitter i fängelse. I 

en hård miljö, som fängelset ofta är, kan papparollen vara av de få samtalsämnen som 

det är godkänt att visa sina känslor kring. Känslor av att ha förlorat rollen som pappa till 

sitt barn och ilskan gentemot sig själv över att inte kunna vara den pappa som deras 
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barn behöver väcker många känslor. Fängelset bygger upp en identitet hos 

frihetsberövade män för att de ska klara av tiden där. Förändringen från den 

matchoidentitet fängelsemiljön många gånger kräver, till att prata om sitt barn, blir 

många gånger en stor och överväldigande kontrast för männen som får svårt att hantera 

det. Känslan av att vara en otillräcklig pappa till sitt barn är en överhängande oro för 

dessa män, inte enbart fysiskt vad de gör eller inte gör för sitt barn (Earle, 2012). När 

samhället ser på de frihetsberövande föräldrarna som oviktiga för barnen, eller när 

möjligheterna till deras föräldraskap genom frihetsberövandet blir alltför snävt, kan 

papporna många gånger dra sig tillbaka och ge upp i sitt strävande efter sin föräldraroll 

(Hairston, 1998).   

 

Anknytning 

Det finns en samhällelig ursprunglig syn på relationen mellan mamma och barn som en 

"dyadisk bubbla". Denna “dyadiska bubbla” börjar vid graviditeten och fortsätter att 

hålla i sig under de allra första månaderna under barnets liv. För papporna däremot, 

börjar relationen till sitt barn utanför moderns “dyadiska bubbla” och de måste hitta 

olika vägar för att komma in i en trygg anknytningsrelation till barnet. Papporna börjar 

därmed på ett annat stadie i relationen än vad mammorna gör. När det kommer till att 

knyta an till barnet så är fysisk kontakt mellan förälder och barn viktigt för att kunna 

bygga förtroende och kontakt till en säker anknytning (Palm, 2014). 

 

Det finns faktorer som är av stor vikt, och som många gånger har en avgörande 

betydelse för hur relationen och anknytningen mellan förälder och dess barn utvecklas, 

under tiden för ett frihetsberövande. Dessa är exempelvis om familjen bott ihop innan 

frihetsberövandet och utvecklat en anknytning, eller om familjen redan innan varit 

splittrad så att någon anknytning till barnet aldrig hunnit utvecklas (Herbst & Magaletta, 

2001). Problemet i samband med ett frihetsberövande är att ett föräldraskap inte kan 

parkeras, för att sedan återupptas när de kommer ut ur fängelset. Barn växer under tiden 

för fängelsestraffet. Barnens minnen kan blekna eller genom fantasi skapa orealistiska 

föreställningar. Barn kan uppleva sina föräldrar som främlingar. Sådana situationer kan 

leda till permanent brutna familjeband (Hairston, 1998). 
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Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskning som tagits del av inför denna studie visar att det mesta av 

materialet tyder på att pappornas föräldraskap under ett fängelsestraff kantas av många 

svårigheter och mycket hinder i relationen till sina barn. Majoriteten av forskningen vi 

tagit del av, men valt att inte använda, belyses ur ett barnperspektiv. En liten del av 

forskningen fokuserar på mammor vilket vi också valt bort. Utöver det finns forskning 

som behandlar föräldraskap från fängelset överlag, samt en del som utgår ifrån 

pappornas perspektiv. Pappor kan känna sig förlorad i sin papparoll i fängelset. Känslor 

som skuld och skam är ett vanligt återkommande tema. Att försöka behålla sin identitet 

som förälder till sitt barn i en miljö som främst stämplar individen som kriminell och 

lägre stående i samhället, gör det svårt att upprätthålla bilden av sig själv som en bra 

pappa. En stor del av forskningen talar emot myten från samhällets normer om att 

pappor som sitter i fängelse har slutat vara pappor och slutat bry sig om sina barn. 
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Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt redovisas studiens teoretiska perspektiv; stigmatisering, rollteori, 

anknytningsteori och identitetsteori. Rollteorin kan hjälpa oss att belysa olika rollers 

betydelse för individer i dess vardag, samt synliggöra dessa rollers komplexa 

förväntningar och samspel. Med hjälp av anknytningsteorin kan vi exemplifiera vikten 

av att öka vår kunskap om, samt värna om, relationer mellan förälder och deras barn. 

Identitetsteorin och stigmatisering kan vara till hjälp för att förstå den eventuella 

förändring individer går igenom under tiden i fängelse.  

 

Stigmatisering  

Samhället delar in människor i kategorier med på förväg bestämda egenskaper. Den 

sociala miljön samt dess spelregler avgör vilka människor som förväntas ingå i de olika 

kategorierna. Första mötet och intrycket av främmande människor avgör vilken kategori 

vi placerar denne i, utifrån samhällets normer och direkta förväntningar. Om individen 

beter sig annorlunda mot för vad som förväntas av dennes kategori, och har egenskaper 

som ej passar in eller uppskattas, blir individen sedd som annorlunda. Individen anses 

då ha ett avvikande beteende från det normativa som förväntas, och stigmatiseras av 

samhället. Ett stigma innebär därmed att individen besitter något som gör att denne 

avviker från våra förväntningar på ett icke önskvärt sätt. Stigmatisering medför känslor 

hos den avvikande såsom skam och skuld över att vara annorlunda, att besitta 

egenskaper som ses som onormala. Ofta målar individen upp en bild inombords utan 

denna avvikande egenskap, och kan då se på sig själv som normal (Goffman, 2014). 

 

Skillnaden mellan individens riktiga identitet och den bilden av sig själv utan stigmat, 

blir större och mer påtaglig för individen i andra individers närvaro. Stigmat medför 

vidare känslor av osäkerhet hos individen, att inte veta vad andra tycker och tänker. 

Även småsaker som individen gör, som egentligen inte alls är märkvärdiga, bedöms 

som märkliga i andra människors ögon på grund av stigmat. Individer som har fått en 

stigmatiserad identitet senare i livet har ofta lätt för att öppna upp för nya kontakter och 

tillhörigheter med människor, men desto svårare för att behålla kontakten med gamla 

bekanta. Detta då nya bekantskaper välkomnar individen utifrån dess nya identitet, 

medan gamla kontakter har kvar föreställningen om individen var tidigare och får svårt 

att acceptera dennes nya identitet (Goffman, 2014). 
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Rollteori 

Rollteori finns i två olika former och handlar om människors samspel med varandra, 

och hur samhällets olika förväntningar och tolkningar på rollerna styr beteendet hos den 

som besitter rollen. Den strukturfunktionalistiska rollteorin innebär att människor 

besitter olika rollpositioner i olika sociala strukturer. Dessa roller byggs upp av, och 

anpassas till vilka förväntningar samhället har på positionen. Hur väl vi kan hantera 

förändringar påverkas av hur vi tolkar våra roller. Individer med en traditionell syn på 

hur en familj och dess roller bör utspelas har svårare att anpassa sig till ett familjeliv 

som ensamstående förälder exempelvis, i jämförelse med individer som inte har denna 

traditionella tolkning av en familj (Payne, 2008).   

 

Den dramaturgiska rollteorin ser rollerna som något som lockas fram hos dess aktörer 

av de sociala förväntningar som finns på olika positioner i samhället. Individer skapar 

uppfattningar om varandra i det sociala samspelet, och genom att vara medveten om 

vårt eget beteende kan vi också styra hur andra uppfattar oss. Vissa egenskaper tonas 

ner medan andra framhävs för att möta de sociala förväntningarna som finns på oss. 

Bakom “scenen” slappnar vi av och strävar inte hela tiden efter att upprätthålla fasaden 

och den idealbild som finns på vår roll i sociala sammanhang (Payne, 2008).   

 

En rollkonflikt kan uppstå för individen om den har olika sociala roller med olika 

förväntningar, exempelvis rollen som förälder och rollen som kriminell, vilket skapar 

osäkerhet på beteendet. När individer hamnar i ett socialt sammanhang som stämplar 

dem och deras roll som “avvikande”, strävar de ofta efter att försöka leva upp till de 

förväntningar som finns på deras nya roll (Payne, 2008). 

 

The process of role exit beskriver den process individer går igenom när de lämnar en 

roll man haft i livet till förmån för en annan. Denna process leder genom fyra olika 

stadier; begynnande tvivel innebär ett ifrågasättande av den roll man har och man 

ventilerar ofta sitt tvivlande men människor runtomkring. Sökandefasen innebär att man 

söker efter andra roller i livet som kan ge den meningsfullhet man eftersträvar. 

Vändpunkt och beslut når individen när denne, genom diskussioner med sig själv och 

andra, kommit fram till att förkasta sin gamla roll. I detta stadie känner man trygghet till 
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att byta roll är rätt beslut. I det fjärde stadiet mitt nygamla jag, provar individen sin nya 

roll i sociala situationer i både gamla och nya miljöer (Payne, 2008). 

 

Anknytningsteori 

Grundaren av anknytningsteorin, John Bowlby, beskriver anknytning som ett intensivt 

och bestående band vars funktion är att skydda spädbarnet från fara. Under barnets 

första levnadsår är det centrala att söka närhet och kontakt till en vuxen människa i 

deras närhet och utveckla en anknytning. God anknytningsrelation ger ett säkert 

underlag för barnet till utforskande, men även en fristad för barnet att återvända till när 

de känner sig oroligt eller rädd (Palm, 2014). God anknytning ger även känslor av 

glädje och trygghet, medan en dålig anknytning ger upphov till känslor som ängslan, 

svartsjuka och ilska. Om anknytningen bryts uppstår känslor av depression och sorg 

(Bowlby, 2010). 

 

Den första anknytningsrelationen i livet är av stor vikt då den till stor del påverkar hur 

barnet känner, tänker och beter sig i nära relationer senare i livet (Wennerberg, 2010). 

Fyra olika anknytningsmönster återfinns inom anknytningsteorin; trygg, otrygg-

undvikande, otrygg-ambivalent och desorienterad-desorienterad. Trygg anknytning 

kännetecknas av att barnet litar på att föräldern alltid finns där för att skydda och trösta. 

Som vuxen blir barnet socialt och känner sig trygg i både nära relationer och med sig 

själv. Otrygg-undvikande anknytning undviker att söka skydd hos sina föräldrar med 

anledning av att de alltid blir avvisade. Detta anknytningsmönster resulterar ofta i att de 

har svårt för nära relationer och håller ofta distans när de upplever krav i relationen. 

Otrygg-ambivalent anknytning grundar sig i att barnet känner sig osäkert gentemot sin 

anknytningsperson då denne ibland tröstar och ibland avfärdar barnet. Denna 

anknytning gör att individen i vuxen ålder har ett starkt behov av närhet vilket gör att 

denne ofta skrämmer iväg nära relationer. Desorienterad- desorienterad anknytning 

uppstår oftast när barnet utsätts för psykisk och fysisk misshandel av sina 

anknytningspersoner. Detta mönster kan ibland uppstå genom att föräldern inte har 

förmåga att tolka sitt barns behov, och svarar på barnets gråt med ilska eller rädsla. Som 

vuxna blir dessa människor relationsstörda och saknar förmåga att ha fungerande 

relationer (Wennerberg, 2010). 
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I rollen som förälder innebär att finnas till hands för barnet och ge uppmuntran. Desto 

tryggare förälderns bas är, och ju mer barnet kan lita på att den alltid får gensvar av 

föräldern, desto mer börjar barnet ta basen för givet.  Om den ena föräldern dör eller bli 

sjuk så visar det sig hur viktig denna bas är för barnets eller tonåringens känslomässiga 

jämnvikt. Genom att utgöra en anknytningsgestalt åt sitt barn, kan papparollen fylla den 

roll som är väldigt lik mammans roll, dock är detta ovanligt i de flesta familjer med små 

barn (Bowlby, 2010). 

 

Identitetsteori 

En individs identitetsutveckling och sökande efter sin identitet är enligt Erikson (2012, I 

Hwang & Frisen) av lika stor vikt för människan som mat, trygghet och sexuell 

tillfredsställelse. Eriksons utvecklingspsykologi grundar sig på åtta stadier i livet som 

människor behöver gå igenom och klara av för att uppnå full utveckling. I det femte av 

dessa stadier som inträffar under ungdomstiden handlar utvecklingen om identitet och 

identitetsförvirring. Hur identiteten utvecklas i detta stadie är beroende av de tidigare 

fyra faserna. Hur individen hanterar detta femte stadie identitetskris kommer att spegla 

hur individen hanterar kriser senare i sitt vuxenliv. Om individen inte behärskar detta 

femte stadie uppstår en negativ lösning av identitetskrisen och en identitetsförvirring 

uppstår. En identitetsförvirring leder till beslut- och prestationsångest och problem för 

individen att ha nära relationer till andra människor. 

 

Individers identitet består av tre delaspekter; biologisk identitet, psykologisk identitet 

och social identitet. Den biologiska identiteten utgörs av faktorer som kön, utseende och 

kroppsuppfattning medan våra känslor, behov och försvarsmekanismer hör till vår 

psykologiska identitet. Den sociala delen av vår identitet ger oss möjlighet till att 

uttrycka oss på skilda sätt via exempelvis vår kultur. Dessa tre delar bildar tillsammans 

hela individens identitet. Identiteten utvecklas genom att denne identifierar sig med 

andra i sin omgivning och sållar bort de egenskaper man inte anser stämma överens 

med hur man upplever sig själv. Individer runtomkring fungerar som speglar för att 

skapa sig en bild av vem man är som individ (Hwang & Frisen, 2012). 

 

Maximal utveckling av sin identitet innebär att individen hittat sociala roller och 

grupper som stämmer överens med ens biologiska och psykologiska antaganden om sig 

själv. När individen går in i vuxenlivet finns enligt utvecklingspsykologen Jeffrey 
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Arnett (refererad i Hwang & Frisen, 2012) fem olika aspekter denne går igenom i sin 

identitetsutveckling. Identitetsutforskning innebär funderingar kring hur framtiden, 

arbetslivet och ens vuxna kärleksliv kommer att se ut. Instabilitet i livet utgörs av 

sökandet efter sig själv, vilket orsakar känslor av både välbefinnande och stress. Vanligt 

att prova på nya arbeten, byta bostadsort och flytta hemifrån. Fokus på sig själv innebär 

att man i vuxenlivet oftast står fri från institutionella krav, individen har nu stor frihet 

att bestämma själv. En känsla av att vara mitt emellan kan uppstå i glappet mellan 

ungdomstid och vuxenliv. Att bli vuxen är också en tid av möjligheter, 

framtidsdrömmarna är levande och ännu har inte så många dörrar stängts. Samspelet 

mellan många olika faktorer bidrar till individens utveckling och identitet (Hwang & 

Frisen, 2012). 
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Forskningsmetod 

I följande avsnitt redogörs för studiens tillvägagångssätt vid datainsamlingen, val av 

metod samt litteraturanskaffning. Vidare redogörs för urval av nyckelpersoner samt 

förfarandet vid databearbetning och analysmetod. Därefter redovisas studiens etiska 

överväganden, validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med en 

diskussion kring studiens val av metoder samt hur resultatet behandlats och analyserats. 

Studiens datainsamlingsmetod 

I denna undersökning har en kvalitativ metod kommit att användas vid insamling av 

datamaterial inför denna studie. En kvalitativ metod syftar till att försöka beskriva och 

förstå individers livs- och upplevelsevärld kring ett visst ämne ur ett helhetsperspektiv. 

Att använda ett helhetsperspektiv betyder att de medverkande individernas upplevelser 

inte bryts ner till enskilda variabler, utan studeras i sitt hela sammanhang (Larsson, 

2005). Vidare har ett abduktivt förhållningssätt genomsyrat undersökningarna. Ett 

abduktivt förhållningssätt innebär en växelverkan mellan informanternas sätt att 

beskriva verkligheten och det teoretiska perspektivet på ämnet. Utgångspunkt är 

informanternas erfarenhet, sedan ökas denna kunskap genom tidigare teoretiska 

förutsättningar (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuer har genomförts med de 

deltagande aktörerna med hjälp av en allmän intervjuguide vid utförandet av samtliga 

intervjuer. Detta då specifika frågeområden/teman använts som en ram kring 

intervjufrågorna, men samtidigt önskas utrymme för att informatörerna ska kunna tala 

fritt om sina erfarenheter kring ämnet. De teman intervjuguiderna utgått från och från 

vilka vi sedan skapade våra intervjufrågor är; föräldrarollen, relationer, 

självbild/självidentitet, anknytningsstrategier samt framtidsdrömmar. En allmän 

intervjuguide går ut på att i förväg välja ut relevanta teman denne vill att intervjun ska 

utgå ifrån för att besvara problemställningen. Utifrån dess valda teman formuleras mer 

öppna intervjufrågor som kan ställas i den ordning det passar, samt behöver inte vara 

lika formulerade till alla medverkande aktörer (Larsson, 2005). Intervjuerna spelades in 

då informanterna godkände det. Materialet transkribrerades sedan så snart vi hade 

möjlighet för att sedan sammanställa en slutrapport. 

Varför kvalitativ metod? 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie där vi vill studera 

upplevelsen av att vara pappa under tiden denne sitter i fängelse. En kvalitativ studie är 
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fördelaktigt i de fall man avser undersöka ett litet antal individer och försöka förstå 

dessa (Olsson & Sörensen, 2011). Då vi ville få ta del av pappornas egna tankar och 

känslor ansåg vi att en kvalitativ metod i form av intervjuer är bra att använda oss av. 

Detta då en absolut sanning av fenomenet allmänt inte eftersträvas, utan pappornas egna 

individuella sanning. Forskaren är själv delaktig i insamlandet av data i en kvalitativ 

studie och vill hellre förstå än att förklara ett fenomen, undersökningspersonens 

livsvärld och upplevelser ska studeras (Olsson & Sörensen, 2011). En nackdel med vårt 

val av metod är dock att de är tidskrävande i form av att utföra intervjuerna och sedan 

transkribera materialet. Olsson och Sörensen (2012) menar att en nackdel med  

kvalitativa metoder är att resultatet blir svårare att generalisera till andra populationer än 

det som studerats, då det handlar om individuella känsloupplevelser (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

Litteraturanskaffning 
De databaser som varit aktuella under sökprocessen är Discovery, Eric, PsycInfo, 

SAGE journals och SocIndex. I sökandet av artiklar användes sökfunktioner som 

avgränsade sökningarna till att enbart innefatta artiklar som var peer-review, artiklar i 

fulltext, samt vetenskapliga artiklar. De sökord som användes var parents, parenting, 

fathers, prison, attachment, imprisoned, criminology, family, connection och 

incarcerated. Dessa sökord kombinerades med “OR” och “AND”. Vidare användes 

biblioteket på Högskolan i Gävle samt stadsbibliotekets hemsida för sökning av relevant 

litteratur till teorierna. De sökord som användes var anknytning, rollteori, identitetsteori 

och relationer. Resultatet av forskningen blev ett stort antal artiklar som behandlade 

både mammor och pappor. Antalet artiklar minskade när vi avgränsade vår sökning till 

artiklar som belyses ur ett pappaperspektiv. Vi har valt ut nio artiklar varav den äldsta 

forskningen vi använt oss av är från 1998 och de mest aktuella är från 2014. Forskning 

på området har fokuserat på psykologiska och sociologiska perspektiv vid 

framställandet av data. Individernas egna upplevelser har legat i fokus ur det 

psykologiska perspektivet. Samhällets syn och normer på ämnet har lyfts fram ur det 

sociologiska perspektivet. Anknytningsteorin genomsyrar majoriteten av forskningen, 

då denna teori fokuserar på relationen och graden av anknytning mellan föräldrar och 

dess barn. Även rollteori har framträtt i forskningen då papparollens framställning och 

förändring diskuterats. 
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Urval av organisationer och nyckelpersoner 
Då studiens syfte var att undersöka upplevelser av föräldraskap och papparollen under 

ett fängelsestraff, finner det sig lämpligt att vända sig till källor med kunskap kring just 

detta ämne. Därför var det av stor vikt att använda sig av ett urval av nyckelpersoner 

som besitter sådan kunskap att undersökningen med hjälp av dessa nyckelpersoner kan 

besvara studiens syfte. Därmed kommer ett strategiskt urval användas där relevanta 

nyckelpersoner väljs ut inför undersökningen. Ett strategiskt urval innebär att man sökt 

sig till de informanter som antas besitta information av relevans för den aktuella studien 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Organisationerna KRIS och ung 

XCONS har tillfrågats för att medverka med sina erfarenheter kring det aktuella ämnet 

till studien. Av de tillfrågade organisationerna har vi tilldelats intervjuer med två pappor 

från KRIS, samt en pappa som nu är verksamhetschef på ung XCONS. Vidare kommer 

två anställda vid organisationen Bryggan att intervjuas då de besitter stor erfarenhet 

kring familjer där någon eller båda av föräldrarna suttit i fängelse, föräldrar samt ämnets 

komplexitet.  

Databearbetning och analysmetod 
Resultatet har efter transkribering analyserats med ett hermeneutiskt synsätt för att få en 

förståelse för det nedskrivna materialet. Ett hermeneutiskt synsätt kännetecknas genom 

att tolkningen av en text alltid sker med den sk hermeneutiska cirkeln närvarande. Med 

det menas att textens mening framträder genom en process där även undersökarens 

förförståelse kring ämnet spelar in, det insamlade materialet påverkas i slutänden även 

av hur undersökaren uppfattar texten (Larsson, 2005). Vid varje intervjutillfälle gavs 

tillåtelse för att samtalen spelades in. 

 

Etiska överväganden 
Individskyddskravet som finns till för att skydda individer i vårt samhälle innehåller 

fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Informationskravet innebär att studiens deltagare ska informeras om 

studiens syfte och vad deltagarens uppgift i själva projektet är. Vidare ska de informeras 

om att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens syfte klargjordes för 

medverkande informatörer i början av samtliga intervjuer, samt att alla informatörer 

kommer att avidentifieras för att inget av materialet ska kunna röja deras identitet i det 

nedskrivna materialet. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva ska få bestämma 

om de vill vara med i undersökningen och de ska även kunna avbryta deltagandet när 
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som helst under studiens eller intervjutillfällets gång (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjupersonerna informerades om att de kunde avbryta intervjun när de ville. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt och ansvarar dessutom 

över att materialet inte går att komma åt för utomstående eller att utomstående kan 

identifiera individer som medverkat i studien genom deras utsagor (Vetenskapsrådet, 

2002). För att tillgodose konfidentialitetskravet har vi avidentifierat de medverkande 

papporna och valt att kalla dem för Anders, Ralle och Erik. De anställda vid 

organisationen Bryggan deltar däremot med sina riktiga namn. Informationen som 

framkommit i studien förvaras på ett sätt att ingen kan ta del av det. Nyttjandekravet 

innebär att de insamlade uppgifterna gällande undersökningens deltagare endast får 

nyttjas för aktuellt forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att den 

information som framkommit i studien ej kommer att spridas för andra ändamål. 

 

Validitet 
Validiteten i en kvalitativ studie avser en förmåga hos forskaren att i studien undersöka 

rätt saker, att studera det som avsågs studeras (Olsson & Sörensen, 2011). Validitet 

skiljer sig åt beroende på om en studie är baserad på en kvantitativ eller kvalitativ 

metodik. I en kvalitativ studie agerar forskaren själv som en form av mätinstrument då 

denne är medverkande både vid insamlandet av data och även vid tolkningen av 

resultatet i analysprocessen. Med grund i detta blir validiteten i en kvalitativ studie 

kopplad till forskarens förmåga att analysera sina resultat, samt beroende av att 

fallbeskrivningarna är innehållsrika (Larsson, 2005).  

 

Vi har varit medvetna om att validiteten i en kvalitativ studie är beroende av hur väl vi 

beskrivit samt avgränsat vårt syfte till det ämnesområde vår studie varit avsedd att 

undersöka. Då vi försökt avgränsat vårt syfte och beskrivit vårt val av forskningsmetod 

samt vårt urval så utförligt vi haft förmåga att göra, anser vi att vi ökat studiens validitet 

i den mån det går. Vid utformningen av våra intervjufrågor har vi försökt öka validiteten 

ytterligare genom att formulera ett flertal liknande frågor utifrån vardera ämne. Larsson 

(2005) menar att validiteten i en kvalitativ studie i slutändan är avhängande huruvida 

läsaren via forskarens beskrivningar, kategoriseringar och analyser kan skapa sig en 

tydlig bild av det aktuella ämnet som undersökts. Vi är även medvetna om att antalet 

intervjupersoner kan ha påverkat validiteten. Då vi endast intervjuade ett fåtal personer 



 

19 

 

med erfarenhet inom området hade vi kunnat få ett bredare resultat om vi valt att 

intervjua en större skara. 

 

Reliabilitet 
Reliabiliteten i en studie grundar sig i huruvida det uppmätta har gjorts bra eller inte, 

och avser alltså samstämmigheten mellan mätningar med samma mätinstrument. En hög 

grad av överensstämmelse visar på en hög grad av reliabilitet. För att detta ska kunna 

uppnås erfordras att det som avses mätas inte påverkas av tid, plats, intervjuare etc. 

(Elofsson, 2005). En hög reliabilitet i vår kvalitativa studie med intervjuer där vi som 

studenter är ett fysiskt mätinstrument, förutsätter därmed att någon annan kan utföra 

dessa intervjuer, med samma tillvägagångssätt och få samma resultat. Bristande 

reliabilitet orsakas i första hand av slarvfel under datainsamling och databearbetningen 

av materialet (Esaiasson et al, 2012). I vår studie har vi strävat efter att redogöra för vårt 

tillvägagångssätt så tydligt som möjligt.  

 

Innan vi utförde intervjuerna gick vi tillsammans igenom vilka förutfattade meningar vi 

hade om ämnet och hur vi trodde att papporna skulle tänka kring föräldraskapet. Genom 

att vi gjorde det blev vi medvetna om att det var viktigt att vi ställde frågor som var 

neutrala och inte på något sätt ledande. I våra intervjuer har vi strävat efter att lägga vår 

förförståelse åt sidan i den mån det går, samt tänkt på att inte ställa några ledande frågor 

till intervjupersonerna som på något sätt har försökt styra svaren mot det svar vi väntat 

oss. Då vi spelade in intervjuerna och sedan transkriberade dessa data för att därefter 

skriva vårt resultat, är det möjligt att resultatet färgats av hur vi uppfattat materialet. 

Vidare kan ett senare tillfälle med en annan intervjuare inte vara säker på att få samma 

resultat då intervjuaren själv spelar in på resultatet samt att det inte är säkert att 

informanterna är lika öppen gentemot olika personer. Detta anser vi kan påverka 

reliabiliteten i undersökningen.  

 

Triangulering innebär att man ser på ämnet ur flera olika synvinklar. Genom 

triangulering utökas och fördjupas kunskapen (Olsson & Sörensen, 2011). I denna 

studie har triangulering använts genom att vi var två stycken som deltog i både 

insamling av data samt vid analyseringen av denna. Vidare har vi analyserat vårt resultat 

utifrån ett flertal olika teorier såsom anknytning, stigmatisering, rollteori samt 

identitetsteori vilket också blir en form av triangulering. 
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Generaliserbarhet  
I en kvalitativ studie används relativt små och icke-slummässiga urval. Det gör 

generaliseringen begränsad. Istället kan man i kvalitativa studier tala om extrapoleringar 

vilket innebär att forskare kan uttala sig om att resultaten möjligtvis kan tillämpas på 

andra situationer, som inte är identiska till studien, men som har vissa likheter (Larsson, 

2005). I denna studie har intervjupersonerna likartade erfarenheter av en likartad 

situation, vilket därmed kan ses som en form av extrapolering. Deras upplevelser kan 

därmed ge en bild av hur andra individer i likartade situationer kan uppleva sitt 

föräldraskap från fängelset. 

 

 

 

Fördelar och nackdelar med vårt val av metod 
Då vi var ute efter att undersöka upplevelser av att vara pappa under tiden de avtjänade 

ett fängelsestraff, valde vi att söka relevanta nyckelpersoner genom ett strategiskt urval. 

En annan typ av urval hade kanske inte resulterat i personer med erfarenhet av ämnet i 

lika stor utsträckning. Genom att utföra personliga intervjuer har vi kunnat förtydliga 

frågorna vid behov, samt haft möjlighet att ställa följdfrågor. Vi har även haft möjlighet 

till att be informanterna utveckla sina svar när det har funnits behov. Detta hade vi inte 

kunnat göra om vi hade använt oss av enkäter. Något som vi däremot reflekterade över 

är hur tidskrävande vårt val av kvalitativ metod är då både intervjuer samt att 

transkribera materialet efteråt tagit mycket tid. Enkäter hade kanske gett oss andra svar 

då varje informant hade varit anonym. Dock var målet med studien inte att generalisera 

till en större population, utan att undersöka enskilda individers upplevelser av 

papparollen under deras fängelsestraff. Detta gör att vi inte heller haft något intresse av 

att göra en kvantitativ metod och undersöka statistik. Då vi vänt oss till informanter 

inom organisationer som arbetar för att motverka kriminalitet, kan det ha påverkat 

resultatet då dessa pappor inte längre är frihetsberövade. 
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Resultat och analys 
Följande avsnitt inleds med en presentation av de olika intervjupersonernas bakgrund 

för att på så sätt ge en inblick i variationen av inblandade informanter. Därefter 

presenteras resultatet av våra intervjuer under olika rubriker. Analyser följer efter de 

olika resultatens delar, dock analyseras en del resultatdelar tillsammans. Jill och Ninas 

resultat är utifrån deras erfarenhet av möten med pappor och familjer, de har därmed 

andrahandsinformation. De rubriker som resultatet utgår från är; Innebörden av ett 

föräldraskap samt dess rättigheter och skyldigheter - Här presenteras de olika 

informanternas syn på vad ett föräldraskap innebär samt vad som ingår i rollen som 

pappa. Svårigheter och möjligheter att knyta an till sitt barn - Informanternas tankar 

och upplevelser kring anknytningen till sitt barn, hur bevaras denna under 

fängelsevistelsen? Kontakt med sina barn under fängelsevistelsen - Här presenteras om 

och hur papporna höll kontakten med sina barn under fängelsevistelsen. Under rubriken 

önskade insatser presenteras vad informanterna saknat i relation till papparollen under 

deras fängelsevistelse. Vilka insatser från kriminalvårdens sida hade underlättat för 

dessa föräldrar under deras fängelsestraff eller inför frigivning vad gäller 

föräldraskapet? Att berätta eller inte berätta sanningen för barnet? - Här framgår hur 

informanterna ser på att berätta om fängelsestraffet till sina barn. Kluvna identiteter - 

pappa, fånge eller både och? - Rubrikens innehåll behandlar informanternas syn på sin 

identitet och att vara fånge och pappa samtidigt. Samhällets dömande ögon - Här 

redovisas den erfarenhet informanterna har kring hur samhället ser på pappor som har 

suttit eller sitter i fängelse. Förslag till förändring - Här redovisas informanternas tankar 

kring hur man kan arbeta för att förändra den stigmatiserade synen på pappor som sitter 

i fängelse. 

 

Presentation av informanterna  
Jill – Jill är 41 år och har arbetat på bryggan i tre år. Hon började sin tid på Bryggan 

med en praktik och blev sedan kvar. Jill har tidigare erfarenhet från Kriminalvården. 

 

Nina – Nina är 49 år och har arbetat på Bryggan i sex år. Nina har tidigare arbetat på 

kriminalvården under några år. Under två år arbetade Nina som barnombud på anstalten 

Beateberg. 
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Ralle – Ralle har suttit i fängelse fyra gånger i sitt liv. Han har växt upp med en pappa 

som var alkoholist och våldsam i hemmet. Ralle har under sin uppväxt fått bevittna sin 

pappas våld mot hans mamma. Han har två söner och har vårdnaden om båda barnen 

tillsammans med sin fru. Numera medlem i organisationen KRIS.  

 

Anders – Anders har suttit i fängelse fyra gånger i sitt liv. Han har växt upp med 

mycket våld i familjen och har blivit misshandlad av sin pappa sedan han bara var några 

år gammal. Anders flyttade in till sin äldre bror när han blev tonåring. Det var genom 

sin bror som han kom i kontakt med kriminaliteten på riktigt. Anders är 45 år och har 

tidigare varit gängmedlem. Han har två barn, en dotter som är sex år och en son som är 

11 månader. Anders har enbart vårdnaden om sin son för tillfället men kämpar för att få 

tillbaka vårdnaden om sin dotter. Numera medlem i organisationen KRIS.  

 

Erik – Erik är 37 år och har suttit i fängelse två gånger i sitt liv. Han har växt upp med 

sin ensamstående mamma som fick Erik när hon var 20 år. Eriks pappa fanns aldrig 

med i bilden varken som pappa till Erik eller i någon relation till Eriks mamma. Under 

första fängelsestraffet blev Erik pappa till en son. Han har enbart bott ihop med sin 

familj under en kort period mellan de två fängelsestraffen. Erik har aldrig haft 

vårdnaden om sin son. Relationen till mamman tog slut för att Erik inte lämnade 

kriminaliteten och fick sitt andra fängelsestraff. Idag bor Eriks son på annan ort och de 

träffas vid lov och när tillfälle finns. Erik har lämnat kriminaliteten, gift sig och lever 

med två bonusbarn i familjen. 

 

Innebörden av ett föräldraskap samt dess rättigheter och skyldigheter  
Resultatet nedan grundar sig på frågor som rör hur informanterna ser på innebörden 

av ett föräldraskap och hur de beskriver sin egen papparoll. 

 

De flesta informanter angav skyddande egenskaper, ärlighet och trygghet som centralt 

för vad en föräldraroll bör innebära. Två av informanterna berättade att deras bakgrund 

med våld inom familjen hade visat dem vad ett föräldraskap inte ska innebära. En av 

informanterna uppgav att han var för upptagen av kriminaliteten för att kunna vara en 

närvarande pappa. 
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Jill och Ninas erfarenheter av hur de flesta kategoriserar en papparoll är att pappor ska 

utgöra skydd för sitt barn samt att de ska vara en bra förebild. De sade att många av de 

pappor som sitter i fängelse inte anser sig kunna vara en bra förebild för sina barn då de 

själva har begått en kriminell handling. När Ralle blev pappa för första gången såg han 

det som en chans att äntligen få visa hur en bra pappa ska vara. Oavsett vilka hinder 

som uppstod så bestämde han sig för att bli en bra pappa. Han uppgav i intervjun att han 

i sin papparoll försöker göra raka motsatsen mot hur hans egen pappa var. Ralle växte 

upp med mycket våld i familjen, och han fick under sin uppväxt bevittna sin pappas 

våld mot Ralles mamma. Ralle bestämde sig för att alltid behandla sin framtida familj 

med respekt och kärlek. Han uppgav i intervjun att en pappa måste uppfostra sitt barn 

på ett annorlunda sätt idag eftersom klimatet i samhället blivit hårdare. 

“Jag tror att om du växer upp under dessa omständigheter. Antingen 

blir du en del utav det och det berör dig och det gör ett inflytande på 

dig eller så säger du STOPP, du går igenom det här, men däremot 

accepterar du inte det. Du accepterar inte att det blir en del utav DIG, 

det blir en del av ditt liv DÅ, under den tiden. Men det bästa du kan 

göra är att inse att det här kommer gå över, för jag kommer ha mitt 

eget liv. Och när mitt liv går vidare så är det här något som jag 

kommer att lämna i mitt förflutna. /../ Idag måste du uppfostra ditt 

barn på ett annat sätt. Inte bara som ett barn för dig, utan också som 

din bästa vän. Att du kan dela med dig, för idag är världen för mäktig 

för ett barn att kontrollera, och då behövs bra föräldrar. Du ska vara en 

vän, så att det här barnet kan vara ärligt och öppen och aldrig behöva 

ljuga för dig.” – Ralle 

 

Anders berättade att han under sin barndom aldrig fick en chans att förstå vad en bra 

förälder är. Han blev misshandlad av sin pappa från det att han var fem år och han 

stängde av sina känslor mentalt. Anders berättade att han inte kände någon kärlek till 

sitt barn när han blev pappa, han stängde av alla känslor även då, han visste inte vad ett 

föräldraskap innebar och såg sitt kriminella liv som sin identitet. Idag har han blivit 

pappa för andra gången och uppgav att ett föräldraskap för honom idag innebär att 

barnet skall kunna prata med honom om allt, och att hans barn ska vara det viktigaste.  

 

“Det är han nu liksom. Jag har haft min chans nu är det han. Han ska 

få en skitbra uppväxt liksom. Och han ska bli så trygg”. – Anders 
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Erik växte upp med sin mamma. Hans pappa träffade bara Erik vid ett tillfälle när han 

var tre år. Enligt Erik gjorde hans mamma allt för att försöka ta hand om honom, men 

att han var för svår att kontrollera för att han inte brydde sig om att lyssna på henne. När 

Erik var nio år fick han flytta till en fosterfamilj där han sedan bodde i sex år innan han 

fick flytta tillbaka till sin mamma.  Eriks son föddes under hans första fängelsestraff. 

Han sade att han närvarade vid sonens födsel, men att han hade tagit droger under den 

permissionen. Det gjorde att han inte var närvarande mentalt. Erik beskrev att hans roll 

som pappa inte förändrade hans kriminella livsstil. Han fortsatte planera och begå brott 

på samma sätt som tidigare. Erik har endast bott med sonen ett fåtal månader mellan 

hans två fängelsestraff men han har däremot haft regelbunden kontakt med honom 

genom besök på anstalten. Erik har lämnat sin kriminella livsstil. När han ser tillbaka 

menade han att han skulle gjort föräldraskapet annorlunda om han blev förälder idag. 

 

“Vara en förebild... vara närvarande, visa kärlek. Vara en polare 

liksom...en bästa vän. Vi ska alltid vilja hänga med varandra”. – Erik 

 

Analys föräldraskap 

Den strukturfunktionalistiska rollteorin innebär att alla människor besitter olika 

rollpositioner i olika sociala strukturer. Rollerna anpassas utifrån samhällets 

förväntningar på rollen (Payne, 2008). Utifrån rollteori kan resultatet tolkas som att 

informanterna har svårigheter att kombinera sina olika roller. De olika miljöerna de 

befinner sig inom kräver att individer intar olika roller med olika egenskaper som 

informanterna försöker uppnå genom att anpassa sig till vilken roll som krävs just då. 

Deras omgivning på fängelset i form av andra kriminella kräver en roll, det finns 

förväntningar på hur individer i den rollen ska bete sig och hur deras livsstil ska se ut. 

Den samhälleliga förväntningen på papparollen är att pappan ska vara närvarande och 

skydda sitt barn.  

 

Både Erik och Anders har haft svårigheter med att ta sig an papparollen i samband med 

deras första fängelsestraff. Under denna tid identifierade de sig fortfarande som 

kriminella, vilket de inte klarade kombinera med rollen som pappa.  Detta kan ses som 

en form av rollkonflikt, vilket enligt Payne (2008) kan uppstå för individen om denne 
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har olika sociala roller med olika förväntningar. Då Erik och Anders både har rollen 

som förälder och rollen som kriminell skapar detta en osäkerhet på hur de ska bete sig. 

 

Enligt Hwang och Frisen (2012), uppstår under ungdomstiden en fas då ungdomen 

försöker hitta sin identitet och göra sig av med egenskaper som inte passar in i dennes 

egen uppfattning av sig själv. Om denna identitetskris får ett negativt utfall inträffar en 

identitetsförvirring vilket leder till beslut och prestationsångest och svårigheter med 

nära relationer. Samtliga informanter har haft en kriminell livsstil under större delen av 

sitt liv. Men de har idag lämnat kriminaliteten och säger att en bra förälder ska vara en 

förebild, vara närvarande och visa kärlek till sitt barn. Detta kan utifrån identitetsteorin 

tolkas som att de varit osäkra och förvirrade på sin egen identitet under större delen av 

sitt liv och därför sökt sig till kriminaliteten och kriminella människor som speglar dem 

och bekräftar deras identitet och tillhörighet. Identitetsförvirringen gör att individen 

provar sig fram för att finna sin identitet (Hwang & Frisen, 2012).  

 

Anknytning och relationer  

Svårigheter och möjligheter att knyta an till sitt barn från fängelset  

Resultatet nedan grundar sig i frågor kring hur pappan lyckas knyta an till sitt barn 

under tiden på fängelset. 

 

Informanterna var eniga om att det går att både utveckla och bibehålla en anknytning till 

sitt barn oberoende av att pappan sitter i fängelse. Dock framkom det från informanterna 

att de ansåg det vara svårare att utveckla denna anknytning från fängelset med 

anledning av att kriminalvårdens regelverk sätter gränser för graden av umgänge samt 

att god anknytning är beroende av regelbunden och nära kontakt. Ninas uppfattning var 

att det går att utveckla en anknytning till sitt barn trots att pappan sitter i fängelse. Hon 

ansåg att pappan kan ha en lika nära relation till sitt barn från fängelset som på utsidan 

och att pappan kan knyta an till sitt barn och skapa eller upprätthålla en relation genom 

brev, telefonsamtal och regelbundna besök. 

 

“Man kan ju vara en bra och närvarande pappa fast man sitter i 

fängelse, lika gärna som man är det på utsidan.” – Nina 
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Jill sade att det är av stor vikt för de pappor som får barn under tiden för 

frihetsberövandet att de får träffa sitt barn regelbundet för att lära känna barnet. Barnet 

är också i behov av regelbundna besök för att knyta an till sin pappa. 

 

“Det är ju viktigt också som förälder att få träffa sin bebis väldigt ofta 

för att få lära känna den här lilla”. – Jill 

 

Anders tror att det är svårare att skapa en nära anknytning till sina barn från fängelset. 

 

“Bandet mellan föräldrar och barn måste göras i fängelset redan, man 

måste få ha bättre kontakt med sina barn i fängelse. Det har de ju inte. 

De som har långa straff de får ju liksom inte det. Små barn får ju inte 

ens komma in på fängelse, de måste ju vara en viss ålder för att få 

komma in på fängelset överhuvudtaget. Det är svårt alltså.” – Anders 

 

Kontakt med sina barn under fängelsevistelsen   

Resultatet nedan grundar sig i frågor kring om/hur intervjupersonerna höll kontakt med 

sina barn under fängelsevistelsen. 

 

Informanterna hade olika syn på vikten av att upprätthålla kontakten med sina barn 

under tiden i fängelset. Två av papporna blev föräldrar under tiden de satt i fängelse för 

första gången. Båda hade därefter regelbunden kontakt med sina söner. Den ena av 

dessa pappor har en äldre dotter vilken han helt saknar kontakt med. Den tredje pappan 

ville inte ha någon kontakt alls med sina barn under tiden han satt i fängelse. 

 

Jill och Nina från Bryggan uppgav att det finns många pappor som vill ha kontakt med 

sitt barn men att Kriminalvårdens regler kan försvåra den kontakten. 

 

“En del vill ju jätte gärna ha kontakt med sitt barn och då kanske det 

blir stopp från kriminalvården att man inte får träffa barnet. Kontakten 

kanske inte kan komma igång direkt, man fick inte vara med på 

förlossningen och så ska man få åka på den där första bevakade 

permissionen. Pappan har ju rätt till att få träffa mamman eller bebisen 

och så får man inte de, så drar det ut på tiden och allting. Då kan det ju 

också svajja redan där att man bara känner att nej jag skiter i det här.” 

– Jill 
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Nina och Jill ansåg att viljan till att ha kontakt med sina barn kan se väldigt olika ut 

bland papporna. En del pappor som sitter inne vill inte ha någon form av kontakt med 

sina barn alls då de inte känner att de har några känslor till barnet, eller någon erfarenhet 

av att vara en pappa. Ralle berättade att han aldrig lät sina två barn komma och hälsa på 

honom under tiden han satt i fängelse. För honom var det aldrig ett alternativ: 

 

“Jag lät dem aldrig göra det. Finns inte en chans. Ett barn ska inte 

minnas något sådant. Nej jag ville bara inte. Jag kunde bara inte, jag 

ville verkligen inte.” – Ralle 

 

Nina och Jill sade att det går att vara en delaktig pappa trots att man sitter i fängelse. De 

kan vara lika delaktiga i barnens liv som många pappor som inte sitter i fängelse. Jill 

uppgav att en del av de pappor som hon träffat i arbetet blir mer engagerade efter att de 

hamnat i fängelse. 

 

“Det finns ju dem som är mer delaktiga som sitter i fängelse i 

jämförelse med många pappor på utsidan. Det finns ju dem som satsar 

mer på jobbet och karriären, som kommer hem när barnet ska gå och 

lägga sig. Medan en del föräldrar som sitter i fängelset ringer och fixar 

och donar och läser läxor. Som bara har kontakten över telefon men 

ändå är mer närvarande.” – Jill 

 
“Ja, en del har ju inte varit förälder på utsidan och helt plötsligt blir 

man jätteengagerad, vill ha kontakt och man vill bli drogfri.” – Nina 

 

Erik uppgav att han försökte hålla kontakten vid liv med sin son mellan besöken för att 

upprätthålla en relation till honom. Han ville försöka göra det bästa av situationen 

genom telefonsamtal och presenter som han skickade till sonen. 

 

“Det är ju mer att man ska försöka göra det bästa när man sitter inne. 

Försöka ha så mycket kontakt det går. Vi hade besökslägenheter där vi 

kunde få umgås som en familj under ett dygn, och jag skrev brev, 

skickade chokladbitar. Du vet något som håller det vid liv. Det gjorde 

ont att hålla på ringa och sådär, det var jobbigt, men jag försökte så 

ofta jag kunde.” – Erik 
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Önskade insatser under fängelsevistelsen  

Resultatet nedan grundar sig i frågor kring insatser under tiden i fängelset för att 

främja relationen mellan pappa och barn.  

 

Två av papporna berättade att det behövs mycket mer insatser inom kriminalvården för 

att gynna relationen mellan de pappor som sitter inne och deras barn. Endast en av 

informanterna ansåg att föräldragrupper och liknande insatser inte hade någon inverkan 

på hur han utvecklas som förälder. Han uppgav att det som diskuteras i dessa grupper 

inte är något han tar med sig. Jill nämnde, utifrån sin erfarenhet av kontakt med 

frihetsberövade pappor och deras familjer, att det som saknas under fängelsetiden är 

mer hjälp med att förbereda sig inför frigivandet. Hon uppgav att en del pappor som 

suttit länge i fängelse inte vet hur livet fungerar utanför fängelset, vad som väntade dem 

och vilka krav som kommer att ställas på dem. Inte bara som pappa till sina barn utan 

även från samhället i stort, hur räkningar betalas eller hur det går till att söka arbete. 

 

“För i fängelset är det ju ändå så att du vet att du ska gå upp, du ska 

göra din grej och du ska gå och träna och du ska äta middag sen är det 

klart liksom. Men utanför, där tar du ju ansvaret själv, där måste du ju 

bygga upp ditt liv igen och har man dessutom barn då blir kraven ännu 

fler…” – Jill 

 

Nina sade att behovet av mer hjälp från kriminalvården efterfrågas. Hon tror att fler 

föräldragrupper på anstalterna skulle bidra till att de intagna får lättare att prata med 

varandra om sina barn. 

 

“Det skulle ju vara väldigt bra om man hade med föräldrarollen under 

hela verkställigheten. Att man inte behöver börja när man kommer ut 

och ta tag i det, utan att man gör det hela vägen”. – Nina 

 

Anders ansåg att kontakten mellan den frihetsberövade och dess barn måste tas mer på 

allvar. De regler som finns för kontakt med sitt barn bör ses över och förbättras. Han 

efterfrågar utökade insatser för hjälp med att utveckla och bibehålla den viktiga 

relationen mellan pappa och barn. 

 

“Det måste göras i fängelset redan, man måste få ha bättre kontakt 

med sina barn i fängelset. Det har de ju inte. Små barn får ju inte ens 
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komma in på fängelset. Man måste ju vara i en viss ålder för att få 

komma in på fängelse överhuvudtaget. Det är svårt alltså.” – Anders 

 

Ralle tyckte att föräldragrupper eller det som anordnas av Kriminalvården är något han 

inte vill ta del av överhuvudtaget. 

 

“En myndighet kan inte göra någonting åt saken. Ett föräldraprogram 

där alla möts och pratar om det, det är just det, det är bara ett program. 

Tror du det håller? Tror du jag kommer tänka på det vi precis satt o 

pratade om i gruppen? Nä...men när du kommer ut och ser dina barn i 

ögonen. Alltså det handlar om en millisekund, du blir pappa direkt.” – 

Ralle 

 

Analys anknytning och relationen 

För att kunna skapa förtroende och en stadig grund för en säker anknytning är den 

fysiska kontakten mellan förälder och barn viktig (Payne, 2014). God anknytning 

mellan förälder och barn är det som ger trygghet till barnet, och utgör basen för barnet. 

Att ha en frånvarande förälder kan vara skadligt för ett barns utveckling då 

anknytningen kan vara svår att utveckla, eller att den anknytning som funnits blir 

bruten. Fortlöpande kontakt mellan förälder och barn är av stor vikt under perioder då 

de är separerade från varandra (Bowlby, 2012). Utifrån anknytningsteori kan resultatet 

tolkas som att det kan bli svårare för frihetsberövade pappor att utveckla en anknytning 

till sitt barn i dubbel bemärkelse. Detta för att de inte har den primära anknytningen till 

barnet som mammorna har, men också för att de befinner sig i ett fängelse och inte kan 

vara nära sitt barn lika mycket och ofta, för att knyta an så som de hade haft möjlighet 

till om de var på utsidan. De pappor som har spädbarn, som av olika anledningar inte får 

komma in på fängelset, har sämre chanser att utveckla en anknytning till sina barn. 

Resultatet kan också tolkas som att alla informanter, i sitt sätt att beskriva hur de 

utvecklar och bibehåller relationen till sitt barn, strävar efter att barnet ska få en trygg 

anknytning. Trygg anknytning kännetecknas enligt Bowlby (2012) att barnet känner att 

föräldern alltid finns där för att skydda och trösta. 

 

Enligt Hairston (1998) är det ett problem att ett föräldraskap inte kan parkeras i 

samband med ett frihetsberövande för att sedan återupptas när personen i fråga kommer 

ut ur fängelset. Detta för att deras minnen av föräldern kan blekna och de upplever sin 
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pappa som en främling. Utifrån detta kan resultatet tolkas som att de som försöker hålla 

en regelbunden kontakt med sina barn från fängelset, i form av besök, telefonsamtal och 

hemskickade presenter, har en större chans att bibehålla sin anknytning till sina barn. 

Detta till skillnad från dem som väljer att inte ha någon kontakt alls med sitt barn från 

fängelset, varken fysiskt eller via telefon eller brev. Enligt Bowlby (2012) kan utebliven 

kontakt under perioder av separation leda till ett permanent brutet familjeband mellan 

förälder och barn. 

 

Stigmatisering innebär att samhället delar in människor i kategorier med på förväg 

bestämda egenskaper. Om individen beter sig annorlunda mot för vad som förväntas 

och har egenskaper som ej passar in eller uppskattas, blir individen sedd som 

annorlunda. Stigmatisering medför känslor hos den avvikande individen som skam och 

skuld över att vara annorlunda, att besitta egenskaper som ses som onormala (Goffman, 

2014). Resultatet visade att det finns pappor som väljer att inte låta sina barn komma 

och hälsa på dem i fängelset. Utifrån stigmatiseringsperspektivet kan detta tolkas som 

att pappan inte vill att hans barn ska ta del av en fängelse miljö och därmed ses som 

avvikande i andra människors ögon eftersom deras pappa sitter i fängelset. Genom att 

inte låta barnen komma och hälsa på blir de heller inte stämplade med att vara 

avvikande, utan ses som normala. Stigmatiseringsperspektivet kan även appliceras på 

det resultatet visar om Kriminalvårdens regler och rutiner som ibland sätter stopp för att 

papporna ska kunna träffa och umgås med sina barn. Medan majoriteten av alla pappor 

utanför fängelset kan träffa sina barn fritt, blir frihetsberövade pappors föräldraskap 

reglerat av kriminalvårdens bestämmelser för hur mycket de har rätt till att träffa sina 

barn med anledning av att de sitter i fängelse. 

 

Att berätta eller inte berätta sanningen för barnet?  
Resultatet nedan grundar sig på frågor om, och i sådant fall hur, sanningen om 

fängelsestraffet berättas för barnet. 

 

Två av informanterna blev pappa under tiden de satt i fängelse. En av dessa pappor hade 

ytterligare ett barn sedan tidigare vilket han inte hade någon kontakt med. Den tredje 

pappan valde att inte berätta för sina barn var han befann sig, under tiden han satt i 

fängelse. Alla pappor sade dock att de när barnen blivit äldre valt att berätta sanningen 

för sina barn. Den pappa vars son fortfarande är bebis, sade att han kommer att berätta 
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sanningen för sin son när han är stor nog för att förstå innebörden. Både Nina och Jill 

uppgav att det är individuellt om man väljer att berätta för sina barn om fängelsestraffet 

eller inte. De beskrev att en del pappor säger att de är i något annat land och jobbar för 

att barnet inte ska behöva vara orolig för sin pappa. De flesta pappor är ärliga med sina 

barn och försöker förklara att pappa har gjort fel och därför måste pappa åka iväg ett 

tag. En del pappor, sade Nina, har valt att åka raka vägen till sina barns skolor för att 

berätta om situationen, för att undvika att barnen ska få utstå spekulationer från 

omgivningen. 

 
“Alltså det där tror jag är jätte individuellt, det är jättesvårt att säga. 

Många säger att man är utomlands och arbetar om man haft ett sådant 

jobb. Många som har haft ett sådant jobb innan frihetsberövandet 

säger det.” – Nina 

 

Erik berättade för sin son av misstag. Han är glad att han berättat sanningen för sitt 

barn. Barn är smarta och kommer förr eller senare ändå att nås av sanningen och då är 

det bättre att pappa berättat själv säger han. 

 

“Första gången när jag satt på Hall så frågade min son vart han var 

någonstans när han kom på besök. Då sa jag till honom att du är i ett 

fängelse liksom, jag tänkte mig inte riktigt för. Det är många som 

ljuger och säger att det här är pappas arbetsplats. Men jag är glad för 

att jag sa sanningen. Och barnet kommer att höra, och hör den inte då 

så kommer den få veta några år senare. Så är det ju.” – Erik 

 

Ralle valde att inte berätta sanningen för sina barn när han skulle avtjäna sina 

fängelsestraff. Han berättade för sina barn att han var ute och reste och arbetade på en 

annan plats. Han valde istället att berätta sanningen för barnen när de blev äldre och när 

han hade lämnat fängelset. Han ansåg att det är viktigt att erkänna sina brister och att 

förklara för sitt barn att han gjorde fel. Ralle sade att det viktigaste är att ens barn förstår 

att det pappa gjorde var fel, ibland gör människor fel, men att barnet ska välja den rätta 

vägen. 

 

“Jag har ju själv sagt att jag har varit ute och rest och så, men jag tror 

att man kan säga det till barn i en viss ålder. När barnet blir äldre tror 

jag det är bra att vara uppriktig, att man kan förmedla det på ett bra 
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sätt. Att pappa gjorde något dumt och därför hamnade han på ett 

ställe, allt handlar om relationen till sina barn.” – Ralle 

 

Analys berätta eller inte berätta sanningen 

Ovanstående resultat kan utifrån stigmatiseringsperspektivet (se Goffman, 2014) tolkas 

som att de som väljer att inte erkänna sanningen för sina barn, vill inte att barnen ska 

tror att deras pappa är en sämre människa för att han sitter i fängelse. När en pappa blir 

intagen på fängelse innebär detta att han avviker från de förväntningar som finns på 

hans roll som pappa. Detta gör i sin tur att pappan anses vara annorlunda på ett negativt 

sätt i jämförelse med icke frihetsberövade pappor. Resultatet kan därför ses som att de 

pappor som väljer att inte berätta sanningen för sina barn försöker skydda sina barn från 

samhällets negativa bild av deras pappa. De försöker undvika stämpeln som avvikande 

genom att låtsas som att den inte finns. Detta kan kopplas till det Herbst och Magaletta 

(2001) skriver om föräldrarollens komplexitet. De menar att ett fängelsestraff där 

pappan inte berättar sanningen för barnet blir ännu jobbigare. Han lever även med en 

lögn gentemot sitt barn, vilket gör att han blir ännu mer separerad från sin familj än om 

han väljer att berätta och låta barnet komma på besök. Alla de intervjuade papporna 

hade i efterhand valt att berätta sanningen för sina barn. Detta kan utifrån 

stigmatiseringsperspektivet tolkas som att de inte längre är lika medveten om deras 

stämpel som avvikande, då de på fängelset befann sig bland andra pappor i samma 

situation. Detta kan minska känslan av att vara avvikande, och att känslan av 

stigmatisering för att man är en pappa som sitter i fängelse suddats ut och blir lättare att 

handskas med. 

 

Kluven identitet  
Resultatet nedan baseras på frågor som rör huruvida pappornas identitet förändrats 

med fängelsestraffet. Hur de upplevde och upplever sin identitet som pappa och rollen 

som kriminell.  

 

Anders sade att han hade haft två olika upplevelser av tiden då han fick veta att han 

skulle sitta av ett fängelsestraff. Vid den första fängelsevistelsen sedan han blev pappa, 

sade han att fängelset och separationen från familjen var positiv. Under denna tid levde 

han tillsammans med sin dotter och hennes mamma. Hemmiljön och förhållandet var 

mycket destruktivt och Anders uppgav att han mår mycket dåligt i sig själv som 
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människa och i sin relation. Anders berättade att han helt saknade känslor och 

anknytning till sitt barn, han kände inga pappakänslor överhuvudtaget. Vid denna 

tidpunkt var Anders gängmedlem och identifierade sig själv som grovt kriminell. 

 

“Jag tycker det var skönt, jag stängde av. Om man mår dåligt som 

människa själv, då är du ingen bra pappa liksom”. Förstår du hur jag 

menar? Suttit så mycket på kåken och varit så kriminell, man stänger 

av liksom. Jag har ju en jätte trasig barndom liksom, jag blev ju 

misshandlad från när jag var fem, sex år av min pappa….” – Anders 

 

Inför det andra fängelsestraffet, ca fyra år senare, hade Anders träffat en ny kvinna som 

han gifte sig med. De hade en bra relation och de väntade sin son. Denna gång såg 

Anders fram emot att bli pappa och att leva som en familj. Nu hade Anders lagt sitt 

kriminella liv bakom sig och fängelsestraffet han avtjänade var ett resultat av hans 

tidigare liv. Denna gång uppgav Anders att han fick panik inför tanken att vara 

separerad från sin fru och att missa sin sons födelse.  

 

“Men den här gången när jag fick (barnets namn) hade jag panik. Jag 

mådde så jävla dåligt.” – Anders 

 

Idag ser Anders sig som en pappa som vill göra allt han kan för vara en bra förebild för 

sina barn. Anders uppgav att han inte längre lever ett kriminellt liv, men att varje dag är 

en kamp för att inte falla tillbaka i gamla vanor.  

 

Ralle ansåg inte att tiden i fängelset har förändrat hans identitet som pappa, han kommer 

alltid se sig själv som en pappa till sina barn. Under sin uppväxt hade han ingen bra 

pappagestalt då hans pappa utövade våld i hemmet. Idag har Ralle två söner med sin fru. 

Han bor tillsammans med familjen och har suttit i fängelse fyra gånger under deras 

uppväxt. Ralle uppgav att han tidigare accepterade att kriminaliteten var en del av hans 

liv under en lång period, men att han aldrig lät kriminaliteten gå ut över hans familj. 

Fängelsestraff förändrade inte hans identitet som pappa på annat sätt än att han vid det 

tillfället inte kunde vara hemma med familjen på samma sätt. Ralle tror att alla, när de 

blir inlåsta i en cell, brottas med tankar om sina barn. 
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“Dem här tankarna kommer just för att du sitter bakom lås och bom. 

För att du inte är där nu för dina barn, och för att du tittar på dom 

misstagen du har gjort. Men när dem där tankarna försvinner så 

kommer det fram rena tankar och känslor från hjärtat. Och de säger att 

du älskar dina barn mer än något annat, och att oavsett vad, så 

kommer du att göra allt för att vara den där bästa pappan när du 

kommer ut.” – Ralle 

 

Erik sade att hela hans liv fram tills det att han lämnade kriminaliteten hade varit ett 

skådespel. En stor del av tiden som kriminell gick åt till att applicera olika masker och 

roller för att passa in i omgivningen. Han uppgav att många som lever ett kriminellt liv 

egentligen är osäkra på sig själva och tar på sig en mask för att bli accepterade i den 

hårda miljön. Han berättade att den enda gången han kan vara sig själv i fängelset är kl 

19,30 när han blir inlåst på sitt rum. Idag kan Erik vara sig själv, utan kriminaliteten 

som identifikation. 

 

“Det är ju det här hela tiden att upprätthålla en roll. Det tar ju så 

otroligt mycket energi att göra det i fem tio år. Du går sönder, du gör 

illa dig själv och den enda tiden du kan vara dig själv det är kl 19.30 

när de låser in dig. Det var även den bästa tiden för mig och det visar 

hur jag och många andra  faktiskt tycker om hur det är att sitta inne, 

att det bästa är när de faktiskt låser in mig. Då kan jag vara mig själv 

och bara andas ut. Det är helt absurt egentligen. Det är två helt skilda 

världar och två olika roller, men så var det. Du är ju en pappa 

fortfarande, du är pappa även fast du är narkoman, det är ingen 

skillnad. Dina handlingar kan se annorlunda ut, dina roller kan se 

annorlunda ut men du är fortfarande pappa. Det är också en roll - 

papparollen.” – Erik 

 

Analys Identitet 

Resultatet ovan kan utifrån rollteorin tolkas som att under tiden papporna har suttit i 

fängelse har de hela tiden haft olika roller som de försökt kombinera. Av resultatet kan 

utläsas att majoriteten av informanterna genomgår en form av process of role exit. En 

process of role exit beskriver den process individer går igenom när de lämnar en roll de 

haft i livet till förmån för en annan (Payne, 2008). Deras tvivelfas utgörs av att de inte 

kan eller vill kännas vid sin roll som pappa. Sökandefasen utgörs av att de sökte sig till 
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kriminella kretsar för att kunna identifiera sig och känna samhörighet. Vändpunkten i 

processen infann sig när de bestämde sig för att lämna kriminaliteten och värdesätta 

något annat, familjen och sina barn. Idag kan de prova sin nya roll i sociala situationer 

ute i samhället, både som pappor till sina barn men även genom att de nu ingår i en 

organisation som arbetar för att bekämpa kriminalitet.  

 

Enligt Frisen & Hwang (2012) utvecklas identiteten i tidig barndom av den bild som 

anknytningspersonerna förmedlar till barnet. Barnet använder sedan sin omgivning för 

att spegla sin egen identitet. I tonåren tar individen ställning till sin egen identitet och 

sållar bort egenskaper denne inte längre vill ha förknippade med sig själv. Denna 

process är nödvändig för att sedan uppnå en självständig identitet. Majoriteten av de 

intervjuade papporna växte upp med en pappa som utövade våld eller var frånvarande i 

hemmet vilket utifrån identitetsteorin kan tolkas som att det var under denna tid de fick 

sin grundläggande identitet. Deras nuvarande fruar kan sedan ses som deras speglar. Då 

deras fruar gett dem kärlek och trygghet kan det ses som att de tog ställning till den 

identitet de hade som unga, och kunde nu göra sig av med de mindervärdeskänslor de 

troligtvis växte upp med. De uppnådde sin identitet och blev mer säker på vem de var 

och hur de vill vara i sin papproll. Enligt Hwang och Frisen, 2012, genomgår individer 

en identitetskris i tonåren. Om denna kris får en positiv lösning får denne lättare att 

hantera kriser senare i livet. Utifrån detta kan man tolka det som att de pappor som 

upplever att deras fängelsestraff inte påverkade deras identitet som pappa, hanterade 

denna identitetskris med ett positivt utfall tidigare i livet vilket gjorde det lättare för 

dem att hantera kriser. 

 

Samhällets dömande ögon 
Resultatet nedan baseras på frågan om informanterna upplever att samhället ser på 

dem som sämre pappor med anledning av att de har varit frihetsberövade. 

 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att samhället är dömande gentemot pappor som 

har suttit eller sitter i fängelse. Två av papporna uppgav till skillnad från den tredje att 

de inte märkt av om samhället dömer deras roll som pappa utifrån deras förflutna. Jill 

och Nina uppgav att samhället ofta dömer före detta kriminella som pappor utifrån deras 

fängelsedom. Anders uppgav att människor är dömande och att de har förutfattade 
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meningar mot människor som har suttit fängelse. Han sade att allmänheten automatiskt 

tror att han är en dålig pappa för att han gjort något brottsligt i samhällets ögon. 

 

“Ja, de undrar ju vad jag är för sorts pappa. Kåken är ingenting, men 

det här, det här är jobbigare” Folk dömer ju en rakt av.” – Anders 

 

Anders uppgav att han försöker få träffa sin dotter som han har tillsammans med sin 

första fru. Han sade att dotterns mamma har gått ut i media och målat upp en dålig bild 

av Anders som både kriminell och dålig för sitt barn. Anders menade själv att han inte 

var någon bra pappa till dottern under hennes första år, men att han nu mår bättre som 

människa och att han har lämnat sitt kriminella liv bakom sig och vill få träffa sin 

dotter. Han uppgav att han anser att alla lyssnar till hans förra fru och inte till honom.  

 

“Men jag har ju blivit straffad av samhället, du ser ju bara med min 

andra dotter. Jag är ju rökt. Jag har försökt, vad ska jag göra? Nu ska 

ju Kris hjälpa mig men….” – Anders 

 

Jill menade att samhället kan vara stigmatiserande och dömande gentemot föräldrar som 

sitter eller har suttit i fängelse. Papporna kan bli nervösa och rädda för att ställas inför 

situationer då deras fängelsestraff kan bli synliggjort. Detta kan exempelvis vara vid 

föräldramöten eller när de blir kallade till intervjuer inför ett arbete och det finns luckor 

i deras cv. 

 

“Att man kommer ut och så ska du få ett jobb och sen så bara jaha oj, 

din cv var tom här i några år, vad har du gjort liksom? Man är rädd för 

att inte få den där andra chansen efter ett fängelsestraff, att man som 

du säger döms av samhället.” – Jill 

 

Erik sade att han inte märkt om samhället dömer honom som pappa utifrån att han suttit 

i fängelse. Han uppgav att han tror att folk kanske pratar om det bakom ryggen på 

honom men att ingen har sagt det till honom. 

 

“Jag har inte märkt av det så mycket men jag kan tänka mig att det 

finns många som känner så. Det var ingen som sa det till mig, men det 

var säkert många som tänkte och sa bakom ryggen och sådär.” – Erik 



 

37 

 

 

Förslag till förändring 
Resultatet nedan baseras på frågan hur informanterna tror att samhällets negativa syn 

på pappor som sitter, eller har suttit i fängelse kan förändras. 

 

Alla informanter uppgav att samhällets syn på frihetsberövade föräldrar behöver 

förändras. Informanterna ansåg det vara av stor vikt att sprida kunskap kring ämnet via 

föreläsningar i skolor och för myndigheter. Samhället bör skilja på människa och 

handling. Nina tyckte att det är svårt att svara på hur man kan arbeta för att förändra den 

stigmatiserande bilden av att automatiskt vara en dålig pappa för att man sitter i 

fängelse. Hon jämförde med psykisk ohälsa som förut var tabu att prata om, att 

människor måste våga prata om saker för att förändra synen på ämnet. 

 

“Mer medialt ut liksom. Just nu pratar vi väldigt mycket om psykisk 

ohälsa, vilket också var tabu belagt förut. Det skulle man ju inte ens 

prata om att man hade en förälder som hade psykisk ohälsa, där har 

man ju tagit bort stämpeln mer och mer. Och det behöver man ju göra 

med det här också. Vara ute och berätta om det, och att skilja på 

person och handling. Föreläsa, vara ute mer, prata mer.” – Nina 

 

Anders uppgav att man måste skilja mellan människan och dess handlingar. Han 

menade att det ofta dras en kam över alla människor som suttit eller sitter i fängelse. 

 

“Man måste se människan. Inte det man har gjort liksom.” – Anders 

 

Erik sade att han tror att samhällets syn skulle kunna förändras om människor är mer 

öppna och kan prata om det. Han förstår att samhället dömer kriminella utifrån det de 

ser. Kriminella som springer runt med häftiga kläder, coola bilar, klockor och kedjor 

och bara visar upp en fasad. 

 

“Om de bara kunde få blicka in och se att det faktiskt är ett barn som 

oftast är jätterädd, med massa förluster och massor av sorg, då kan 

man ändra den där bilden. Oftast dömer man ju folk utifrån det man 

ser. Och kriminella människor är ju speciella, och de tror de är häftiga 

och balla. Sprider pengar runt omkring sig du vet, det är klart man tror 
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att de är så. Vi visar ju inte direkt att vi är ledsna och mår dåligt, det är 

ju ingen som vågar visa det.” – Erik 

 

Analys samhället 

Av resultatet framkommer att de kriminella uppfattar att samhället dömer pappor som 

sitter i fängelse. Detta kan utifrån stigmatiseringsperspektivet tolkas som att människor 

ser dessa pappor som avvikande och annorlunda med anledning av att deras kriminella 

handlingar avviker från egenskaperna en pappa anses ha. Kategorin "kriminella" har 

enligt Goffman (2014) en negativ stämpel av samhället som lägre stående människor. 

Kategorin "pappa" har även sina förutbestämda egenskaper som samhället tilldelat dem, 

där ett kriminellt leverne inte är en egenskap som är önskvärt. Informanternas oro inför 

frigivandet kan kopplas till den skuld och skam som en stigma stämpel innebär. 

Hairston (1998) uppger att om frihetsberövade föräldrars möjlighet till föräldraskap blir 

allför snävt, kan papporna istället dra sig tillbaka. Detta kan kopplas till en av de 

informanter som har gett upp i att få träffa sin dotter trots att han idag lämnat sitt 

kriminella liv bakom sig. 
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Diskussion 
I detta avsnitt redovisas studiens mest framträdande resultat i förhållande till vårt syfte 

med studien samt våra frågeställningar. En jämförelse av vårt resultat görs sedan i 

relation till tidigare forskning. Sedan kommer våra slutsatser utifrån studiens resultat att 

presenteras och avslutningsvis presenteras våra förslag på framtida forskning på ämnet. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevelser av att vara pappa under 

tiden för ett fängelsestraff. För att besvara detta har vi vänt oss till tidigare 

frihetsberövade pappor med erfarenhet av ämnet. Syftet var vidare att belysa vilka 

svårigheter dessa pappor upplevde med föräldraskapet från fängelset, samt på vilket sätt 

samhället kan arbeta för att underlätta relationen mellan barn och deras frihetsberövade 

pappor. Utifrån de frågeställningar vi valde att använda under intervjuerna, anser vi att 

vi har fått fram resultat där våra frågeställningar har blivit besvarade. De pappor som 

ställde upp på våra intervjuer visade sig vara lyckosamma fall där det funnits en vilja 

och ett engagemang för sina barn under större delen av deras kriminella liv med 

undantag för några tidsperioder. Det kan vara så att vårt resultat har påverkats av att 

dessa pappor inte varit frihetsberövade under tiden för våra intervjuer, samt att de idag 

valt att lämna kriminaliteten. Det finns därmed en möjlighet att svaren hade blivit 

annorlunda om frihetsberövandet hade varit pågående under tiden för intervjuerna. 

 

Studiens första frågeställning handlade om vilka svårigheter ett frihetsberövande 

innebar för papparollen. Resultatet påvisar att Kriminalvårdens regler i huvudsak är 

styrande över pappornas umgänge med sina barn. Det har visat sig av informanternas 

utsagor att likaså ålder på barnen och längden på pappans fängelsestraff påverkar 

umgänget mellan pappa och barn under fängelsestraffet. Detta med anledning av att 

spädbarn inte får besöka vissa anstalter. Det har också visat sig att det skiljer sig åt 

mellan olika anstalter på vilket sätt papporna kan hålla kontakten med sina barn. 

Studiens andra frågeställning behandlade huruvida självbilden och identiteten som 

pappa påverkades av ett frihetsberövande. Vad som framgick i resultatet var att 

informanterna ansåg sig pendla mellan olika identiteter och roller beroende på vilken 

miljö de befann sig i, och beroende av vilket umgänge de hade runtomkring sig. Bakom 

dessa masker och roller framkom att papporna kände rädsla och osäkerhet på sig själva. 

Fängelsestraffet har också utifrån resultatet visat sig ge känslor som skuld och skam till 

vissa av papporna. Detta har visat sig genom att en del pappor dragit sig undan 
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kontakten med sina barn under fängelsestraffet. Vad som också gick att utläsa av 

resultatet är att papporna kände sig mer säkra i sin identitet som pappa efter att de 

lämnat den kriminella livsstilen och fick ordning på sin tillvaro samt hade färre roller att 

hantera. Utmärkande i resultatet är dock att en utav informanterna uppgav att 

frihetsberövandet aldrig påverkade hans identitet på annat sätt än att han var fysiskt 

skild från sina barn under fängelsestraffet. Studiens tredje frågeställning handlade om 

hur samhället kan bidra för att underlätta föräldraskapet för frihetsberövade pappor 

överlag. Resultatet påvisar att informanterna önskar mer stöd och hjälp från 

Kriminalvården till att bättre förbereda dem inför frigivningen gällande bland annat vad 

som väntar ute i samhället och inte bara i rollen som pappa. Fler insatser i fängelset som 

gynnar relationen mellan pappa och barn efterfrågas också. En annan viktig aspekt 

utifrån resultatet är att den negativa synen på pappor i fängelse majoriteten av 

informanterna upplever att samhället har behöver förändras. Det behöver spridas 

kunskap kring ämnet för att minska stigmastämpeln på pappor som sitter eller har suttit 

i fängelse. Vidare framkommer att informanterna anser det vara av stor vikt att 

samhället skiljer mellan person och handling, en kriminell handling behöver inte betyda 

att deras roll som pappa är mindre lämplig. 

 

Resultat som överensstämmer med tidigare forskning 
De resultat som går i linje med tidigare forskning är att frihetsberövade föräldrar fysiskt 

sett har färre möjligheter till att utöva ett föräldraskap än pappor som inte sitter i 

fängelse. Det har även visat sig att ett fängelsestraff inte ändrar pappornas känslor för 

sina barn. Ett fängelsestraff bidrar däremot till att en stor del av fängelsestraffet går åt 

till att tänka på sina barn. Vidare kan dras paralleller mellan vårt resultat och tidigare 

forskning genom att pappor i fängelse kan ha flera identiteter som de pendlar mellan 

utifrån deras miljö och umgänge, dels rollen som fånge och dels rollen som pappa. 

Vidare visar resultatet på att kontakten till barnen kan styras av pappornas egna 

psykiska mående, vilket stämmer överens med den forskning vi tagit del av. Vad som 

framkommer i resultatet är även att samhället överlag är dömande gentemot pappor i 

fängelse, vilket även framkommer i tidigare forskning.   

 

Resultat som avviker från tidigare forskning 
De resultat som avviker från det forskningen påvisat, är att ett fängelsestraff inte 

behöver betyda att familjer splittras. Ur resultatet har det framkommit att detta kan se 
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väldigt olika ut, och att en pappa i fängelse kan ha en bra kontakt med sin familj. Vidare 

har det framkommit i resultatet att papporna inte upplevt att de förlorat sin roll som 

pappa på grund av fängelsestraffet men däremot att relationen till barnen har försvårats 

med anledning av kriminalvårdens regler. Huruvida de identifierar sig med rollen som 

pappa är kopplat till om de själva har velat anamma den rollen. Att ett frihetsberövande 

skulle innebära ett permanent brutet familjeband har inte heller visat sig stämma 

överens med tidigare forskning. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Majoriteten av tidigare forskning på detta område uppfattar vi vara ur ett 

barnsperspektiv. Detta är naturligtvis förståeligt då barns bästa går först. Utifrån 

barnperspektivet anser vi det vara av stor vikt att fortsätta forska kring hur ett 

fängelsestraff kan tilldelas en förälder utan att barnet kommer till skada? Detta anser vi 

utifrån vårt resultat där det visats att barn till pappor som sitter i fängelse inte har 

samma möjlighet att träffa sin pappa som barn som inte har sin pappa i fängelset.  

 

Hypoteser om jämförelser med tidigare forskning 
Våra hypoteser om vad redovisade skillnader i jämförelse med tidigare forskning kan 

bero på är att denna studie är av en återblickande art där informanterna fått både 

tidsmässig och känslomässig distans till sina upplevelser. Alla papporna arbetar även 

numera för organisationer som arbetar emot kriminalitet och för att hjälpa andra som 

befinner sig i denna upplevelse just nu. Vidare kan skillnaderna även bero på att 

majoriteten av den forskning vi tagit del av inte är från Sverige. Utländska fängelser och 

svenska fängelser ser olika ut och har skilda regler.  

 

Våra slutsatser 
En slutsats vi kommit fram till i denna studie är att ett fängelsestraff kan innebära vissa 

svårigheter för pappornas föräldraskap, speciellt vad gäller fysisk kontakt. Ett barn ska 

alltid ha rätt till att träffa sin förälder oavsett om denne sitter i fängelse. Genom att 

barnen inte kan kontakta sin pappa i fängelset hur barnet vill, utan är förpassad till 

kriminalvårdens regler om kontakt, anser vi att barn till pappor i fängelse inte besitter 

denna rätt på samma sätt som barn till pappor som inte sitter i fängelse. På detta sätt 

straffas även barnen av sin pappas fängelsestraff vilket inte i grunden är avsikten med 

ett straff för individer som begått brott. Genom att ha ett större barnperspektiv på 

fängelserna kan risken att barn far illa av fängelsestraffet minskas. Fler föräldragrupper 
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och andra insatser i fängelserna där kontakten med barnen ligger i fokus anser vi borde 

införas för att inte arbeta med relationer mellan pappa och barn. För de pappor som 

saknar relation till sitt barn av olika anledningar kan kurser i barns utveckling vara 

bidragande om papparollen skulle var aktuell att tas upp i framtiden. Genom att erbjuda 

fler insatser och/eller föräldracirklar som fokuserar på barn/ungas utveckling, har 

samhället en möjlighet att gynna papparollen för de pappor som befinner sig i fängelse.  

Detta tänker vi kan förbättra pappornas kontakt med sina barn eftersom de följer med i 

deras utveckling trots att de inte är närvarande fysiskt. 

 

En annan slutsats som vi anser vara anmärkningsvärd är att majoriteten av 

informanterna anser att det finns en stigmatisering i samhället gentemot pappor som 

sitter eller har suttit i fängelse. Att inte vilja berätta för sitt barn eller barnets omgivning 

att man sitter i fängelse kan ses som en form av strategi för att skydda sitt barn från 

denna stigmatisering. En informant ville inte låta sina barn komma och hälsa på i 

fängelset av rädsla för på vilket sätt det ska komma att påverka barnet. Informanter från 

bryggan påpekar att det är väldigt vanligt att papporna inte berättar för sina barn att de 

sitter i fängelse utan istället väljer att säga att de är utomlands och arbetar. Detta tänker 

vi kan handla om att papporna vill framstå som bra pappor inför sina barn, då de är 

rädda för att barnet ska se dem som en dålig pappa eller en dålig förebild för att han 

sitter i fängelse. 

 

Slutligen anser vi att det behöver arbetas för att förändra samhällets syn på pappor i 

fängelse. Det kan underlätta för dessa pappor så att de kan fokusera på att relationen till 

sitt barn ska vara så bra som möjligt under fängelsestraffet, istället för att dra sig undan 

kontakten med sitt barn med anledning av att skydda barnet från samhällets fördomar. 

Om ett barn går miste om anknytningsrelationer i livet kan detta komma att påverka 

barnets sätt att känna, tänka och bete sig i nära relationer senare i livet.  
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