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ABSTRAKT:  

Uppsatsens syfte är att undersöka fyra interners upplevelser och erfarenheter av att vara pappor och 
sitta i fängelse. Hur upplever de intagna fäderna sitt faderskap under verkställighetstiden som avtjänas 
på anstalt och på vilket sätt förändras deras upplevelse under tiden i jämförelse med tiden före frihets-
berövningen? Upplever de att kriminalvården uppmuntrar till bättre föräldraskap och i så fall på vilket 
sätt? Finns önskemål på hjälp från kriminalvårdens sida för en förbättrad kontakt med barnen? På vil-
ket sätt? Efter att ha genomfört halvstrukturerade intervjuer med fyra interner med barn på en medel-
stor anstalt i Sverige, har en analys gjorts av den insamlade empirin. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt på faderskap samt ett rollteoretiskt perspektiv, har empirin presenterats och analyserats. En 
presentation av kriminalvården har haft till syfte att underlätta förståelsen för internernas upplevelser. 
Resultatet har varit följande; fädernas definition av faderskap innebär att vara närvarande och stöttan-
de, relationen med barnens mödrar har en mycket stor påverkan på utövandet av faderskapet då möd-
rarna har väldigt stor makt över relationen mellan internen och hans barn. Att berätta för barnen om att 
vara i fängelse upplevs av informanterna som svårt och vissa gånger så svårt att de tyckt att det är bätt-
re att ljuga. Oärlighet skapar en känsla av olust hos informanterna. Besök från barnen är önskvärt men 
undviks ibland av beskyddande orsaker, ibland är besök inte möjligt på grund av långa avstånd. Kri-
minalvården kan underlätta kontakten med barnen genom att förenkla telefontillstånd, sänka kraven på 
att få nyttja besökslägenheten samt uppmuntra till vidmakthållande av kontakt genom till exempel 
föräldracirklar och dylikt.     

 

 

                   NYCKELORD: Faderskap, Kriminalvård, Socialkonstruktivism, Rollteori 

                   TITEL: Faderskap i fängelse- om upplevelser och erfarenheter av att vara  

 pappa och frihetsberövad 

                   FÖRFATTARE: Paria Arfazadeh 

                   DATUM: Januari 2010 



 
 

Innehållsförteckning 

1.INLEDNING ...................................................................................................................................................... 1 

1.2 BAKGRUND ............................................................................................................................................ 1 
1.3 PROBLEMFORMULERING ......................................................................................................................... 2 
1.4 SYFTE ..................................................................................................................................................... 3 
1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................................................. 3 

2. TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................................... 4 

2.1 FORSKNING I SVERIGE ................................................................................................................................... 4 
2.2 UTLÄNDSK FORSKNING .................................................................................................................................. 4 

2.2.1 Fäder i fängelse ..................................................................................................................................... 4 
2.2.2 Relationen till barnens mödrar ............................................................................................................. 5 
2.2.3 Barnen ................................................................................................................................................... 6 
2.2.4 Institutionens påverkan på interners faderskap .................................................................................... 7 
2.2.5  Programverksamhet för stärkande av föräldrarollen på anstalterna ................................................... 8 

3. METOD ......................................................................................................................................................... 9 

3.1 TIDIGARE FORSKNING; METOD ....................................................................................................................... 9 
3.2 KVALITATIV FORSKNINGSINTERVJU .............................................................................................................. 9 
3.3 ETIK ..................................................................................................................................................... 10 

i. Informerat samtycke ............................................................................................................................ 10 
ii. Konfidentialitet .................................................................................................................................... 10 
iii. Konsekvenser ....................................................................................................................................... 11 

3.4 FORSKARENS ROLL ...................................................................................................................................... 11 
3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................................... 12 
3.6 URVAL ......................................................................................................................................................... 14 
3.7 AVGRÄNSNING ............................................................................................................................................ 14 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................................... 16 

4.1 FADERSKAP ................................................................................................................................................. 16 
4.2 SOCIALKONSTRUKTIVISM ............................................................................................................................ 18 
4.3 ROLLTEORIN ................................................................................................................................................ 18 

5. RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................................................................... 20 

5.2 KRIMINALVÅRDEN ....................................................................................................................................... 20 
5.3 FÖRUTSÄTTNINGAR I FÄNGELSE .................................................................................................................. 21 
5.4 PRESENTATION AV INFORMANTER ............................................................................................................... 22 
5.5 INNEBÖRDEN AV ATT VARA PAPPA ............................................................................................................... 23 
5.6 RELATIONEN MED BARNENS MAMMOR ........................................................................................................ 24 
5.7 RELATIONEN TILL BARNEN .......................................................................................................................... 27 
5.8 KONTAKT MED BARNEN I FÄNGELSET .......................................................................................................... 29 
5.9 KRIMINALVÅRDENS PÅVERKAN PÅ FADERSKAPET ....................................................................................... 31 

6. DISKUSSION ............................................................................................................................................. 33 

REFERENSER .................................................................................................................................................... 35 

BILAGA 1: FRÅGEGUIDE ............................................................................................................................... 37 

BILAGA 2: PRESENTATION .......................................................................................................................... 38 

BILAGA 3: TACK FÖR VISAT INTRESSE ................................................................................................... 39 

BILAGA 4: INFORMATION TILL DELTAGARE ....................................................................................... 40 



1 
 

1.Inledning 
 

1.2 Bakgrund 
Det finns för närvarande cirka 5 500 kvinnor och män som avtjänar ett fängelsestraff i någon 

av Sveriges anstalter idag (Kriminalvården, 2010). Att dessa individer har levt ett kriminellt 

liv med inslag av våld och missbruk är kanske inte alltför förvånande, och dessa levnadssätt 

har onekligen haft en påverkan på dem som individer. Många av dessa kvinnor och män är 

också mödrar och fäder, vilket innebär att deras levnadssätt inte endast påverkar dem som 

enskilda individer, utan också som föräldrar.  

 Det finns idag inga offentliga uppgifter om hur många barn som har frihetsberövade föräld-

rar, och därmed innebär det att det också saknas statistik över antalet föräldrar som är frihets-

berövade. År 1997 gjorde Kriminalvårdsstyrelsen tillsammans med Socialstyrelsen en upp-

skattning på 8000 barn som har föräldrar som är frihetsberövade, men detta är endast en upp-

skattning och sedan dess har inga nya uppgifter framkommit (Barnombudsmannen, 2010).  

Sedan 1997 har barnperspektivet framhållits inom Kriminalvården och mycket har förbättrats 

ur ett barnperspektiv. Med anledning av detta gjorde Barnombudsmannen en uppföljningsstu-

die vid namn ”Straffa inte barnet!” år 2004 där implementeringen av barnperspektivet inom 

Kriminalvården bekräftades, dock återigen med förslag på ytterligare förbättringar (ibid.).  

Riksbryggan är en organisation som arbetar med att förbättra förhållandena för barn vars för-

äldrar är frihetsberövade eller på annat sätt är föremål för kriminalvården. Riksbryggan har 

fokus på barnens bästa men arbetar också med att stödja föräldrarna i sitt föräldraskap, både 

inne på anstalt och efter frigivning (Riksbryggan, 2010).  

I takt med den ökade jämställdheten mellan könen i Sverige, har många olika aspekter av 

jämställdhet diskuterats. Den senare tidens debatt har rört sig kring ämnet föräldra-

skap/föräldraansvar och i och med detta har inte minst fäders ansvar diskuterats i främsta fo-

kus på pappaledighet. Denna nya debatt kring pappaledighet har också resulterat i en diskus-

sion kring faderskap som inte tidigare har problematiserats på samma sätt (Plantin, 2001).  

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för häkten, fängelser och frivård där den 

övergripande uppgiften är att tillsammans med andra myndigheter minska brottsligheten och 

öka befolkningens trygghet. Det huvudsakliga målet för kriminalvården är att antalet återfall i 

brott ska minska och de åtgärdsprogram som erbjuds har samma syfte. Detta i form av olika 
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behandlingsprogram, sysselsättning samt möjlighet till studier på olika nivåer. Sedan ett antal 

år tillbaka erbjuds också föräldrautbildning i studiecirkelform som har till syfte att ge kunskap 

till föräldrar om barns utveckling och behov i olika åldrar (Kriminalvården, 2010).  

Genom mina många års erfarenhet på en av Sveriges större kriminalvårdsanstalter har jag fått 

inblick i både Kriminalvården och i många interners liv. Jag har haft möjligheten att arbeta på 

flera avdelningar och därmed också haft skiljda arbetsuppgifter där jag på olika sätt kommit i 

kontakt med såväl interner som deras familjer och barn.  

Under termin sex på utbildningen tog jag möjligheten till att få erfarenhet av det internationel-

la sociala arbetet genom att praktisera i ett annat land under 15 veckor. Jag valde att åka till 

Sydafrika och praktisera på ett fängelse för att på så sätt få erfarenhet också av ett annat lands 

kriminalvård. Praktiken gav mig bland annat möjlighet att jämföra de olika ländernas bemö-

tande av samma problematik och jag kunde reflektera över vilka åtgärder som fungerade bra 

och vilka som fungerade mindre bra i varje land. En skillnad jag upptäckte var att man i Syd-

afrika arbetar i större utsträckning än i Sverige med barn och familjer till den intagne och det 

var där mitt intresse för det valda ämnet föddes.  

1.3 Problemformulering 
Många barn växer idag upp utan sina biologiska föräldrar, eller utan en av sina biologiska 

föräldrar och detta av många olika skäl. Det kan handla om missförhållanden i familjen som 

till exempel missbruk som i sin tur kan leda till fosterhemsplaceringar eller om barn som har 

förlorat sina biologiska föräldrar till följd av krig eller olycka. Det kan också handla om barn 

till föräldrar som blir dömda till ett fängelsestraff.  

Det finns ett stort intresse i samhället och framför allt inom det sociala arbetet att fokusera på 

barn och ungdomar, om deras rättigheter och hur man ska bemöta de olika typer av problema-

tik som barn brottas med och utsätts för. Barn och ungdomar är vår framtid och jag anser att 

det är mycket viktigt att arbeta för barnens bästa. Dock kan jag ibland tycka att det fokuseras 

mindre på hur barn indirekt påverkas av olika händelser. Att en förälder hamnar i fängelse 

efter kanske ett liv präglat av kriminalitet är inte ovanligt, och vilka förutsättningar barnen till 

denna förälder har senare i livet, har forskning påvisat. Hur mår då föräldrarna till dessa barn 

och hur påverkas de av att sitta i fängelse? På vilket sätt bidrar institutionaliseringen till att 

fäderna mår som de gör? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för upplevelsen av ett antal frihetsberövade 

mäns faderskap under verkställighetstiden på en kriminalvårdsanstalt.  

1.5 Frågeställningar 

 Hur upplever de intagna fäderna sitt faderskap under verkställighetstiden som avtjänas på 

anstalt och på vilket sätt förändras deras upplevelse under tiden i jämförelse med tiden 

före frihetsberövningen?  

 Upplever de att kriminalvården uppmuntrar till bättre föräldraskap och i så fall på vilket 

sätt?  

 Finns önskemål på hjälp från kriminalvårdens sida för en förbättrad kontakt med barnen? 

På vilket sätt? 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Forskning i Sverige 
Den forskning som gjorts på ämnet i Sverige är två c-uppsatser; Fäder i fängelse- en studie av 

mäns kontakt med sina barn under anstaltstid (Jarneling, Ribberfalk, 1998) samt Pappa på 

anstalt- en kvalitativ studie med åtta fäder på anstalt, om deras tankar och upplevelser kring 

sina barn under anstaltsvistelse (Dahlström, Ohlsson, 2008). Utöver dessa har Barnombuds-

mannen lämnat in en rapport som delvis berör ämnet; Straffa inte barnet (2004) samt att Ulla-

Carin Hedin (2000) gjorde en utvärdering av föräldrakursen inom kriminalvården; Fångars 

föräldraskap- en utvärdering av föräldrautbildningen inom kriminalvården. 

2.2 Utländsk forskning 

2.2.1 Fäder i fängelse 
När man talar om föräldrarollen i fängelse är det till största delen mödrar och deras kontakt 

med sina barn som står i fokus. Traditionsenligt har fäderna som suttit i fängelse studerats för 

att ta reda på huruvida kriminalitet är ärftligt och därmed kunde ”spridas” till barnen (Alexan-

der, 2005). En annan forskningsfråga har varit att undersöka på vilket sätt separationen som 

uppstår vid fängelsestraff har för påverkan på barnen, det vill säga, fokus har inte varit på 

fäderna. Samhället har en negativ bild av interner, oavsett kvinnor eller män och fängelserna 

rankar faderskapet lågt. Historiskt sätt har fadersrollen endast handlat om att försörja familjen 

ekonomiskt och denna roll lever framförallt kvar hos fäderna som inte lever ihop med sina 

barn genom att de betalar underhållsbidrag. Samhället ställer inga andra krav på fadersrollen 

annat än ekonomiskt, till skillnad på de krav som ställs på modersrollen om att till exempel 

finnas till för barnen också på ett känslomässigt plan (Solangel, 2006). Under tiden i fängelset 

har fäderna sällan möjlighet till att betala underhållsbidrag och känner sig därmed som sämre 

fäder (Hairston, 2001, Solangel, 2006). De blir heller inte uppmuntrade till att hålla en god 

kontakt med sina barn och därigenom bli medvetna om de andra faderliga plikter som går att 

fullfölja även i fängelse (Solangel, 2006).  

Flertal forskare har påvisat vikten av att uppmuntra relationen mellan kvinnliga interner och 

deras barn, men få slår ett slag för manliga interner (Solangel, 2006). Fäder har i allmänhet 

inte blivit uppmuntrade till att behålla kontakten med sina barn under fängelsevistelsen och 

därmed inte heller fortsätta sina faderliga plikter (Hairston, 2001). Få anstalter tar reda på hur 

många interner som är fäder (Nurse, 2001).  
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USA är det land med högst antal interner i världen där en av hundra personer sitter i fängelse 

och man räknar med att cirka 60 % av dessa interner är föräldrar (Solangel 2006; Eddy mfl, 

2008). Det uppges finnas ungefär 1,5 miljoner barn i landet som har en eller båda av sina för-

äldrar frihetsberövade (Arditti mfl, 2003). Hairston (2001) framhåller att de flesta fäderna på 

fängelserna är singlar och har mer än ett barn. Ofta har de aldrig varit gifta och majoriteten 

har barn med flera kvinnor. Många av fäderna levde ihop med åtminstone ett av sina barn 

innan frihetsberövningen och då oftast med det yngsta barnet (Hairston, 2001). Dock är det få 

fäder som har en stor funktion i sina barns liv, majoriteten har inte träffat sina barn sedan fri-

hetsberövningen och forskning påvisar att de allra flesta fäderna förlorar kontakten med sina 

barn efter frigång (Solangel, 2006). Också Hairston (1998) påvisar att familjestrukturen inte 

är lika med kärnfamilj, äktenskap förekommer sällan och det är vanligt att männen har barn 

med flera olika kvinnor. Alexander (2005) menar på att fäderna i hans studie sällan träffade 

sina barn och att det främst var de gifta männen som fick besök av barnen.  

Olika studier har påvisat att interner som har god kontakt med sin familj under strafftiden har 

mindre risk för återfall, mindre risk för att missköta permissioner samt bättre förutsättningar 

att återanpassas till samhället (Harrison, 1997; Solangel, 2006; Eddy mfl, 2008). Loper med 

flera (2009) menar också på att det finns ett samband mellan starkt föräldraskap och mindre 

föräldrarelaterad stress i fängelserna. Den oro/stress samt de föräldrarelaterade problemen 

som fäder upplever i fängelset skiljer sig inte ifrån icke-frihetsberövade fäders upplevelser 

menar Hairston (1998).    

Loper med flera (2009) har genom sina intervjuer av fängslade föräldrar om föräldrastress, 

dragit slutsatsen att kvinnor i allmänhet har bättre kontakt med sina barn innan frihetsberöv-

ningen och känner därmed större stress över separationen under tiden på anstalten. Fäder där-

emot, har redan innan frihetsberövandet sämre kontakt med sina barn och oroar sig därmed 

inte i lika stor utsträckning om separationen utan mer för att barnen ska ha glömt dem vid 

frigivning. Fäderna har också en tendens att ifrågasätta sin egen föräldraförmåga. Studien 

visade också på att ju större stress föräldrarna kände under frihetsberövningen; desto större 

var det aggressiva beteendet och våldsbenägenheten på anstalten, både gällande kvinnor som 

män.  

2.2.2 Relationen till barnens mödrar 
Fäder som inte har ett pågående förhållande till barnets mor, har ofta sämre vetskap om var 

barnet befinner sig och hur det mår (Loper mfl, 2009). Det är relationen till barnens moder 
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som avgör hur ofta fadern kommer att träffa sina barn och hur god relationen mellan dem är, 

menar Hairston (1998). Hon påvisar vidare att fängelsernas besöksregler påverkar relationen i 

och med att majoriteten av fängelserna endast tillåter besök från flickvän/fru. Om internen 

inte har en pågående relation med modern till barnen, utan också har en flickvän som han 

önskar ta emot besök ifrån, uppstår problem. Internen måste då välja mellan sina barn och sin 

flickvän. Många gånger kan konflikter uppstå i och med detta beslut, då många flickvänner 

inte uppskattar att deras partners tar emot besök från sina före detta flickvänner/fruar. På 

samma sätt kan barnens moders nya pojkvän inte uppskatta att hon besöker sin före detta man 

(Hairston, 1998; Nurse 2001). Beroende på hur relationen är mellan barnets moder och inter-

nen, kan modern ibland välja att inte låta barnet besöka sin fader. Modern har ofta ensam 

vårdnad och barnen är många gånger minderåriga vilket gör moderns motsättningar möjligt 

(Solangel, 2006). En del fäder uttrycker i Solangels studie också att de upplever en oro över 

att mödrarna ska kasta bort vykort och presenter som de skickat till barnen, eftersom de inte 

vill att barnen ska ha kontakt med sina fäder. Också Alexander (2005) och Hairston (2001) 

kommer i sin studie fram till slutsatsen att en god relation till barnets moder också som regel 

innebär en god relation till barnet. Modern har med andra ord ett starkt inflytande över fa-

derns och dess barns kontakt.    

Hairston (2001) skriver att många förhållanden tar slut på grund av fängelsedomen och där-

med också relationen till barnen. Internerna i hennes studie uppgav att deras partners besökte 

dem mer sällan än deras föräldrar och syskon samt att endast 50 % av de tillfrågade ansåg 

deras partners vara deras främsta stöttepelare. Studien visade också på att den största anled-

ningen till varför fäderna inte träffade sina barn var på grund av att modern inte ville/tillät 

barnen att träffa sin far.  

2.2.3 Barnen 
Barn till föräldrar i fängelse har tre till sex gånger så stor risk att själva också hamna i krimi-

nalitet (Eddy mfl, 2008). Forskning visar att barn till fängelsedömda föräldrar har dåligt själv-

förtroende och större risk att hamna i ungdomsbrottslighet, depression, antisocialt beteende, 

sämre skolprestationer samt ångest/aggression (Hairston, 2001; Nurse, 2001; Solangel, 2006; 

Mukamal, 2007).   

Loper med flera (2009) poängterar att barn vars mödrar fängslas hamnar i större utsträckning 

på familjehem till skillnad från barn vars fäder fängslas. Mödrarna hade ofta bättre kontakt 
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med sina barn innan frihetsberövningen och hade också bättre kontakt med barnens vårdnad-

shavare efter fängelsevistelsen.  

Det är inte endast barnen som påverkas av att fäderna blir fängslade, menar Arditti med flera 

(2003), utan forskning visar på att hela familjesystemet utsätts för mycket stress när en famil-

jemedlem blir frihetsberövad. En fängelsedom har många negativa effekter på en familj; för-

utom att familjen mister en person de älskar, förlorar den också en inkomstkälla. Fängslingen 

innebär också ett stigma för en familj, då de till skillnad från till exempel ett dödsfall, inte får 

något stöd eller empati från omgivningen. Familjekonstruktionen påverkas negativt på så sätt 

att familjens hälsa försämras; stress och social isolering är bland de mest vanliga svårigheter 

som uppstår. Mödrarna i familjerna uttrycker ofta en oro över barnens välmående och många 

gånger får barnen en negativ beteendeförändring (Arditti mfl, 2003).     

I barnens ögon innebär inte en fader i fängelse alltid en dålig fader, detsamma gäller i famil-

jens ögon. Fäder kan ha en stor roll i barnens liv och ha en positiv påverkan på dem trots 

fängelsestraffet (Hairston, 1998). Det finns ingen forskning som styrker att barn skulle ta ska-

da av att besöka sina fäder i fängelse, menar Solangel (2007). Barn vill besöka sina föräldrar, 

oavsett vad omgivningen tycker, för att stilla sin oro över skyddet av sina fäder (Hairston, 

2001; Solangel, 2007). Det faktum att samhället/mödrarna försöker dölja deras dom, gör mer 

skada än nytta (Solangel, 2007). 

2.2.4 Institutionens påverkan på interners faderskap 
Forskning visar att separation av föräldrar och barn orsakar sämre anpassning till anstaltsmiljö 

(Loper mfl, 2009). Många interner uttryckte att de upplevde anstaltens besökstid som otill-

räcklig och många blev ledsna, kände skam och skuld när barnen åkte hem igen efter ett be-

sök. De besvärliga besöksfaktorerna påverkade också hur fäderna och deras familj upplevde 

besöken, samt den långa distansen till fängelset (Hairson, 2001; Loper mfl, 2009). 

Hairston (1998) menar på att institutionen i sig innebär till en viss del stigmatisering för fa-

miljen; de brev som kommer hem till familjen är stämplade med fängelsets logga, och för en 

familj som bär straffet som en familjehemlighet, innebär det besvär. Nurse (2001) menar på 

att studier har visat att institutioner påverkar individer negativt på så sätt att de förlorar själv-

förtroende, individualitet och moral. Vidare framhåller Nurse att Hairston fann två orsaker till 

varför barnen inte träffat sina fäder under anstaltsvistelsen; svårigheter med att ta sig till an-

stalten samt ovilja hos mödrarna att ta med barnen på besök (ibid.). 
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Försök har gjorts för att normalisera anstaltsmiljön för att det ska bli mera trivsamt för famil-

jen och internen att vistas där under besökstiden. Detta tyvärr utan märkbar skillnad då många 

fäder upplever skam när deras barn förstår att de sitter i fängelse. En del fäder låter till och 

med bli att ta emot besök från sina barn av just denna anledning. Skammen handlar om att 

barnen ska tycka sämre om dem på grund av att de sitter i fängelset, men också att barnen ska 

utveckla rädsla för dem då fängelser är förknippade ”skurkar” i barnen ögon (Hairston, 2001). 

Hairston (2001) menar på att det finns många faktorer som påverkar hur föräldrarollen funge-

rar vid frihetsberövning; personliga faktorer, familjehistorik, fängelsemiljön samt fängelser-

nas policys. Med personliga faktorer menar Hairston att en del interner kan ha dålig känslo-

mässig kontakt och sociala problem på grund av missbruk av droger/alkohol som innebär att 

de helt enkelt inte kan känna känslor. Familjehistoriken handlar om hur relationen till barnen 

var innan frihetsberövningen; om det inte fanns någon relation- varför då skapa en relation nu 

i fängelset? Om relationen mellan internen och barnen var mycket god, uppstår skamkänslor 

och sorg över situationen. 

2.2.5  Programverksamhet för stärkande av föräldrarollen på anstalterna 
Även om föräldrautbildningsprogram finns tillgängligt på de flesta fängelser, är vetskapen om 

dess verkan hitintills inte bekräftad. Interner är intresserade av att lära sig hur man uppfostrar 

barn och detta framförallt på distans (Eddy mfl, 2008). Av de program som erbjuds är det fler 

mödrar än fäder som deltar, och en förklaring till detta menar Loper med flera (2009), kan 

vara att mödrarna ofta har kortare straff. Solangel (2007) menar på att det finns fler program 

som är anpassade till kvinnliga interner och att kvinnor i fängelser i allmänhet har bättre för-

utsättningar att hålla kontakten med sina barn.  

Studier påvisar att de föräldrar som deltagit i programverksamhet som har till syfte att stärka 

familjerelationerna samt öka kunskaperna kring barn/unga under strafftiden, har längre risk 

för återfall (Harrison 1997; Solangel, 2007). En klar fördel med att erbjuda deltagande i pro-

gramverksamhet med målsättning att förbättra föräldraskapet, menar Solangel (2007), är att 

samhället på så sätt kan ändra fäders attityder och beteenden gällande föräldraskap- något som 

inte är möjligt i samma utsträckning gällande icke-frihetsberövade fäder. 
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3. Metod 

3.1 Tidigare forskning; metod 
För att ta reda på forskningsläget rörande det valda uppsatsämnet om intagna fäders föräldra-

skap har jag under en tidigare kurs skrivit en forskningsöversikt. Syftet var att söka, samman-

ställa och redovisa, samt kritiskt granska och diskutera den forskning som finns dokumenterat 

kring hur fadersrollen påverkas av ett fängelsestraff. Detta gjordes genom att till en början 

söka via Mittuniversitet Östersunds bibliotekskatalog, Libris samt olika relevanta databaser 

som är länkade till det sociala arbetet. Genom många olika sökningar på framförallt databa-

serna CSA Social Sciences och Academic Search Elite kunde jag hitta de sökord som passade 

in på syftet och som senare skulle komma hjälpa mig att hitta vetenskapligt granskade artiklar 

som forskningsöversikten är baserad på.  

Jag började med att göra sökningar med sökord som ”faderskap”, ”papparoll”, ”pappa”, ”fa-

der”, ”intagen”, ”intern”, ”fånge”, ”relation till barn”, ”intagen förälder” och alla som nyckel-

ord på de svenska och internationella databaserna Artikelsök och Academic Search Elite. 

Ganska snart upptäckte jag att det finns relativt lite forskning om faderskap i fängelse i Sveri-

ge och valde därmed att fokusera på engelska sökord och artiklar. Sökorden som slutligen var 

behjälpliga i sökandet var: ”parenting”, ”inmate”, ”child”, ”incarceration”, ”father child rela-

tion”, incarcerated father”, ”incacerated parent”, ”imprisoned father” samt ”fatherhood”, alla i 

olika kombinationer och som nyckelord.  

Huvudantalet av de artiklar som valdes att granskas var baserade på forskning gjorda i USA, 

endast ett par artiklar var från England. Detta innebär att den granskning som gjorts främst 

berör dessa två länders problematik, men som också kan vara aktuellt för Sverige.  

3.2 Kvalitativ forskningsintervju 
För att genomföra studien på ett ändamålsenligt sätt som stämmer överens med syftet och 

frågeställningarna, valdes en kvalitativ metod med inriktning på den kvalitativa forskningsin-

tervjun och den halvstrukturerade intervjun. Den halvstrukturerade intervjun har till syfte att 

genom den intervjuades beskrivningar av sin livsvärld, tolka innebörden av det som beskrivs. 

Genom att försöka förstå teman ur intervjupersonens levda vardagsvärld, söker den halvstruk-

turerade intervjun göra en tolkning av innebörden av det som beskrivs. Till synes påminner 

denna intervjumetod om ett vardagssamtal men skiljer sig på så sätt att den är halvstrukture-

rad vilket betyder att den varken är öppen eller sluten i ett frågeformulär. Intervjuaren har 
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vetenskaplig kompetens, hon utgår ifrån teman och frågor som är noga utvalda för intervju-

ämnet, inleder, definierar samt avslutar samtalet (Kvale, Brinkmann, 2009).  

”Fenomenologi i kvalitativa studier är en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av den enligt antagandet att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (Kvale, Brinkmann, 2009: s 42). 

En kvalitativ forskningsintervju har till avsikt att både täcka faktaplanet och meningsplanet; 

det vill säga både lyssna till beskrivningar och åsikter samt till det som sägs mellan raderna. 

Genom att omformulera det underförstådda budskapet och sända tillbaka det till intervjuper-

sonen, kan intervjuaren få bekräftelse på huruvida tolkningen är riktig eller inte (Kvale, 

Brinkmann, 2009).  

3.3 Etik 
Det finns en del etiska frågor kring intervjuande som bör beaktas både inför, under och efter 

forskningsintervjun. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp etiska riktlinjer som ett sätt se 

”osäkerhetsområden” inom forskningen som det bör finnas medvetenhet kring. Inom den me-

dicinska forskningsvärlden finns etiska riktlinjer som måste följas och flertal länder har också 

etiska råd som innan studiens genomförande måste godkänna syftet och framförallt metoden. 

Inom samhällsvetenskapen uppfattas inte riskerna vara lika stora som inom medicinen men 

det är trots detta viktigt att se över etiska riktlinjer och överväganden innan påbörjandet av en 

studie (Kvale, Brinkmann, 2009). 

i. Informerat samtycke 
Informerat samtycke har till syfte att informera deltagarna om forskningens syfte samt de 

eventuella risker som kan vara förenade med deltagandet. Samtycket innebär att deltagarna 

blir informerade om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst de önskar under studi-

en kan dra sig ur (Kvale, Brinkmann, 2009). Inför intervjuerna blev deltagarna informerade 

om de etiska riktlinjerna däribland informerat samtycke och fick godkänna dessa samt att 

ljudupptagning användes med hjälp av MP3-spelare (se bilaga).   

ii. Konfidentialitet 
Syftet med konfidentialitet för deltagare i ett forskningsprojekt är att skydda deras identitet 

och privata integritet så att uttalanden inte kan ledas fram till dem och sedan kunna användas i 

fel syfte på ett sätt som kan komma att skada dem. Det som bör finnas i forskarens åtanke är 

vilken information som bör vara tillgänglig för vem. Vid intervjuer med barn till exempel: bör 

föräldrarna få ta del av barnens uttalanden? (ibid.) 
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Gällande denna studie har jag valt att inte avslöja vilken anstalt som besökts samt inte heller 

vilka personer som har intervjuats. En del av de uppgifter som jag har fått ta del av och som är 

av så specifik natur att de kan komma att länkas samman med en viss person, har jag valt att 

förändra. Detta för att minska risken att information ska gå att spåra till någon specifik delta-

gare. Innan intervjun har alla deltagare fått ta del av de etiska riktlinjer som jag har utgått 

ifrån inför mitt forskningsprojekt samt fått godkänna dem innan deltagandet.  

iii. Konsekvenser 
 För att mäta konsekvenserna av en kvalitativ studie måste man ha två delar i åtanke; den ska-

da som studien kan innebära för deltagarna och de fördelar deltagandet innebär för vetenska-

pen. Det utilitaristiska perspektivet av etik menar på att summan av de eventuella riskerna ska 

överväga summan av de eventuella skadorna vilket ska rättfärdiga genomförandet av studien. 

Forskaren måste därmed överväga de möjliga utfallen som studien kan innebära både direkt 

för deltagarna och indirekt genom vilket slagkraft studien kan komma att ha (Kvale, Brink-

mann, 2009).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) talar om den kvasiterapeutiska situation som kan uppstå i inter-

vjusituationen då deltagare i studien kan i den intima och öppna samtalsatmosfären dela med 

sig av mer än vad de till en början hade tänkt sig och samtalet börjar luta mer åt det terapeu-

tiska hållet.  De menar på att det är svårt att förutse dessa komplexa situationer vid intervju-

tillfället, men bra att ha funderat kring innan studiens början.  

 

Det kan vara känsligt för de intagna fäderna att prata om sitt faderskap och samtalet kan 

komma att fungera som terapeutisk för deltagarna, vilket jag är medveten om. Eftersom syftet 

med studien är att försöka förstå fädernas upplevelse och känslor kring sitt faderskap och re-

sultatet kan komma att förbättra deras situation (beroende på hur väl mottagen studien blir), 

har jag valt att göra avvägningen att studiets genomförande gör mer nytta än skada för de del-

aktiga.  

3.4 Forskarens roll 
Forskarens roll i form av dennes moraliska integritet samt dennes känslighet för etiska riktlin-

jer är bland annat vad som avgör för hur hög vetenskaplig kvalitet studien får. Med det menas 

att forskaren själv ska eftersträva att de publicerade forskningsresultaten är korrekta och re-

presentativa i högsta möjliga mån (Kvale, Brinkmann, 2009). 
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Det är av stor vikt för både validiteten och reliabiliteten av studien att fundera över den roll 

forskaren har och på vilket sätt dennes blotta existens påverkar studiens utfall (validiteten och 

reliabiliteten kommer att diskuteras längre ner i texten). Utöver den maktasymmetri som exi-

sterar mellan forskare och deltagare finns också andra aspekter som kan påverka maktbalan-

sen mellan dessa två personer. Genom vårt sätt att vara; våra kläder, vårt språk, vår härkomst, 

kroppsspråk med mera, representerar vi och väcker vi olika känslor hos olika människor. De 

erfarenheter varje individ bär på är unik och färgar det sätt som olika människor och situatio-

ner uppfattas (Kvale, Brinkmann, 2009). Som forskare tror jag att det är viktigt att vara med-

veten om dessa aspekter och innan intervjuns genomförande problematisera sin egen roll.  

Gällande denna studie bör framhållas att jag under många år har arbetat inom Kriminalvården 

som sommar- och timvikarie. Det innebär att jag i korridorerna och på avdelningarna har setts 

med uniform och har i och med den haft en makthavande roll som onekligen påverkar relatio-

nen till internerna. Att jag valt att göra mina intervjuer på samma anstalt är delvis beroende på 

att jag känner till verksamheten där och av praktiska skäl hade lättare att ta kontakt med an-

svariga för tillåtelse för genomförandet av intervjuerna. Detta innebar också att en del av del-

tagarna skulle kunna ha en uppfattning om mig som person, och därmed välja att medverka i 

studien utifrån den vetskapen. Under planeringsstadiet av studien hade jag många etiska dis-

kussioner med mig själv och med min handledare om eventuella konsekvenser. Jag valde att 

genomföra studien då jag fann att det skulle göra mer nytta än skada för deltagarna.  

Det faktum att jag är en relativt ung, utomeuropeisk tjej, utan egna barn kan också ha haft 

påverkan på deltagarnas uttalanden, något som jag inte kan påverka men som bör beaktas.  

3.5 Validitet och reliabilitet 
Inom samhällsvetenskapen diskuteras vanligen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som 

med ett vardagligare språk skulle kunna översättas med tillförlitlighet, styrka och överförbar-

het av kunskap (Kvale, Brinkmann, 2009).  

För att nå dessa tre mål är en förutsättning att forskaren har en reflexiv objektivitet vilket in-

nebär att hon är medveten om sina egna bidrag till produktionen av kunskap, såsom nämns i 

kapitel 2.2.4. Objektivitet kan också innebära att forskaren låter deltagarna opponera sig mot 

dennes uttalanden och på så sätt rubbar fördomar och förförståelse (ibid.). 

Förförståelse och fördomar kring deltagare och situationer är en tillhörande verklighet i möte 

med människor, liksom i möte med deltagare. Att problematisera och diskutera dessa under-
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lättar för medvetandet om dem och kan i sin tur öka objektiviteten. Jag har inför de genom-

förda intervjuerna funderat kring min egen bild av både faderskap och faderskap i fängelse. 

Genom mina erfarenheter av interner har jag kunnat arbeta bort en del av de förutfattade me-

ningarna kring frihetsberövandet och anstaltsvistelse och kan därmed hoppas att jag har blivit 

kvitt en del av dem. Faderskapet har jag inte varit i lika stor utsträckning i kontakt med och 

kanske kan de föreställningar jag haft på vad faderskap innebär också haft inverkan på resul-

tatet. Målsättningen har varit att vara så objektiv som möjlig.  

Reliabilitet är det som mäter tillförlitligheten i en studie; det vill säga huruvida samma resultat 

skulle kunna uppnås om studien genomfördes igen. Skulle andra forskare under intervjuer få 

samma svar? Gällande den kvalitativa forskningsintervjun kan reliabiliteten påverkas utav till 

exempel ledande frågor som oavsiktligt kan ställas i brist på intervjuteknik. För mycket fokus 

på att undvika ledande frågor kan vara till kreativitetens nackdel och begränsa forskaren 

(Kvale, Brinkmann, 2009).  

Det är inte möjligt att återskapa de möten och stämningslägen som verkat styrande på utfallet 

i intervjuerna och kanske är heller inte det poängen vid kvalitativa studier?! Då jag inte har 

någon större erfarenhet av intervjuer och inte är till fullo bekant med olika intervjutekniker 

kan jag under intervjuerna omedvetet ställt ledande frågor som har påverkat deltagarnas svar 

på ett visst sätt. Detta har då skett oavsiktligt och jag har under transkriberingen av intervjun 

försökt tänka på detta.  

Validiteten i en studie åsyftar giltigheten i studien, det vill säga huruvida resultatet är väl-

grundad, försvarbart och övertygande samt om studien mäter det som den i syftet har ambitio-

nen att mäta. Validitetsbegreppet har koppling till den filosofiska frågan om vad sanning är, 

eftersom det är mätandet av sanning som ligger i grund. Inom den kvalitativa forskningsinter-

vjun lyfts också diskussionen om objektivitet fram, då tanken är att forskaren genom intervju-

svaren ska förmedla en bild av verkligheten. Genom att kritiskt granska sig själv och sina re-

sultat kan forskaren motverka snedvridning i resultatet och därmed öka validiteten i studien 

(Kvale, Brinkmann, 2009). 

Jag har i denna studie försökt att se över de resultat jag har nått, argumenterar inför mig själv 

för vilka delar som skulle kunna ha gjorts annorlunda och vad utfallet i sådana fall skulle ha 

blivit. Ambitionen har sammantaget varit att på bästa möjliga sätt nå så hög validitet och reli-

abilitet i studien.  
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3.6 Urval 
För att nå studiens syfte har jag som tidigare nämnts, valt att göra kvalitativa halvstrukturera-

de intervjuer med ett antal intagna fäder på en anstalt i en stor stad i Sverige. Urvalet av inter-

vjupersoner gjordes genom att först ansöka om tillåtelse från kriminalvårdschefen (KVC) på 

den aktuella anstalten för att sedan sätta upp informationsblad på anslagstavlan på avdelning-

arna med intresseanmälan om att delta i studien. På informationsbladen fanns en kort presen-

tation av studien samt kriterier för att få delta. Kriterierna var att deltagaren skulle vara far till 

ett eller flera barn, barnens ålder och kvalitén av kontakten med dem angavs inte (se bilaga). 

Intresseanmälan gjordes direkt på informationsbladet som jag sedan cirka en vecka efter sam-

lade in och kunde sammanställa. Sammanlagt var det tretton personer på åtta avdelningar som 

visade intresse till att delta i studien och av dessa valde jag ut fem personer. Om det fanns 

tidsmässigt utrymme till att intervjua alla intressenter hade jag mer än gärna gjort detta, dock 

gjorde jag avvägningen att fem personer skulle vara rimligt för studiens omfång. Jag kontak-

tade sedan intressenterna och meddelade dem att alla dessvärre inte kunde delta på grund av 

för många intresseanmälningar och tackade för visat intresse (se bilaga). De fem utvalda per-

sonerna meddelade jag om dag och tid för intervjun.  

Jag valde ut fem personer som alla satt på en och samma avdelning; en av fyra behandlings-

avdelningar på den aktuella anstalten. Detta för att alla informanter har det gemensamma att 

de har kommit lika långt i behandlingskedjan och har mer eller mindre samma förutsättningar 

för besök och permissioner.   

Fyra av fem informanter kunde delta i min studie och därmed blev det bortfall av en infor-

mant. Detta på grund av att han inte själv anmält intresse utan hans vänner skojat med honom 

och skrivit hans namn på intresseanmälan. Då han inte hade några barn blev det ett naturligt 

bortfall. Jag valde att inte ersätta bortfallet med någon annan då det inte fanns någon annan 

från samma avdelning som visat intresse och deltagarna därmed skulle ha olika förutsättning-

ar för behandling. Därmed valde jag att endast intervjua fyra personer. Intervjuerna hölls på 

ett tjänsterum på anstalten och tog mellan 30-45 minuter var med ljudupptagning. Jag utgick 

från en frågeguide (se bilaga) som jag sedan kunde justera efter varje intervju beroende på 

utifrån vilka teman informanterna pratade mest.         

3.7 Avgränsning 
Med anledning av att jag under termin sex fick möjligheten att åka till Sydafrika på praktik, 

var min tanke att jag skulle göra en jämförande studie av upplevelsen av faderskap bland syd-
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afrikanska och svenska interner. Av tidsmässiga samt ekonomiska skäl kunde jag inte genom-

föra detta och fick göra studien på endast svenska interner.  

För att kunna göra en studie som visar på hur faderskapet upplevs av svenska interner, skulle 

jag behövt göra många fler intervjuer samt också genomföra dem på olika anstalter. På så sätt 

skulle jag kunna undersöka huruvida mitt resultat var generaliserbart i förhållande till resten 

av populationen och kanske också komma att användas i syfte att förbättra förutsättningarna 

för fäder och deras barn i fängelsemiljö. Då denna studie är en c-uppsats med framförallt 

tidsmässiga och resursmässiga begränsningar, är det inte möjligt att genomföra en så stor stu-

die och därmed blir resultatet en mätning av upplevelserna för faderskap hos endast de inter-

vjuade.  

Ett alternativ skulle också vara att intervjua barnen för att på så sätt också undersöka deras 

upplevelse av sina fäder, innan frihetsberövningen, under anstaltsvistelsen samt de eventuella 

förändringarna efter frigivning. Jag har medvetet valt bort detta då detta, då intervjuer av barn 

kräver bättre intervjuteknik än jag besitter, samt att det skulle vara avsevärt svårare att få tag 

på intervjudeltagare.   
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att försöka förstå de intagna fädernas upplevelse av faderskap, är det av vikt att till en 

början försöka ge en överskådlig blick över begreppet faderskap och dess samhälleliga och 

generella betydelse. Faderskap ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt rollteorin pre-

senteras vilka ligger till grund för analysen samt en kort beskrivning av Kriminalvårdens roll 

och syfte.  

4.1 Faderskap 
Nationalencyklopedins definition av faderskap är ”den erkända relationen mellan en man och 

hans barn” (NE, 2010). Där poängteras också även att det inom samhällsvetenskapen görs en 

skillnad mellan det sociologiska och det biologiska faderskapet. Med det menas den särskilj-

ning som görs gällande det praktiska betydelse som faderskapet innebär, det vill säga att det 

sociologiska faderskapet innefattar social, ideologisk och juridisk betydelse. Det biologiska 

faderskapet brukar ofta vara sammankopplat med det sociologiska, dock kan det skilja sig åt 

vid till exempel adoption eller liknande (ibid.).  

Lars Plantin skriver i sin doktorsavhandling ”Mäns föräldraskap- om mäns upplevelser och 

erfarenheter av faderskapet” (2001) om hur faderskapet från bondesamhället fram till nu har 

förändrats och hur också samhällets förväntningar på faderskap har kommit att genom gå en 

förvandling.  

Plantin (2001) beskriver faderskapets omvandling från bondesamhälle, urbanisering, industri-

alisering till framförallt 1900-talets velourpappa. Han menar på att faderskapet gått från arbe-

tande till lärande till försörjande och sist till älskande roll under dessa tidsepoker. Mödrarnas 

väg in i arbetsmarknaden samt mödrapolitiken har också haft en påverkan på hur faderskapet 

har kommit att utvecklas. 

Socialpolitiken som inneburit införande av jämställdhetspolitik i Sverige har onekligen haft en 

stor påverkan på dagens faderskap. Under 1960-talet kommer kvinnofrågan att bli en köns-

rollsfråga och samhället eftersträvar ännu mer jämställdhet. Den traditionella mansrollen 

framtonas som ett samhällsproblem då männen står för majoriteten av kriminella handlingar 

och psykisk ohälsa vilket ansågs vara ett hinder för ett mera modernt samhälle (Plantin, 

2001). 
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1970-talet kom att präglas av införandet av föräldraförsäkringen som ett kraftfullt försök att 

skapa förändringar hos män samt mot ett mer jämställt samhälle. Målet var att vänja männen 

vid vårdarbetet. Under kommande decennium infördes bland annat abortlagen samt lagen om 

särbeskattning av gifta makar som liksom föräldraförsäkringen hade till avsikt att minska 

klyftorna mellan könen. Uppmärksamhet började dras till det faktum att all fokus låg på kvin-

norna i jakten på ett mera jämställt samhälle och målsättningen blev att inkludera männen så 

att jämställdheten innefattade de båda könen. År 1995 utsågs Sverige av FN till världens mest 

jämställda land (Plantin, 2001).  

Gällande forskningen om faderskap har första halvan av 1900-talet mestadels berört hur fä-

derna påverkar sina barn samt barnens utveckling medan forskningen idag mera berör fa-

derskapets innebörd, konstruktion samt samspel med omgivningen. Den svenska kvinno-

maktsutredningen från 1998 är den utredning som har kartlagt barnfamiljernas liv i syfte att 

undersöka behovet eller effekten av olika socialpolitiska insatser. Hur olika samhällsstruktu-

rella faktorer påverkar faderskapet har stått i centrum i utredningen. Arbetet har analyserats ur 

ett maktanalytiskt perspektiv och ger en ingående beskrivning av hur maktrelationen gestaltar 

sig i både familjeliv och samhällsliv. Slutsatsen blev att det inte går att tala om en i grunden 

förändrad mans- eller fadersroll även om fäderna under de senaste 30 åren har kommit att 

ägna mer tid åt sina barn, då orättvisorna mellan könen består på nästan alla områden i sam-

hället (Plantin, 2001). 

I allmänhet heltidsarbetar män i större utsträckning än kvinnor vilket i sin tur innebär att 

kvinnors bidrag till familjeinkomsten blir lägre än mäns. Detta påverkas också utav att kvin-

nor i regel tjänar mindre än vad män gör. Fäderna har därmed behållit en starkare ekonomisk 

position och har fortfarande en betydande funktion för familjens försörjning. Kvinnor utför 

den större delen av hushållsarbetet (obetalda) och männen prioriterar och genomför det löne-

framkallande (betalda) arbetet. Dock tycks en förändring skett hos männen som tyder på att 

karriären kommer i andra hand och familjelivet prioriteras mer än förr. När dagens fäder en-

gagerar sig i en mer jämställd riktning innebär det i huvudsak ett ökat engagemang i barnen 

och inte i hushållsarbetet (Plantin, 2001). 

Män tenderar att ge omsorg indirekt (genom försörjning etc.) och kvinnor direkt (matlagning, 

städning etc.). Fäders engagemang i barnen sätts ofta i relation till moderskapet där det värde-

ras utifrån graden av aktivitet i det primära omsorgsgivandet (Plantin, 2001).  
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 4.2 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism eller socialkonstuktionism som det också ibland kallas är en samhällsve-

tenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten är socialt konstruerat eftersom det sker i 

interaktion med andra och är subjektiv. Verkligheten är inte objektiv då alla människor skapar 

sin verklighet utifrån sina erfarenheter och förutsättningar i livet (NE, 2010).  

Socialkonstruktivismen kan ses som en kritik mot uppfattningen om det naturliga och ound-

vikliga och menar på att inte endast genetiska och biologiska faktorer påverkan individen, 

utan mycket skapas utifrån samspelet med omgivningen (NE, 2010). Det socialkonstruktivis-

tiska synsättet kan appliceras på flera olika aspekter på samhället och dess innehåll; feminism, 

kommunikation, identitet med mera. Socialkonstruktivismen ur ett feministiskt synsätt påpe-

kar det faktum att vissa kategorier som är fysiskt bestämda (såsom biologisk kön) påverkas av 

sociala antaganden och beteenden. Det vill säga att vissa egenskaper ses som typiskt kvinnliga 

eller manliga och förutsätter därmed att kvinnor och män ska justera sitt beteende utifrån des-

sa förväntningar (Payne, 2008).   

Utifrån det socialkonstruktivistiska synsättet ses faderskapet inte som något statiskt och förut-

bestämt, utan snarare något som formas och omformas i samspel med omgivningen och sam-

hället. Faderskapet skapas i förhållande till omgivningens förväntningar och den föreställning 

som finns om hur det ska vara. Det innebär därmed att det är föränderligt liksom den rådande 

uppfattningen om sociala fenomen i samhället är föränderligt (Plantin, 2001).   

Uppfattningen om vad faderskap innebär är socialt konstruerat eftersom det inte finns några 

statiska grundförutsättningar för det. I olika samhällen, familjer och i olika kontexter finns 

olika uppfattningar om vad det innebär att vara pappa. Varifrån dessa uppfattningar och för-

väntningar härstammar har med samhällets konstruktion att göra samt den rådande diskursen 

kring faderskap. Det vill säga, vilka politiska beslut som tas samt hur innevånarna i samhället 

resonerar kring besluten och utifrån deras egna erfarenheter kring faderskap (Plantin, 2001, 

Payne, 2008). 

 4.3 Rollteorin 
Inom socialkonstruktivismen finns också rollteorin som beskriver människors samspel med 

andra och hur deras förväntningar och tolkningar leder till att de handlar och reagerar på ett 

specifikt sätt. Den strukturfunktionalistiska rollteorin innebär att människor har olika positio-

ner i olika sociala situationer. Dessa roller är uppbyggda av förväntningar eller beteenden som 

hör ihop med dessa situationer; vi beter oss på ett speciellt sätt i olika situationer delvis för att 
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vi tror att det är vad som förväntas av oss. Hur vi själva tolkar våra roller påverkar hur vi kan 

komma att hantera förändringar. Individer som har en bestämd uppfattning om hur de ska vara 

i en specifik situation har svårare för att förändra detta beteende än de individer som är mer 

flexibla i sin uppfattning (Payne, 2008). 

Internerna har olika roller att förhålla sig till; pappa, intern och missbrukare/kriminell. Infor-

manterna har med största sannolikhet ännu fler roller att förhålla sig till, dock är fokus på 

ovanstående roller då dessa är relevanta för syftet.    
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer empirin att presenteras med en efterföljande analys av resultatet utifrån 

de valda teoretiska perspektiven som finns beskrivet i tidigare kapitel. Till en början presente-

ras Kriminalvården och relevant information kring interners förutsättningar på anstalten för att 

på så sätt lättare förstå det insamlade materialet. Sedan följer empiri och analys indelat i olika 

teman. 

5.2 Kriminalvården 
Den svenska kriminalvården brediver tre olika verksamheter; fängelse, häkte samt frivård. 

Fängelse är samhällets sätt att straffa en person som begått ett mycket allvarligt brott genom 

att beröva denne friheten samt under tiden för detta främja personens anpassning till samhäl-

let. En grundidé i svensk kriminalpolitik är att försöka undvika att beröva människor friheten 

genom att låsa in dem, eftersom det har skadliga effekter på individen. Därför erbjuds arbete, 

behandling och utbildning till de frihetsberövade, med målsättningen att förändra deras bete-

ende och därmed eliminera återfallet i brottslighet efter frigång (Kriminalvården, 2010). 

Ett fängelsestraff kan variera mellan 14 dagar och livstid och tidigast efter tio i fängelse kan 

ansökan om ett tidsbestämt straff ske genom domstolsprocess. Det finns 55 fängelser i Sveri-

ge med olika säkerhetsklassificeringar, de slutna anstalterna har klassificeringarna A-D medan 

de öppna tillsammans bildar säkerhetsklassificeringen E. Säkerhetsklass A har högsta möjliga 

säkerhet medan D har mindre i form av större frihet för internerna och lägre murar/staket. De 

som arbetar på fängelserna är kriminalvårdare och arbetar med många olika delar, dels säker-

hetsarbete i form av att upprätthålla ordning på anstalten, visitationer och bevakning samt 

kontaktmannaarbete som innebär planering av tiden i fängelset, permissioner med mera (Kri-

minalvården, 2010). 

Frivården är en del av Kriminalvården som ansvarar för det som kallas för påföljd i frihet. 

Med det menas att den dömde avtjänar sitt straff i sitt eget hem men är på olika sätt förbunden 

med Frivården, det vill säga de personer som är villkorligt frigivna. Det kan handla om kon-

traktsvård, intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), samhällstjänst eller 

skyddstillsyn.  Frivårdsinspektörerna utför personutredningar och har en stödjande och kon-

trollerande roll. Liksom personer som avtjänar sina straff i fängelser, går också frivårdsklien-

ter på olika behandlingsprogram i syfte att motverka återfallet i brottslighet. Det finns 35 fri-

vårdskontor i landet och de allra flesta frivårdsinspektörer är socionomer, beteendevetare eller 

jurister (Kriminalvården, 2010). 
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Kriminalvårdens sista verksamhet är häktet där personer som är misstänkta för allvarliga brott 

sitter häktade i väntan på att brottet utreds. Hur länge en person är häktad är beroende på hur 

stor och tidsmässigt krävande utredningen är. I vissa fall kan det hända att den häktade får 

restriktioner, ett beslut som åklagaren tar om den häktades kontakt med yttervärlden under 

utredningens tid kan innebära försvårande av utredningen. Det betyder att den häktade inte får 

ta emot besök eller telefonsamtal av någon annan än åklagare eller advokat, inte får läsa dags-

tidningar, inte får lyssna på radio/se på TV, inte får umgås med andra häktade samt får all sin 

post granskad av åklagaren. Restriktionerna varierar och behöver inte innefatta allt ovanstå-

ende samtidigt (Kriminalvården, 2010).  

5.3 Förutsättningar i fängelse 
Internerna på ett fängelse har en del regler och bestämmelser att leva efter och som finns till 

för att delvis kontrollera och delvis ger friheter under tiden de avtjänar sitt straff. Telefon- och 

besökstillstånd finns upprättat för varje godkänd person som bedöms inte ha negativ påverkan 

på internens rehabilitering (Kriminalvarden, 2010).  

De personer som är godkända läggs sedan in i INTIK-systemet och internen kan då genom att 

själv betala för kostnaderna, ha telefonkontakt med vederbörande (Barnombudsmannen, 

2004). Kriminalvården godkänner endast fast telefonabonnemang det vill säga att IP-telefoni 

och mobiltelefonnummer godkänns inte för INTIK-systemet (Kriminalvården, 2010).  

Om den intagne vill ha kontakt med sitt barn, har denne rätt att få ringa såkallade veckosamtal 

som bekostas av Kriminalvården. Internen har också rätt att ta emot besök från sina närståen-

de och vänner, barn under 18 år måste ha ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare och 

barn under 15 år får normalt komma på besök tillsammans med en vuxen. Ungefär hälften av 

anstalterna i Sverige har besökslägenheter som är till för att internen tillsammans med sin 

familj ska kunna spendera tid under mer normala förutsättningar. Dessa lägenheter är utrusta-

de med kök, sovrum, badrum, allrum samt barnrum (det finns olika variationer på utbud bero-

ende på anstalt) och internen med familj kan övernatta i lägenheten (Kriminalvården, 2010).  

När internen har avtjänat en del av sitt straff finns det möjlighet att ansöka om permissioner. 

Hur dessa ser ut; hur ofta och hur långa permissionerna är beror på de villkor som straffet och 

den kommande frigivningen innebär. Det ser olika ut beroende på straffets längd och brottets 

karaktär. Ofta börjar permissionen som bevakat under några få timmar och om det sköt utökas 

det till att till sist vara under flera dygn (ibid.). 
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Utslussning sker för att underlätta övergången från fängelse till frihet och för att stegvis förbe-

reda individen till att leva ett normalt liv. Det kan ske genom att närmare frigivningen förflyt-

tas till en anstalt med längre säkerhetsklassifikation, vårdvistelse eller vistelse i halvvägshus 

(ibid.). 

5.4 Presentation av informanter 
Informanternas namn är fiktiva. 

Informant 1: 

Namn: Sam 

Ålder: 36 år 

Civilstånd: sambo (ej med mamman till barnet) 

Antal barn: Ett barn, 18 år 

Strafftid: 18 månader 

Informant 2: 

Namn: David 

Ålder: 30 år 

Civilstånd: singel 

Antal barn: Ett barn, 5 år. 

Informant 3: 

Namn: Leo 

Ålder: 29 år 

Civilstånd: Singel  

Antal barn: Två barn, 2 år och 5 år, två olika mammor. 

Strafftid: 1 år 
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Informant 4: 

Namn: Kim 

Ålder: 46 år 

Civilstånd: Singel 

Antal barn: Fyra barn. Tre barn med en mamma; barnen 7 år, 9 år och 14 år. Ett barn med en 

annan mamma; 24 år.  

Strafftid: 4,6 år 

5.5 Innebörden av att vara pappa 
Om faderskapet är liksom det antytts av tidigare kapitel, social konstruerat innebär det också 

att det innehar olika betydelser för olika individer. Hur faderskapet uppfattas och utifrån vilka 

premisser fäder tolkar sin egen identitet som pappa är därmed också olika. Vad innebär det att 

vara pappa och vilka egenskaper tillskrivs en pappa? 

Gemensamt för alla informanter var att poängtera vikten av att vara närvarande som pappa, 

något som de alla framhävde inte varit aktuellt för deras del.  

Sam 36 år, pappa till en 18 åring: 

”man antas vara en förebild som pappa, men det är man inte när man sitter i fängelse, man har 

ju ett ansvar egentligen”  

David 30 år, pappa till en 5 åring: 

”…jag har ju inte varit närvarande alls, först bodde han hos mig varannan vecka, sen varannan 

helg för att jag strulade till det med lägenhet och så..” 

Två av informanterna understryker också att en pappa ska vara stöttande, en person som ger 

goda råd, stödjer i beslut och är med och formar barnen genom att ge sunda värderingar. Att 

följa med på aktiviteter och vara med när det händer är minst lika viktigt; 

Kim, 46 år, pappa till en 7 åring, en 9 åring, en 14 åring och en 24 åring berättar: 

”Att vara pappa är allt det som jag inte är just nu, han ska finnas för sina barn och kunna stötta 

dem, vara med dem på aktiviteter, göra saker med sina barn och jag har inte varit en så bra 

pappa de sista åren” 

Leo, 29 år, pappa till en 5 åring och en 2 åring: 
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”En bra pappa är närvarande, stöttande, öppen och fri inte kvävande. Han ska lära sina barn 

hur de ska leva genom att ge råd och lära dem att tänka rätt, men ändå genom dem utrymme att 

tänka självständigt” 

Plantin (2001) skriver att dagens män i större utsträckning än förr engagerar sig i sina barn 

både känslomässigt och tidsmässigt. Alla informanter beskriver en bra pappa som en person 

som är närvarande och som stöttar sina barn. Detta tyder på att den ”moderna” pappan som 

Plantin beskriver också gör sig gällande informanterna trots att de befinner sig i olika åldrar 

och är uppvuxna under olika tidsepoker.  

Tre av informanterna berättar om sina egna fäder och om hur deras egen papparoll skiljer sig 

från dem. 

David berättar: 

”Min pappa var sträng, jag fick aldrig visa några känslor, aldrig gråta i annat fall än om jag 

gjorde mig illa. Jag började föra över det till min son utan att reflektera över det och har nu in-

sett att det är fel”     

Kim berättar: 

”Min pappa jobbade väldigt mycket. Jag idrottade mycket som barn och då var det min mamma 

och min äldsta bror som var med mig på sportaktiviteter och så…” 

Leo berättar: 

 ”…min pappa var misslyckad han också..” 

Sam berättar: 

”…jag önskar att jag kände min pappa bättre. Han var en arbetsnarkoman vilket gjorde att jag 

inte träffade honom så ofta.” 

Även om informanterna inte aktivt påpekar att de medvetet valt att inte bli som sina egna fä-

der, kan man uttolka en strävan att inte vara som de har varit. Utifrån hur samhället var upp-

byggt under tiden då informanterna var barn kan det med stor sannolikhet funnits en annan 

syn på faderskap i samhället där fäderna hade en mer försörjande än omhändertagande roll i 

relation till hur det ser ut idag.   

5.6 Relationen med barnens mammor 
Hairston (2001) påvisar att majoriteten av fäderna på fängelserna är singlar och har mer än ett 

barn. Ofta har de aldrig varit gifta och flertalet har barn med flera kvinnor. Många av fäderna 
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levde ihop med åtminstone ett av sina barn innan frihetsberövningen och då oftast med det 

yngsta barnet (ibid.).  

Två av informanterna har barn med två olika kvinnor, och båda av dem har bäst kontakt med 

de yngsta barnen från det senaste förhållandet.  

 

Kim berättar: 

”Det är de tre yngsta av mina barn som jag har bäst kontakt med, jag höll inte på med krimina-

litet under 10 år och kunde vara en bra pappa för dem under den tiden. Min äldsta har jag inte 

varit pappa till på samma sätt” 

 Leo berättar: 

”Min 5 åriga son är den jag har minst kontakt med, han är den som har fått lida mest utav att 

jag suttit i fängelse. Med 2 åringen känns det som att jag fortfarande har en chans, relationen är 

inte lika infekterad” 

Både Kim och Leo berättar om hur de yngsta barnen har fått mera tid och om hur relationen 

med de äldre barnen är svårare. Dels på grund av att de är äldre och därmed förstår mer men 

också för att de under deras uppväxt missbrukat och misskött sitt faderskap. De säger också 

att de förmodligen också har hunnit mogna under tiden och att de på något sätt kompenserar 

sitt dåliga faderskap med att sköta det med de yngre barnen.  

Det är få fäder som har en stor funktion i sina barns liv, majoriteten har inte träffat sina barn 

sedan frihetsberövningen och forskning påvisar att de allra flesta fäderna förlorar kontakten 

med sina barn efter frigång (Solangel, 2006). Också Hairston (1998) påvisar att familjestruk-

turen inte är lika med kärnfamilj, äktenskap förekommer sällan och det är vanligt att männen 

har barn med flera olika kvinnor.   

Leo berättar att han inte har träffat sina söner på fem och åtta månader, Sam har inte träffat sin 

son på över ett år och det var minst tre månader sedan David träffade sin son. Kim har dock 

haft besök från sina yngsta barn och flera besök är planerade.  

Hairston (1998) menar att det är relationen till barnens mamma som avgör hur ofta pappan 

kommer att träffa sina barn. Solangel (2006) har samma synsätt utifrån sin forskning; att det 

är relationen mellan barnets mamma och internen som är avgörande för hur mycket internen 

kan träffa sitt barn då mamman ibland kan välja att inte låta de träffas. Mammorna har ofta 
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vårdnaden om barnen och är barnen minderåriga finns förutsättningar för att störa relationen. 

En del fäder i Solangels studie uttryckte också en oro över att mödrarna ska kasta bort brev 

och på andra sätt förstöra för dem i relationen med sina barn.    

Även informanterna i denna studie påpekar denna oro över mödrarnas makt. Alla fyra fram-

håller att relationen mellan de och mödrarna numer är bra och att de därför kunnat hålla en 

god kontakt men att det inte alltid har varit så. Två av informanterna uttrycker en stark oro 

över att mödrarna skulle kunna avbryta kontakten med barnen och menar på att de är tvungna 

att vika sig i diskussioner för att inte hamna i konflikt.  

David berättar: 

”…jag skulle vilja berätta för min son, men jag vågar inte sätta mig emot mamman eftersom det 

har varit struligt och hon kan sätta stopp för allting.” 

”…sedan vår relation har blivit bättre har jag börjat få ta del av saker i hans liv. Innan fick jag 

aldrig veta någonting men nu berättar hon till exempel att han har problem på förskolan. Det är 

bra men jobbigt eftersom jag oroar mig mer då.” 

Leo berättar: 

”Mamman till min äldsta son har makt att styra min och min sons relation, medan mamman till 

min yngsta son aldrig skulle förstöra för oss. Jag är ständigt lite orolig över att jag ska säga nå-

got dumt och passar mig för vad jag säger så att hon inte blir arg och förstör vår relation.” 

Socialkonstruktivismen menar på att faderskapet är socialt konstruerat och att det är utifrån 

omgivningens interaktion och förväntningar som det skapas. Det innebär därmed att det också 

finns, liksom med alla samhälleliga fenomen, förväntningar också på moderskapet. Det är i 

relation till moderskapet som förväntningarna på faderskapet utvecklas och tvärtom. I förhål-

lande till den traditionella synen på moderskap, har faderskapet haft en mindre ansvarsfull roll 

som har inneburit att mamman har haft det övervägande omvårdande ansvaret. I och med det-

ta har också mammor fått en accepterad roll som överhuvud gällande barnen, både inom fa-

miljen och ute i samhället. Det ställs högre krav på mammor och de har därmed också ett stör-

re inflytande över beslut som gäller barnen.  

I detta fall innebär det att, inte endast på grund av att mammorna är vårdnadshavare för bar-

nen, utan också för att de på ett samhälleligt plan har större makt över dem, kan de styra över 

relationen mellan pappa och barn. Det innebär inte, att mammorna avsiktligt vill förstöra rela-

tionen mellan fader och barn, men har större möjlighet att påverka relationen i önskvärd rikt-
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ning om de så bedömer behövs. När fadern inte är närvarande och mamman bedömer honom 

missköta sig, har hon möjlighet att på ett annat sätt skydda sitt barn och därigenom avbryta 

eller minska ner kontakten. Maktbalansen i relationen är ojämlik och kan komma att utnyttjas. 

Alexander (2005) och Hairston (2001) kommer båda fram i sina studier till slutsatsen att en 

god relation till barnets moder också som regel innebär en god relation till barnet. Modern har 

med andra ord ett starkt inflytande över faderns och dess barns kontakt.    

5.7 Relationen till barnen 
 Utifrån deltagarnas egna beskrivningar av vad faderskap betyder, framhåller alla att de inte 

har varit bra pappor åt sina barn. Förutom en närvarande och stöttande roll är det flera av in-

formanterna som menar på att ärlighet gentemot barnen är en mycket viktig del av att vara 

pappa. Något som för några av dem har varit svårt att vara och för andra fortfarande är ett 

problem.  

Davids son vet inte om att han sitter i fängelse för att hans mamma inte vill att han ska veta 

det. Hon är orolig över de frågor som kommer att dyka upp på förskolan och bland människor 

runt och kring och har därför sagt till den 5 årige sonen att David arbetar utomlands. Kim 

undvek att tala om för barnen om sitt straff så länge han var häktad men berättade direkt när 

han blev dömd då han fann det ohållbart.  

David berättar: 

”Han blir jätteledsen över att jag inte kan komma hem och frågar alltid varför jag ska jobba. 

Det är jättejobbigt och jag skulle gärna vilja berätta var jag är så att han inte tror att det är fel 

på honom och att jag väljer jobbet framför honom..”    

Kim berättar: 

”Jag berättade inte för mina yngsta barn om att jag har suttit i fängelse förut. När jag satt häk-

tat och de hälsade på sa deras mamma att det var mitt arbete och jag sa inte som det var. När 

jag blev dömd berättade jag för barnen direkt.” 

För Leo och Sam har det aldrig funnits något annat alternativ än att berätta sanningen, barnen 

har funnits under hela den kriminella tiden och det har aldrig funnits någon anledning att lju-

ga. Leo menar att det har varit relativt lätt för honom då hans söner är ganska små, barnen har 

inte haft någon uppfattning om vad fängelse innebär och han har förklarat det med att säga att 

han har varit dum. 
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Leo berättar: 

”…jag har sagt att pappa har varit dum och därför sitter han i fängelse. Min yngsta son förstår 

inte så mycket, han är för liten än så länge. Min äldsta son börjar förstå men har egentligen inte 

sagt något om fängelset utan mer undrat varför jag aldrig kommer och hälsar på”  

För Sam har det aldrig varit ett alternativ att ljuga, tvärtom menar han att han medvetet har 

varit tydlig med att han suttit i fängelse för att inte framstå som oärlig.  

Sam berättar: 

”Jag har aldrig varit oärlig med min son om hur jag lever mitt liv, jag har förklarat för honom 

varför jag sitter inne och för vad och berättat att allt som är normalt i mitt liv inte är normalt i 

hans. Oavsett hur jag lever mitt liv i förhållande till andra, framstår jag i alla fall inte som en 

lögnare inför honom.” 

Utifrån ett rollteoretiskt perspektiv kan man tolka informanternas berättelser om sina relatio-

ner med barnen, som en särskiljning mellan olika roller. David och Kim, som av olika anled-

ningar inte har talat om för sina barn om sitt fängelsestraff, har velat upprätthålla sin roll som 

”normalfungerande pappa” och har därmed inte avslöja hur det verkligen sett ut. De förvänt-

ningar som papparollen innebär utifrån barnens och omgivningens (förskolelärare med flera) 

syn, har inte överensstämt med rollen som kriminell och dessa två roller har inte kunnat kom-

bineras. För Sam och Leo har en särskiljning dragits mellan att vara pappa och beroen-

de/kriminell som har gjort att de på ett annat sätt kunnat berätta om fängelsestraffet. Framför-

allt Sam har varit tydlig med att förklara att han är kriminell, men att det inte behöver innebä-

ra att han ljuger, då en kriminell person ofta tillskrivs många olika sämre egenskaper.   

Hairston (1998) menar på att en pappa i fängelse inte alltid behöver betyda en dålig pappa för 

barnen, utan de känner ofta fortfarande starkt för sina fäder och de kan fortsätta ha en stark 

positiv verkan på dem. Detta innebär att den oro som internerna känner inför att avslöja sitt 

fängelsestraff för barnen, kan vara baserat på omgivningens uppfattningar om situationen sna-

rare än barnens faktiska reaktion. Sam, Leo, Kim och David har sannolikt alla en hoppfullhet 

om att kunna utöva sitt faderskap från anstalten, dock kan omgivningens förväntningar skapa 

en misstro som är svår att hantera. I synnerhet då det i flera fall handlar om barnens mödrars 

förväntningar.  
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5.8 Kontakt med barnen i fängelset 
Kontakten med barnen ser olika ut för informanterna. Detta av flera olika skäl. Alla har tele-

fonkontakt med sina barn, om än i varierande mängd och alla skriver brev. Det är endast en 

informant som får besök av sina barn, tre informanter planerar att besöka sina barn under 

kommande längre permissioner och för två informanter är besök praktiskt mycket svårt då 

barnen bor många mil ifrån anstalten.  

Gällande telefonkontakt ser det ungefär likadant ut för alla informanter:  

Sam berättar:  

”…vi pratar när han är hos min sambo, vilket blir någon gång i veckan men om jag hade kunnat 

skulle jag ringa varje dag!” 

David berättar: 

”…vi pratar i telefon varje helg. Jag har veckosamtal eftersom hans mamma bara har en mobil-

telefon men det är krångligt.”  

Kim berättar: 

”Jag pratar med mina tre yngsta barn någon gång i vecka, den äldsta av de tre pratar jag mest 

med, nästan varje dag för att hon behöver mig mest just nu” 

Leo berättar: 

”Jag pratar i telefon med min yngsta son, han är liten men vi brukar sjunga ihop i telefonen” 

Gemensamt för alla är problem med det regelverk som finns kring telefontillstånd inom Kri-

minalvården. Förbudet att ringa med IP-telefoni har inneburit svårigheter med att hålla kon-

takten och internerna kan inte ha den kontakt de önskar.  

Sam berättar:  

”Min sons mamma har IP-telefoni och jag känner inte att jag kan begära av henne att byta 

abonnemang för att jag ska kunna ringa. Min sambo fick däremot göra det så vi får hålla kon-

takten på det sättet nu.” 

David berättar:   

”Veckosamtalen fungerar sådär, jag har tillstånd att ringa på lördagar klockan 16 men det är 

sällan det fungerar. De är ute och gör saker tillsammans och har kanske inte tid att svara just 
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då. Om jag fick ringa genom INTIK-systemet hade det verkligen underlättat och jag hade ringt 

mycket oftare…” 

Kriminalvårdens syfte med INTIK-systemet är att kontrollera den kontakt som internen har 

med omgivningen så att denne inte hamnar i återfall och utsätter sig för någon risk. Bestäm-

melser kring förbud av IP-telefoni och mobiltelefoner är utav samma anledning men tycks ha 

en mer skadande effekt än skyddande, i synnerhet för fäder som vill ha god kontakt med sina 

barn. Att begära av mamman till barnen att byta abonnemangsform tycks inte vara ett alterna-

tiv då relationen redan är i ett känsligt stadium och istället är det kontakten med barnen som 

tar skada.   

Gällande besök från barnen känner tre informanter olust till att ta emot besök från sina barn 

på anstalten.  

Sam berättar: 

”Jag vill inte utsätta honom för allt vad det innebär att komma på besök, fast han själv har frå-

gat flera gånger. Det är förnedrande för både honom och mig. Att han ska klä av sig, visiteras, 

sitta i ett rum med andra människor han inte känner, nej det vill jag inte…” 

Sam uttrycker en olust till att ta emot besök dels för sin egen skull och dels för sonens. För 

sonens del menar han på att det är förnedrande att behöva visiteras då han är oskyldig och 

aldrig haft med kriminalitet att göra och för sin egen del är det förnedrande att sitta bland 

andra kriminella i en olustig miljö. Även om Sam är medveten om sitt kriminella liv och den 

roll som han då har, blir det olustigt att kombinera det med rollen som pappa. I fängelsemiljön 

måste han kombinera dessa roller då en särskiljning är svårt; han sitter iklädd kriminalvårdens 

kläder, i ett besöksrum där kriminalvårdare låst in honom och hans son och han ska agera fa-

der åt sin son. Det utvecklas känslor hos honom som är svåra att hantera och koppla samman 

och därmed väljer han att inte ta emot besök från sin son.  

Hairston (2001) påvisar detta; att en del fäder låter bli att ta emot besök från sina barn för att 

de har en rädsla för att barnen ska uppfatta dem som ”skurkar” och därmed tycka sämre om 

dem.  

 

För David är det främst svårt att ta emot besök då hans son inte vet om att han sitter i fängel-

se. Sonen har under tidigare straff kommit på besök i besökslägenheten men då var han endast 

tre år och kunde inte förstå så mycket om var de befann sig. 
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David berättar:  

”Det är skönt att han är liten och inte förstår, det blir svårare för varje år eftersom jag är rädd 

för att han ska vända ryggen och inte vilja ha kontakt med mig. Det har man ju hört från andra 

som har äldre barn. Barn har ingen aning om hur fängelse är och jag är orolig över den bild 

han har av det.” 

Att sonen än så länge är liten och inte förstår inger en tillfällig trygghet hos David; han behö-

ver inte oroa sig över att bli dömd av sin son och eventuellt också lämnad. Bilden som barn 

har av fängelser är ofta utifrån böcker, filmer och TV som kanske ger en brutal skildring av 

hur det är, något som kan komma att skrämma dem och uppfatta sina fäder som farliga.   

Solangel (2007) understryker att det inte finns någon forskning som tyder på att barn skulle ta 

skada av att besöka sina fäder i fängelse. Även Hairston (2001) menar på att barn vill besöka 

sina föräldrar, oavsett vad omgivningen tycker om det. De är oroliga för sina fäder och vill 

därmed skydda dem, något som ett besök kan underlätta.   

5.9 Kriminalvårdens påverkan på faderskapet 
Ogynnsamma bestämmelser kring telefontillstånd och olustkänslor inför att ta emot besök 

från barnen påverkar faderskapet under fängelsevistelsen. Alla informanter påpekar att Krimi-

nalvården borde arbeta mera med att underlätta kontakten med barnen under frihetsberöv-

ningen och att man bör arbeta mer målinriktad på just det.  

Sam berättar: 

”Kriminalvården borde verkligen jobba för att underlätta kontakten med barnen, inte bara ge-

nom att släppa lite på telefontillstånd utan på andra sätt också…” 

David berättar:   

”Om det fanns någon föräldrakurs som det gjorde på anstalter jag suttit på förut, skulle jag 

gärna vilja gå. Man lär sig jättemycket.” 

Kim berättar:  

”Jag var med på en föräldracirkel förut och det var jättebra, man snackade om barnen och satt 

och fikade, jag skulle vilja gå på fler…”   

Leo berättar: 
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”Kriminalvården borde tänka på att familjen ska var nära, och att det ska vara lättare att få 

komma till besökslägenheten. Det är omöjligt för mig som det ser ut nu, 100 mil fram och tillba-

ka är inte rimligt.” 

Loper mfl (2009) menar på att separation mellan förälder och barn innebär en svårare anpass-

ning till anstaltsmiljön. Hairston (1997) och Solanger (2007) uppmärksammar de studier som 

har påvisat att programverksamhet med syfte att bland annat stärka familjerelationerna har 

mycket positiv verkan på interner. Att under strafftiden öka kunskaperna om barn och unga 

och främja familjekontakten innebär i sin tur lägre återfallsrisk (ibid.). Då detta är Kriminal-

vårdens huvudsyfte bör liksom internerna själva påpekar, detta prioriteras och satsas på. Detta 

innebär en unik möjlighet att om-socialisera fäderna till att både bli bättre individer och bättre 

fäder.  
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6. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att få en större förståelse för fyra interners erfarenheter och upple-

velser av att sitta i fängelse och vara pappor. Genom halvstrukturerade intervjuer har fråge-

ställningarna om detta utifrån olika teman besvarats.  

Tidigare forskning har påvisat att internens relation till barnens mammor har stor påverkan på 

hur kontakten kommer att se ut under verkställighetstiden, något informanternas erfarenheter 

också bevittnade i denna uppsats. Informanterna upplevde att mödrarna hade stor makt att 

påverka kontakten i den riktning de önskade, vilket kunde ha både positiv och negativ inver-

kan på dem. Några informanter menade på att mamman uppmuntrade till bättre relation, me-

dan det för andra var svårare då mamman till barnet önskade hemlighetshålla frihetsberöv-

ningen. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv står faderskapet i förhållande till mo-

derskapet och tvärtom, och det finns förväntningar på hur det bör vara. Mödrar har i allmänhet 

större ansvar av traditionella skäl vilket kan ha påverkan på hur det ser ut idag.  

Internerna hade alla en relativt god relation till sina barn, om än samtliga framhöll att de inte 

kunnat leva upp till sina egna förväntningar på faderskapet. Detta utifrån det faktum att alla 

angav närvaro som första kriterium vid ett gott faderskap. Samtliga informanter hade telefon- 

och brevkontakt med sina barn eller åtminstone något av sina barn men önskade mindre 

omständliga regler kring telefontillstånd inom Kriminalvården så att kontakten med barnen 

kunde bli tätare. Utifrån ett rollteoretiskt perspektiv har fäderna svårt att hantera de olika rol-

lerna, i synnerhet inne på anstalt. Papparollen skiljer sig från rollen som kriminell och i an-

staltsmiljö när dessa ska kombineras, är det svårt för internerna.  

Gällande besök fanns olika uppfattningar och önskemål. En informant framhöll att besök inte 

var något alternativ då det uppfattades som förnedrande för både honom och hans barn, me-

dan en annan informant inte kunde ta emot besök av praktiska skäl då avståndet till hans barn 

var för långt. Forskning har visat på att barn inte skadas utan gynnas av kontakt med sina fä-

der och kan lättare anpassa sig till anstaltsmiljön.  

Om Kriminalvården skulle erbjuda flera föräldracirklar eller på annat sätt uppmuntra till bätt-

re kontakt med barnen, menar samtliga informanter att de skulle kunna delta. Studier har på-

visat att programverksamhet i syfte att bland annat stärka föräldrarollen minskar återfallsris-

ken i brott, något som Kriminalvården bör uppmärksamma och anamma.  
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Genom att erbjuda programverksam i detta syfte eller föräldracirklar som fokuserar på 

barn/ungas utveckling, har samhället en möjlighet att förändra och omskapa faderskapet hos 

de fäder som avtjänar sina straff i fängelse. Förutom en bättre kontakt med barnen, skulle ock-

så som forskning påvisat, återfallsrisken minska vilket gynnar alla inblandade. En minskad 

återfallsrisk innebär positiva utfall inte endast för individen och dennes familj, utan också för 

samhället i sig.  

Jag anser att Kriminalvården bör arbeta mer familjeinriktat och med större fokus på barnen, i 

synnerhet gällande manliga interner. Innebörden av faderskap är inte detsamma som för 50 år 

sedan, fadersrollen har förändrats precis som samhället och Kriminalvården bör också följa 

med i utvecklingen. Att förändra fäders roll och relation till sina barn i en fängelsemiljö är ett 

unikt tillfälle att påverka positivt och kunna nå ut hela vägen.  

Denna uppsats har endast presenterat fyra interners upplevelser av faderskap i fängelse, vilket 

innebär att deras utsagor inte är generaliserbart med hur det verkligen är. Dock är det många 

erfarenheter som är jämförbart med tidigare forskning, vilket påvisar att erfarenheterna och 

upplevelserna inte är unika, utan kanske gäller många. Att så pass många interner visade in-

tresse i att delta i studien, tycker jag, visar på en välvilja och en ambition att förbättra kontak-

ten med barnen och barnens betydelse för fäderna. Man bör ta till vara denna strävan och 

hjälpa dem att förbättra kontakten och kanske kan det i sin tur betyda en livsförändring.  

I framtida studier skulle flera interner kunna delta för att på ett mer generellt plan undersöka 

villkoren och förutsättningarna för faderskap i anstaltsmiljö, för att på så sätt ta reda på vilka 

behov som bör tillgodoses för att underlätta för både föräldrar och barn. Något som tidigare 

forskning visat gynnar samhället i längden. 
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Bilaga 1: Frågeguide 
 

Allmänt: 

- Antal barn 
- Civilstånd 
- Strafftid 
- Ålder 

Faderskap: 

- Definitionen av faderskap för dig 
- Förändringar i faderskapet över tid (innan, under verkställigheten, speciella händelser) 
- Önskemål och ambitioner kring faderskapet. 

Anstaltsvistelsen 

- Påverkan av lagar och bestämmelser 
- Kontakten med barnen (besök, telefonkontakt, permissioner) 
- Delaktighet i programverksamhet (t.ex. föräldracirkel) 
- Kontakten med mamman till barnet 

Framtidsplaner 

- Önskemål och förslag till förbättrad kontakt under/efter anstaltsvistelsen 
- Mål i kontakt med barnen och relationen till dem 

Övriga tillägg.  
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Bilaga 2: Presentation 

Hej! 
 

Jag heter Paria Arfazadeh och är en socionomstudent vid 
Mittuniversitetet Östersund. Jag läser nu sista terminen på 
min utbildning och ska skriva en C-uppsats. Uppsatsen hand-
lar om Faderskap i fängelse och har till syfte att undersöka 
ett antal interners upplevelse av att vara pappa och avtjäna ett 
straff. 

Deltagandet är frivilligt och kommer att ta cirka 1-1,5 timmar 
i intervjuform och sker här på anstalten. Det enda kravet är 
att du ska ha egna barn och vara intresserad av att dela med 
dig av dina upplevelser och erfarenheter kring ditt faderskap 
och straff.  

Anmäl intresse nedan som kommer jag att ta kontakt med dig 
under kommande vecka. 

Vänligen,  

Paria Arfazadeh 
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Bilaga 3: Tack för visat intresse 
Hej NN! 

 

Tack för att din intresseanmälan kring deltagande i min studie om Faderskap i 

fängelse.  Det var väldigt många som visade intresse om att delta och jag har 

tyvärr inte möjlighet att intervjua alla på grund av tidsmässiga begränsningar.  

Jag vill återigen tacka för att du ville ställa upp på en intervju. 

Vänligen,  

Paria Arfazadeh   
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Bilaga 4: Information till deltagare 
 

Information i samband med deltagande i intervjustudie om; 

Faderskap i fängelse 

 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst under processen välja att avbryta Ditt deltagande. 

Intervjuerna kommer att spelas in på en MP3‐spelare med ljudupptagningsfunktion för att sedan i 

stycken användas i uppsatsen. Det är endast jag som författare som kommer att ha tillgång till inter‐

vjuerna och dessa kommer efter uppsatsens godkännande att förstöras. Du kommer att i uppsatsen 

och under arbetet att vara avidentifierad/anonym vilket betyder att ingenting av det du sagt kan 

härledas till dig. Uppsatsen kommer efter godkännande i början på januari 2011 finnas tillgänglig på 

Mittuniversitetet Östersund. 

 

 

 

 

 

 


