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Abstrakt 
Studiens syfte var att öka kunskap och förståelse om vilken betydelse 
frihetsberövande av fäder kan ha för ett barn. Studiens frågeställning löd: Hur 
beskriver ett urval av frihetsberövade fäder och mödrar och anställda inom 
kriminalvården sina tankar och iakttagelser om vilken betydelse frihetsberövandet 
av fäder kan ha för ett barn? För att nå syftet och kunna besvara frågeställningen 
formulerades fyra teman: Kunskap om barns behov, Barns reaktioner vid 
frihetsberövande, Olika rollers påverkan på barn och Vad kan göras för barn med 
frihetsberövade föräldrar. Studiens forskningsmetod var kvalitativ och bestod av 
två parintervjuer och fem enskilda intervjuer. Intervjupersonerna utgjordes av tre 
frihetsberövade fäder, två mödrar, två kriminalvårdstjänstemän och två 
beslutsfattare. Resultatet från intervjuerna analyserades utifrån ett 
anknytningsteoretiskt-, rollteoretiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Studien visade att barn kan ha flera anknytningspersoner och att begränsade 
kontaktmöjligheter kan inverka negativ på barns anknytning till frihetsberövade 
fäder. Vidare visade studien att barns och föräldrars roller förändras genom fäders 
frihetsberövande och att olika rollkonflikter har betydelse för barns situation. Barn 
påverkas även av föräldrars konstruktion av föräldraskapet och 
kriminalvårdstjänstemännens konstruktioner av frihetsberövade fäder.  
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1. Inledning 
 
 
”Pappor som sitter i fängelse är inte bara fångar – de är föräldrar också” (Hairston, 2002:149).  
 
Idag finns uppskattningsvis mellan 8000 – 10 000 barn i Sverige, vars ena förälder eller båda 
föräldrar är frihetsberövade. Vi använder oss av ordet uppskattningsvis, då det inte finns 
någon befintlig statistik på hur många barn som får uppleva en separation genom 
frihetsberövande (Barnombudsmannen, 2004:1:13). Dessa barn har omnämnts som en 
”osynlig och bortglömd grupp” (Melin: 1998:3) Få insatser, från samhällets sida är riktade till 
barn vars ena eller båda föräldrar är frihetsberövade. Annelie Björkhagen Turesson (2005:5-6) 
skriver i sin rapport Men jag fick icke reda på varför du kom i fängelset! att detta i stor 
utsträckning beror på att barn till frihetsberövade föräldrar har varit osedda och därför har inte 
nödvändiga rutiner skapats utifrån ett barnperspektiv. Detta förvånar inte oss eftersom vi 
anser att även föräldrar till dessa barn är en bortglömd grupp inom fältet för socialt arbete. 
Enligt oss kan detta påvisas genom hur lite vår utbildning vid Institutionen för socialt arbete 
ägnat åt att beröra ämnet kriminalitet och kriminalvård. Eftersom befintlig forskning inom 
området är knapphändig, måste diskussionen kring denna grupp av människor föras upp till 
ytan inom fältet socialt arbete. Socialt arbete kan definieras utifrån organiserade verksamheter 
som har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får 
förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för 
grupper eller individer (www.ne.se). Mot denna bakgrund borde det ligga i det sociala 
arbetets intresse att erbjuda dessa familjer samhälligt stöd och hjälp.  
 
År 1997 fick Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen ett gemensamt uppdrag av 
Regeringen att se över barns förhållanden, vars ena eller båda föräldrar var placerade i häkte 
eller anstalt. Uppdraget resulterade år 1998 i rapporten Barn med frihetsberövade föräldrar. I 
rapporten sammanställdes åtgärdsförslag för hur kriminalvården skulle kunna förändra barns 
situation. År 2003 följde Barnombudsmannen upp rapporten i syfte att undersöka om 
kriminalvårdens arbete hade förändrats utifrån åtgärdsförslagen. Av Barnombudsmannens 
(2004) resultat som presenteras i rapporten Straffa inte barnet, framkommer att vissa positiva 
förändringar genomförts men att barns kontaktmöjligheter med frihetsberövade föräldrar 
behöver förbättras, då kontakt mellan föräldrar och barn oftast inte sker utifrån barns behov.  
 
Björkhagen Turesson (2005:5-6) har i sin rapport valt att undersöka barn till intagna mödrar 
då författaren anser att det är svårare för barn att ha sin mamma i fängelse än sin pappa. Detta 
mot bakgrund av att kriminella kvinnor är mindre accepterade i samhället. Trots bristen av 
samhälligt stöd, visar rapporten, att barn, föräldrar och deras familjer, tillsammans innehar 
resurser som ger barn möjlighet att hantera separationen och livssituationen under moderns 
anstaltsvistelse men påvisar även barns sårbarhet när det inte finns något nätverk runt barnet 
som kan ge stöd och trygghet. Vi har i vår studie valt att belysa situationen för barn till 
frihetsberövade fäder på en sluten anstalt. Vi menar att det är viktigt att uppmärksamma alla 
barn som tillhör denna osynliga grupp, oavsett om det är barns mödrar eller fäder som är 
frihetsberövade.  
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1.1 Uppsatsens syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att öka kunskap och förståelse om vilken betydelse frihetsberövande 
av fäder kan ha för ett barn. För att uppnå uppsatsen syfte har vi ställt en övergripande 
frågeställning: 
 
Hur beskriver ett urval av frihetsberövade fäder och mödrar och anställda inom 
kriminalvården sina tankar och iakttagelser om vilken betydelse frihetsberövandet av fäder 
kan ha för ett barn? 
 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är skriven med en lineär disposition (Backman, 1998:61). Uppsatsen är indelad i 
nio kapitel. Kapitel två ger läsaren en kortare beskrivning av kriminalvårdens verksamhet och 
på vilka sätt ett barn kan hålla kontakt med en frihetsberövad förälder. I kapitel tre redovisas 
centrala begrepp. Tidigare forskning och den litteratur vi tagit del av som är relevant för 
uppsatsen beskrivs i kapitel fyra. Kapitel fem utgör uppsatsen metoddel. I detta kapitel, ger vi 
en utförlig beskrivning hur vi gått tillväga för att samla in studiens empiri, dess 
vetenskapsfilosofiska position och studiens etiska överväganden. Kapitel sex redogör för 
studiens teoretiska utgångspunkter. I kapitel sju redovisas resultatet av studiens empiri.  Det 
åttonde kapitlet utgör således uppsatsens analyskapitel och här presenteras vår tolkning utifrån 
valda analysverktyg. I kapitel nio besvaras studiens övergripande frågeställning. Detta kapitel 
innehåller även en metoddiskussion och lämnar förslag på fortsatt forskning inom det aktuella 
problemområdet.  
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel redovisas bland annat vad som styr kriminalvårdens arbete med klienter, barns 
möjligheter till kontakt med frihetsberövade fäder och för antal manliga intagna som har barn. 
 

2.1 Kriminalvården 
Kriminalvården utgör en del av det svenska rättsväsendet och straffsystemet 
(Kriminalvårdsverkets huvudkontor, 2006:2-30). Den främsta uppgiften är att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i samhället samt arbeta för att minska återfall i brott. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Kriminalvården ska verka för att rusta klienter för att klara 
ett liv utan kriminalitet och missbruk. Kriminalvården delas in i fyra olika 
verksamhetsområden: frivårds-, häktes-, anstalts- och transportverksamhet. Kriminalvårdens 
verksamhet regleras bland annat genom brottsbalken, lagen om kriminalvård i anstalt [KvaL], 
tillhörande förordningar och följdförfattningar. 
 
I Sverige finns 57 anstalter (Kriminalvårdverkets hemsida, 2006-05-04), från Haparanda i 
norr till Ystad i söder. Anstalterna är indelade i så kallade säkerhetsklassificeringar. Slutna 
anstalter delas in i någon av klassificeringarna A-E, öppna anstalter klassificeras F. 
Avgörande för den klassning som en anstalt tillhör är anstaltens förmåga att motstå rymningar 
och fritagningsförsök samt att hantera ett svårhanterligt klientel. En sluten anstalt har en 
säkerhetshöjande byggnation som utgörs av hög mur, extra förstärkta dörrar, särskilda lås 
eller annan praktisk anordning, som kameraövervakning, som ökar säkerheten (Ekbom, 
Engström & Göransson, 2002:149). En öppen anstalt omgärdas i allmänhet av ett högt staket. 
Personaltätheten är lägre vid en öppen anstalt än vid en sluten (a.a.).  
 

2.2 Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
All verksamheten som bedrivs på svenska anstalter med klienter, utgår från Lag (1974:203) 
om kriminalvård i anstalt (Ekbom, Engström & Göransson, 2002:149). I 4 §, som utgör lagens 
målparagraf, står följande: 
 

Kriminalvården i anstalt ska utformas så att den intagnes anpassning i samhället 
främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning 
det kan ske utan att kravet på samhällsskydd eftersättes bör verksamheten från 
början inriktas på åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför 
anstalten. Frigivning ska förberedas i god tid (Lag [1974:203] om kriminalvård i 
anstalt).  

  
Under den tid en person är frihetsberövad har kriminalvården uppgift att fylla tre funktioner, 
det vill säga en samhälls-, omvårdnads- och rehabiliteringsfunktion (Ekbom et al., 2002:150). 
Samhällsfunktionen innebär att begränsa friheten för klienten i syfte att skydda samhället. 
Omvårdnadsfunktionen ska motverka skadliga följder som ett frihetsberövande kan medföra. 
Kriminalvården har även en rehabiliteringsfunktion som innebär att klientens anpassning i 
samhället skall främjas. För att uppfylla dessa skyldigheter erbjuder kriminalvården klienterna 
arbete, utbildning och behandling.  
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2.3 Barns kontaktmöjligheter med en frihetsberövad förälder 
Barn kan hålla kontakt med en frihetsberövad förälder på olika sätt, som genom brevväxling, 
telefonkontakt, besök eller att den intagne ansöker om och beviljas permission 
(Kriminalvårdverkets hemsida, 2006-05-04).  
 

2.3.1 Brevväxling och telefonkontakt 
När en pappa är placerad på en sluten anstalt kan inkommande brev komma att granskas med 
syfte att kontrollera att de inte innehåller otillåtna föremål (Kriminalvårdsverkets hemsida, 
2006-05-04). När en pappa placeras på en sluten anstalt måste han ansöka om telefontillstånd 
till de han avser att ringa. I regel krävs, för ett godkännande, ett fast telefonabonnemang och 
att kontakten inte är något hinder för att säkerheten på anstalten ska äventyras. Ett speciellt 
telefonsystem har installerats inom kriminalvården för att intagna ska kunna ringa sina 
anhöriga. Mobiltelefonsamtal och innehav av mobiltelefoner är otillåtna. 
 

2.3.2 Besök 
Barn, anhöriga och vänner får besöka en intagen på anstalt (Kriminalvårdens hemsida, 2006-
05-04). Som vid ansökan om telefontillstånd får intagna ansöka om att ta emot besök. Efter 
prövning, som görs för att kontrollera om eventuella besökare förekommer i brottsregistret, 
meddelas beslut.  Barn under 18 år får besöka sin pappa efter skriftligt medgivande från den 
eller de som är barnets vårdnadshavare. För barn under 15 år är besök i regel bara tillåtet om 
de kommer i sällskap av en vuxen. Alla besökare, både vuxna och barn, kan komma att bli 
kroppsvisiterade. På anstalter med en högre klassning av säkerhetsgrad måste alla besökare gå 
igenom en metalldetektor (Kriminalvårdsstyrelsen, 2005:8).  
 
På en sluten anstalt genomförs besök i särskilda besöksrum, på anvisade besökstider. 
Vanligtvis är besökslängden två timmar, men även halv- eller heldagsbesök är möjliga, om 
besökare har lång resväg. På vissa anstalter finns även besökslägenheter (Ekbom, Engström 
och Göransson, 2002:156).  De är i första hand avsedda för att underlätta umgänge med 
intagna som har lång verkställighet och inte är beviljade normalpermissionsgång. Barns besök 
är särskilt prioriterat om besöket bedöms vara till barnets bästa. Av säkerhetsskäl kan vissa 
besök komma att bevakas av personal (Kriminalvårdsverkets hemsida, 2006-05-04). Personal 
har då till uppgift att se till att ingen kroppskontakt sker mellan besökare och intagen. Inga 
besökare får ta med och lämna över saker vid besöket. Generellt är besöksmöjligheterna bättre 
i en anstalt med en lägre säkerhetsklassning än en sluten anstalt med en högre 
säkerhetsklassificering.  
 

2.3.3 Normalpermission 
En intagen kan efter ansökan beviljas en så kallad normalpermission, enligt 32 § Lag 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt (Ekbom, Engström & Göransson, 2002:161-163). Syftet 
med normalpermissioner är att, under tiden på anstalten, underlätta den intagnes anpassning i 
samhället och motverka skadliga följder som frihetsberövande kan innebära. Genom att 
beviljas normalpermission kan en intagen underhålla en viss kontakt med sin familj. 
Normalpermissioner föregås alltid av en individuellt bestämd kvalifikationstid. För den 
intagne som av säkerhetsskäl är placerad på en sluten anstalt får denna kvalifikationstid inte 
vara kortare än en fjärdedel av den totala strafftiden. För den som är dömd till ett livstidsstraff 
eller till fängelse mer än arton år får kvalifikationstiden inte understiga fyra år och sex 
månader.   
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2.4 Antal barn med frihetsberövade fäder  
Eftersom det idag inte finns någon aktuell statisk för hur många barn som har en 
frihetsberövad pappa (Barnombudsmannen, 2004:1:13), har vi valt att presentera uppgifter ur 
en undersökning gällande bland annat fångars levnadsförhållanden (Nilsson, 2002:88-89)  I 
denna undersökning där 386 manliga fångar deltog, framkom följande:  
 
40 % uppger att de inte har några barn.                      
23 % uppger att de har barn i åldern 0-6 år. 
17 % uppger att de har barn i åldern 7-12 år. 
  9 % uppger att de har barn i åldrarna 13-18 år. 
11 % uppger att de har barn äldre än 18 år. 
 
På frågan i vilken typ av hushåll de ingick i innan aktuell verkställighet, uppgav 12 procent att 
de var sammanboende med barn och 32 procent att de var sammanboende utan barn. Med 
sammanboende avses såväl gifta som ogifta. En procent svarade att de var ensamstående med 
hemmaboende barn och 55 procent att de var ensamstående utan barn. Med ensamstående 
menas personer som inte sammanbor i något parförhållande. 
 
Majoriteten av manliga intagna har således barn. Hälften har barn som är upp till 18 år och 25 
procent har barn i förskoleåldern. Sammantaget, med uppgifterna om vilken hushållstyp de 
frihetsberövade fäderna hade ingått i innan verkställigheten, visar det att endast en fjärdedel 
av de intagna levde med sina barn innan frihetsberövandet. Vidare framkom att 80 procent av 
de intagna med barn upp till 18 år, hade någon form av kontakt med sitt eller sina barn under 
anstaltsvistelsen. En tredjedel av papporna hade under de tre månaderna innan studiens 
genomförande, tagit emot besök av barn på anstalten.  
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3. Studiens centrala begrepp 
 
I detta kapitel redovisas tre centrala begrepp för att öka läsarens förståelse av studiens 
innehåll. De är separation, barnperspektiv och marginalisering. 
 

3.1 Separationer 
Gunvor Andersson (1996:189-209) skriver i Barnet i den sociala barnavården om barn och 
uppbrott. Andersson fokuserar i huvudsak på de uppbrott barn inom den sociala barnavården 
och skilsmässobarn kan uppleva. Vi tror att en del av denna kunskap även är användbar för 
förståelsen för den ofrivilliga separation ett frihetsberövande av en förälder kan innebära för 
ett barn. Begreppet separation används när barn skiljs från familjen eller andra viktiga 
personer. Andersson menar att begreppet separation kan ses som en del av begreppet uppbrott. 
Begreppet uppbrott refererar dels till separation, dels till när barn bryter upp från exempelvis 
sin närmiljö.   
 
Många barn har erfarenheter av separationer som de själva inte valt eller kan påverka, utan 
dessa separationer har bestämts av föräldrar eller andra vuxna (Andersson, 1996:191-197).  
Separationer kan vara korta och gälla endast par veckor, eller vara långa, för en icke 
överskådlig tid eller definitiva. Relationer till andra personer är viktiga för barn och rent av 
nödvändiga för överlevnad, växande och identitetsskapande. Därför upplever barn som 
genomgår en separation smärta och sorg. Det är viktigt att barn får möjlighet att uttrycka sin 
sorg till någon som lyssnar och kan ta emot den. Barn behöver hjälp att bearbeta vad de varit 
med om och få hjälp i anpassningen till vardagen, genom att erhålla struktur och trygghet i 
varje här- och nu-situation. Helst ska barn få uttrycka sin sorg till föräldrar eller andra 
närstående som vet hur det var innan. Föräldrar kan genom att sätta sorgen i relation till vad 
som faktiskt hänt och visa vägar ur, hjälpa barnet i bearbetningen. För att barn ska må bra och 
klara anpassningen till det som är, måste barn komma igenom sorgen då det inte finns någon 
annan väg runt den. Detta kan bli en uppgift för yrkesverksamma som kommer i kontakt med 
barn, om föräldrar eller andra närstående inte är fysiskt eller psykiskt tillgängliga.  
 
Vid en separation tar barn ofta på sig skuld för det som har skett. Detta gäller i synnerhet 
yngre barn som präglas av ett mer egocentriskt tänkande, det vill säga att allt kretsar kring det 
egna jaget. Pojkar har visats vara mer sårbara för separationer än flickor. Barn kan vid besök 
hos en förälder uppvisa olika reaktioner så som magont eller nedstämdhet. Aggressivitet eller 
en avvisande hållning kan vara exempel på barns reaktioner vid sorg, saknad eller när barn 
har svårt att hantera känslan av förlust (Andersson, 1996:198-204). Forskning visar att barn, i 
sin bearbetning av en separation, inte hjälps genom att slippa hålla kontakt med föräldrar eller 
annan närstående, även om de inte bor tillsammans. Barn mår också bättre av om de får hjälp 
med att hålla sin bakgrund levande och förstå mening och sammanhang. Hos barn som 
genomgått en separation finns ofta drömmen om att återförenas med sin familj, genom att 
exempelvis föräldrarnas missämja, missbruk eller andra orsaker som hindrar en återförening 
skall upphöra.   
 

3.2 Barnperspektiv 
Sverige ratificerade, efter ett beslut i riksdagen, FN:s konvention om barns rättigheter 
(Barnkonventionen) år 1990. Genom ratificeringen har Sverige åtagit sig att följa 
Barnkonventionen (SOU, 1997:116:37). En av Barnkonventionens grundläggande principer är 

 6



att barns bästa skall komma  främst vid alla åtgärder som rör barn och att det är statens ansvar 
att se till att förpliktelserna fullföljs. Förpliktelserna gäller alla offentliga organ, domstolar, 
administrativa myndighet, lagstiftande organ och privata sociala välfärdsinstitutioner (Prop., 
2005/06:99:38-40).  
 
Det finns idag olika uppfattningar, åsikter och intressemotsättningar om vad som anses vara 
barns bäst och därför finns det ingen klar definition av begreppet (SOU 2005:43:100-106). 
Vid bedömningen av vad som är barns bästa skall speciellt det enskilda barnets behov 
beaktas. I Föräldrabalken (1 § 6 kap.) finns en uppräkning av barns mest grundläggande 
behov, som omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall också behandlas med aktning 
för sin person och egenart och får inte utsättas för vare sig kroppslig bestraffning eller annan 
kränkande behandling. Vidare framkommer av Föräldrabalken (2 § 6 kap.) att i bedömningen 
av barns bästa skall barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar särskilt 
beaktas (Prop., 2005/06:99:38-40).  
 
Att inneha ett barnperspektiv vid beslutsfattande, där beslutet kan komma att röra ett barn, 
innebär att beslut ska föregås av en bedömning av vad som är det enskilda barnets bästa (a.a.). 
Bedömningen ska vara dels subjektiv, dels objektiv. Den subjektiva bedömningen innebär att 
beslutsfattare ska se på barns bästa genom barnets perspektiv. Genom detta perspektiv kan 
beslutsfattare få en ökad förståelse för det enskilda barnets behov. Den objektiva 
bedömningen ska bygga på kunskap, så som tidigare forskning och beprövad erfarenhet. I 
bedömningen ska hänsyn tas till allt som rör det enskilda barnets fysiska och psykiska 
välbefinnande och utveckling. I bedömningen skall även hänsyn tas till kort- och långsiktiga 
effekter för det enskilda barnet. Enligt Hammarberg (2000:5-21), ska domstolar och andra 
myndigheter kunna redovisa i beslutsprocessen att de har och hur de haft barns bästa i fokus i 
ett beslutsförfarande.  
 

3.3 Marginalisering  
De som avviker från det normala kan sägas stå utanför och i en marginaliserad position till 
normaliteten (Bangura Arvidsson, 2003:76). Marginalisering handlar om gränser. Gränserna 
utgörs av antingen sociala, rumsliga eller symboliska skillnader. Begreppet marginalisering 
kan även ses som olika grad av närhet och distans i förhållande till sociala gemenskaper 
(Ejarneas & Kristiansen, 2002:84-85). I den moderna västerländska konstruktionen av 
barndom, ingår att barn är annorlunda än vuxna (Andersson, 2000:173-174). Det finns 
skillnader mellan barndom och vuxenliv. Dessa skillnader går ut på att barn är inkompetenta, 
sårbara och saknar de förmågor, färdigheter och den makt som ingår i vuxenlivet. Andersson 
menar att samhället idag har marginaliserat barndomen, då vuxenlivet anses ha ett överlägset 
värde. Marginaliseringen kopplas, enligt Andersson, ofta samman med barns behov av skydd 
vilket är högst relevant, men det kan hända att marginaliseringen blir paternalistisk. Denna 
paternalism visar sig då genom en välvillig maktutövning. De vuxnas makt dominerar barns 
personliga och sociala liv och är institutionaliserad i både omsorgs- och disciplinära 
verksamheter. Denna makt är osynlig, men har självklar legitimitet som gör att någon 
knappast tänker på att den finns. Andersson skriver att makten brukar kallas för ansvar och 
kontroll för omsorg samt regler för skydd. Barn till frihetsberövade befinner sig, som vi ser 
det, i gränsmarkerna till att stå i en marginaliserad position till de barn som kan sägas utgöra 
normaliteten, detta mot bakgrund av att myndigheter har en tendens att vilja skydda barn från 
att uppleva svåra situationer (Ekbom, Engström, & Göransson, 2002:230). 
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4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och litteratur om barns behov, barns reaktioner 
vid frihetsberövande, olika rollers påverkan på barn och vad som gjorts eller kan göras för 
barn med frihetsberövade föräldrar.  
 

4.1 Kunskap om barns behov  
Barn har behov av omvårdnad, skydd, respekt för sin integritet och sina behov, tankar och 
känslor (SOU 2000:77:53-56). De har dessutom behov av kärlek, bli accepterade av sina 
föräldrar och ha ett stabilt och tryggt förhållande till dem. Barn är beroende av att föräldrar är 
närvarande, både i fysisk som psykisk bemärkelse. Andersson (1995:20-24) skriver att 
forskning kring barns relation till föräldrar, har påvisat att separationer är skadliga under vissa 
faser av barns utvecklig. Barns anknytning till den frånvarande föräldern och förhållandena 
under separationen, påverkar barns relation till en frånvarnade förälder. Andersson förklarar 
att dessa skadeverkningar kan förebyggas genom att kontakten med den frånvarande föräldern 
bibehålls så långt som möjligt vid en separation.  
 

4.1.1 Barns behov av kontakt 
Barn har alltid behov av sin pappa (Hwang m.fl., 1984:71), men på olika sätt, beroende av  
ålder. Barn i åldern sex månader upp till fyra års ålder är särskilt känsliga för längre 
separationer. För ett barn i detta ålderspann, innebär en veckas uppehåll i kontakten med 
föräldrar, som om de inte existerar längre. Hedin (2000:33) skriver att barn är speciellt 
känsliga för en separation från sin pappa i åldern mellan 4-14 år. Förenta Nationernas [FN] 
barnrättskommitté har uppmärksammat problematiken kring barn som har frihetsberövade 
föräldrar och har särskilt påpekat att barn har rätt att upprätthålla kontakten med en förälder, 
trots att denna är frihetsberövad (Hodgkin & Newell, 2005:125). Barnombudsmannen 
(1994:13-15) poängterar barns rätt till kontakt med sina föräldrar, medan föräldrarna inte har 
motsvarande rättighet. Trots vetskap om barns behov och rättigheter, menar Wolleswinkel 
(2002:1), att detta inte övervägs när en förälder placeras i fängelse.   
 
Hariston (refererad i Janeling & Ribberfalk, 1998:22-23) har i en amerikansk studie påvisat 
faktorer som påverkar och är avgörande för hur barns kontakt och relation till pappan fungerar 
vid ett frihetsberövande. Några faktorer som inverkar på kontakten och relationen är de 
bestämmelser som finns inom kriminalvården, hur relationen mellan mamman och pappan 
fungerar, samhällets syn på den intagne i rollen som pappa, felaktiga antagande vad gäller 
barns behov av sin pappa och pappans betydelse i barns utveckling. Ytterligare faktorer som 
påverkar barns möjligheter till kontakt med en frihetsberövad förälder är den geografiska 
placeringen av fängelset, besökstidens längd, utformning av besöksrummen. Hariston menar 
att tala med barnet i telefon kan vara ett sätt att hålla kontakt under fängelsetiden. Det finns 
dock svårigheter med att genomföra telefonsamtal, som att den intagne kanske inte har råd att 
införskaffa telefonkort, en annan att barnets mor eller annan vårdnadsgivare inte tillåter barn 
att samtala med sin pappa.   
 
Ekbom, Engström och Göransson (2002:230) skriver att myndigheter har en tendens att vilja 
skydda barn från att uppleva svåra situationer. Kriminalvården har, enligt Melin (1998:30), 
länge diskuterat om fängelsemiljön är  lämplig att vistas i för ett barn, men att barns behov av 
en kontinuerlig kontakt med en frihetsberövad förälder är större än konsekvenserna av ett 
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möte i fängelsemiljö. Amerikansk forskning har även visat vikten av att barn får besöka 
föräldern i fängelset (Hedin 2000:33-34). Genom att barn tillåts att besöka föräldern i 
fängelset stärks barns positiva minnen och barn kan lättare förstå vem föräldern är, utan att 
överbetona eller förneka förälderns speciella problem. Om barn ska kunna ha en realistisk bild 
av sin förälder, menar Barnombudsmannen (2004:14), att det krävs att barn får ha kontakt 
med föräldern under anstaltsvistelsen och att barn också får stöd och hjälp som behövs under 
den tid när föräldern är frihetsberövad. Hedin (2000:34) skriver att det bästa för barns 
välmående i nuet och i framtiden, är att stödja en regelbunden kontakt med frihetsberövade 
föräldrar. En regelbunden kontakt hjälper också barn att förstå att den intagne föräldern finns 
kvar i verkligheten (Melin, 1998:57).   
 

4.2 Barns reaktioner vid frihetsberövande 
 

4.2.1 Barns reaktion vid längre separationer 
Barnombudsmannen (2004:13) förklarar att den befintliga forskningen i Sverige om barns 
reaktion vid separation, från en eller båda föräldrarna i samband med ett frihetsberövande, är 
knapphändig. Detta gäller även den internationella forskningen (Boswell, 2001:20-21). 
Boswell menar att forskning saknas beroende på att fångar eller deras barn och partners inte 
uppmärksammas i samhället. Boswell (2001:11) menar att alla barn med en frånvarande 
förälder, har fått uppleva en geografisk och känslomässig separation. Hwang och Nilsson 
(2003:144) förklarar att det finns skillnader på hur barn reagerar vid korta eller långa 
separationer. En längre separation kan upplevas som en katastrof av det enskilda barnet. En 
krissituation är för ett barn alltid ett psykiskt trauma (Dyregrov, 1997:9). Ett psykiskt trauma 
innebär en extraordinär psykisk påfrestning för barn. Separationer sker vanligtvis oväntat och 
hastigt, ibland upprepar sig händelsen, utan att barnet kan förhindra det.  
 
Enligt Melin (1998, 11-13) kan en separation i samband med ett frihetsberövande ske på olika 
sätt. Ett sätt är att föräldern försvinner från ena dagen till den andra, genom att polisen griper 
henne/honom utanför hemmet, ett annat är att polisen stormar familjens hem för att ta med 
föräldern till förhör. Många barn med frihetsberövade föräldrar får aldrig veta varför de 
frihetsberövats. Försvinnande kanske motiveras med att de ligger på sjukhus eller har åkt 
utomlands för att arbeta. Detta kan i sin tur leda till att barnet fritt kan associera till att 
föräldern försvunnit för alltid, dött eller är allvarligt sjukt.   
 

4.2.2 Negativa indikationer på reaktioner till följd av separation 
Barn som upplevt en traumatisk händelse kan uppvisa normala och vanligt förekommande 
efterreaktioner, utan att det behöver leda till att barn utvecklar allvarliga problem (Dyregrov, 
1997:19). Barns efterreaktioner kan, enligt Dyregrov, visa sig som sorg, sårbarhet, ångest, 
rädsla eller ilska. Vilken typ och graden av reaktion är, enligt Hwang och Nilsson (2003:220-
221), avhängigt barns ålder och mognad, vilka förändringar separation har lett till för barns 
vardagliga rutiner, och hur nära relation barnet haft till den föräldern som försvunnit.. 
Forskarna menar att det finns skillnader vad det gäller flickors och pojkars reaktioner. 
Reaktioner så som aggressivitet, olydnad och koncentrationssvårigheter är starkast hos pojkar, 
medan flickor oftare blir tysta, inåtvända eller deprimerade. Dyregrov (1997:10) menar att 
den kontext där händelsen, som lett till ett psykologiskt trauma, utspelades har betydelse för 
hur starka barns reaktioner blir. Andra faktorer som är avgörande för vilka reaktioner barn 
uppvisar, både under och efter ett upplevt psykologiskt trauma, är barnets aktuella 
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livssituation, hur barnets omgivning fungerar och om barnet har tillräckligt med inre 
utvecklade resurser för att hantera den aktuella händelsen.  
 
Amerikansk forskning visar att barn till frihetsberövade, i högre utsträckning än andra barn, 
riskerar att drabbas av ångest, koncentrationssvårigheter och depressioner (Hedin, 2000:33). 
Skolkning och försämrade skolprestationer är vanligt förekommande. Dessa barn bär även 
stor sorg och känsla av förlust. Boswell (2001:11) skriver att barn till frihetsberövade ofta 
stämplar sig själva och tar på sig skulden för vad föräldern har gjort. Barn som utsatts för 
upprepade trauman kan, enligt Dyregrov (1997:29), leda till en rad olika effekter på barns 
utveckling. Vid upprepade trauman kan barns personlighet och karaktär förändras. Det kan 
även påverka barn syn på tillvaron, relationer till andra människor, barnets livssyn och 
moralutveckling. Amerikansk forskning har påvisat att barn till frihetsberövade i större 
utsträckning än andra barn, riskerar att utveckla fysiska, sociala och känslomässiga problem, 
vilket forskarna hävdar kan leda till framtida ungdomsbrottslighet (Hedin, 2000:33). 
 
Barn kan även uppvisa negativa reaktioner i samband med att de besöker en förälder i ett 
fängelse (Melin, 1998:30-31). Det är heller inte alla barn som vill besöka sin förälder. Detta 
kan bero på att barn inte kommit över sin sorg eller ilska för att föräldern försvunnit ur deras 
vardag. Fängelsemiljön kan också upplevas som skrämmande med galler för fönstren och 
höga murar. Det är inte ovanligt att barn före ett besök uppvisar en viss anspänning och 
irritation. Barn kan efter besökets avslut ha svårt att skiljas från den intagne föräldern och blir 
väldigt ledsna och arga (a.a.).  
 

4.2.3 Positiva indikationer på reaktioner  
Det är inte alla barn som uppvisar negativa reaktioner till följd av en förälders 
frihetsberövande (Melin, 1998:17). Vissa barn har, innan förälderns frihetsberövande, levt 
under stor psykisk påfrestning genom den ena eller båda föräldrarnas missbruk av droger och 
kriminella vänner.  För dessa barn kan ett frihetsberövande av en förälder upplevas som en 
vilopaus från psykiska påfrestningar. Hwang och Nilsson (2003:221-222) skriver att somliga 
barn är mycket motståndskraftiga mot stressituationer, de kallas ibland för maskrosbarn. De 
lyckas bättre än andra barn att hantera stora svårigheter under de mest svårartade förhållanden 
och lyckas överleva både i fysisk och psykisk bemärkelse. De faktorer som påverkar att 
maskrosbarn klarar av svåra situationer bättre än andra barn är att de har en positiv självbild, 
är samarbetsvilliga, utåtriktade och begåvade. Dessa barn klarar även att anpassa sig till 
skiftande miljöer och är självständiga, har en bra relation till någon vuxen och positiva 
erfarenheter av att någon räcker ut hjälpande hand. De har också haft möjlighet att utveckla 
förhållningssätt och strategier för att hantera svåra situationer. Enligt Hwang och Nilsson 
utgör maskrosbarn endast en minoritet av de barn som lever under svåra situationer. Vart 
tionde barn kan betraktas som ett maskrosbarn, de övriga reagerar således alltid negativt på de 
villkor de tvingas leva under.  
 

4.3 Olika rollers påverkan på barn 
 

4.3.1 Papparollen 
Hwang (2000:13-37) menar att det är svårt att ge en exakt beskrivning av vilken roll en pappa 
har i familjen. Under de senast tre årtiondena har olika personalkategorier, som kommit i 
kontakt med barnfamiljer, förstått att pappan inte är en andra klassens förälder, utan har en 
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viktig uppgift i barns och familjers liv. Pappor och mammor är lika i de flesta avseenden. Det 
finns ett viktigt förbehåll och det är att mammor och pappor fortfarande tillbringar olika 
mycket tid med sina barn, även om skillnaderna har minskat de senaste åren. Pappor kan vara 
lika känsliga som mammor gentemot sina barn, men ansvarsfördelningen i en familj kan leda 
till kvalitativt skilda beteenden. Skillnaderna ligger först och främst i hur lång tid pappor och 
mammor tillbringar med sina barn. Efter hand kommer skillnaderna också att gälla vad 
föräldrar gör med sina barn. Enligt Hwang tycks det som om mammor och pappor ger sina 
barn delvis olika sociala erfarenheter och detta kan bland annat bero på föräldrarnas 
uppfostringsideologi, personlighet, parrelation och vilken typ av förvärvsarbete de har.  
 

4.3.2 Anknytning barn-pappa  
Ett spädbarn knyter an till både sin mamma och pappa ungefär vid samma tidpunkt under det 
första levnadsåret (Lamb, 1997:119-120; Hwang, 2000:32-36). Det finns en hierarki bland de 
vuxna som barn relaterar till. Barn föredrar mamman framför pappan vid vissa 
omständigheter, vilket kan härledas till att mamman i större utsträckning än pappan är 
ansvarig för omvårdnaden. Den traditionella rollfördelningen påverkar mammans och 
pappans attityder gentemot barnet. Pappans roll förknippas med lek och social interaktion, 
medan mammans roll förknippas med omvårdnad. Det finns även de som menar att det finns 
en biologisk grund för skillnaderna. Ett argument som talar för detta, är att barn i ett tidigt 
stadium verkar förvänta sig att mammor och pappor ska uppföra sig olika. En annan 
förklaring är att föräldrarnas beteende är resultatet av de sociala roller som mammor och 
pappor har i traditionella familjer (a.a.).  
 

4.3.3 Barns bild av pappa 
I en undersökning om barns karaktärsbeskrivningar av sina fäder ger mer än hälften av barnen 
en positiv bild av sin pappa (Hyvönen, 2000:102-103). Dessa barn uppger att de är helt nöjda 
med att pappan är som han är. Hos ett mindre antal barn fann Hyvönen, en mer kritisk och i 
vissa avseenden, negativ pappabild. Det är i synnerhet yngre pojkar som dominerar när det 
gäller en negativ pappabild. Pojkarna talar om pappans dåliga humör och ilska, att pappan är 
orättvis eller inte har tid. Flickorna med en negativ bild av sin pappa, beskriver en pappa som 
inte uppfyller vissa familjeplikter. De tycker inte att pappan är hemma tillräckligt mycket, 
utan flickorna ser honom som frikopplad från den övriga familjens vardag. Pojkarna betraktar 
och beskriver pappans egenskaper i förhållande till sig själva, medan flickor tenderar att 
beskriva pappan utifrån rollen i familjen, så som en familjefar eller partner till mamman. 
Denna skillnad kan bero på att pojkar har ett han- och jag-perspektiv. Flickor baserar sina 
värderingar och omdömen av pappan och hans betydelse utifrån ett familjeperspektiv. Flickor 
tenderar att vilja ha pappan tillgänglig för kommunikation, det vill säga att tala med, få hjälp 
och tröst. Pojkar tenderar att vilja ha pappan för sig själv för att göra saker tillsammans. Alla 
pappor inte är bra pappor, men ändå pappor. Pappor som sådana är viktiga för sina barn. I 
Hyvönens undersökning fick barn svara på frågan hur en bra pappa ska vara, ett svar talade 
för alla svaren: ”Han ska vara som min pappa – för han är min!” (Hyvönen, 2000:117). 
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4.4 Vad kan göras för barn med frihetsberövade föräldrar 
 

4.4.1 Översyn av barns förhållanden  
Hedin (2000:11-13) anger att Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen 1997 fick i uppdrag 
att se över förhållandena för barn vars föräldrar var intagna i häkte eller anstalt. Med 
utgångspunkt från att barns behov skulle beaktas i alla frågor som rör barn, kom denna 
översyn att utgå från sju olika punkter. Bland annat skulle översynen undersöka möjligheterna 
till kontakt mellan frihetsberövade föräldrar och deras barn genom till exempel 
telefonkontakt, goda besöksmöjligheter och permissioner. År 1998 lämnade utredningen sina 
förslag i rapporten Barn med frihetsberövade föräldrar (Kriminalvården & Socialstyrelsen, 
1998).  
 
Av utvärderingen framkom några förslag till åtgärder, som möjligheten att förbättra för 
intagna att hålla kontakt med sina barn (Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen, 
1998:39;53). Förslagen gick i korthet ut på att kriminalvården borde underlätta besök av barn 
i anstalt och häkte, utse särskild personal att ansvara för barns besök i anstalt och häkte, 
inrätta besökslägenheter på alla slutna anstalter med klassificeringen A och B, inrätta 
barnanpassade besöksrum och underlätta kontakten med barn genom att bevilja vissa 
kostnadsfria telefonsamtal. Andra förslag var att erbjuda intagna stöd i sin föräldraroll genom 
att erbjuda dem att delta i en särskild föräldrautbildning. Kriminalvården uppmanades även att 
föra in uppgifter i behandlingsjournal om intagnas vårdnad och kontakt med sina barn.  
 

4.4.2 Barnombudsmannens uppföljning  
Med anledning av Kriminalvårdsstyrelsens och Socialstyrelsens rapport, inledde och 
genomförde B.O, år 2003 en studie kring barn som har frihetsberövade föräldrar 
(Barnombudsmannen, 2004:8-13). Syftet var att undersöka om och i så fall hur de föreskrifter 
och lagar som styr kriminalvårdens arbete hade förändrats utifrån den genomförda översynen, 
och om översynen haft någon inverkan på det praktiska arbetet inom kriminalvården. 
Barnombudsmannen fann att positiva förändringar hade skett, men att områden där 
förutsättningarna för att upprätthålla en positiv och meningsfull kontakt kunde förbättras.   
 
Barnombudsmannen betonar att förutsättningarna för barns besök och andra kontaktformer 
måste förbättras och att den mest naturliga kontakten för att kunna bibehålla en relation 
mellan barn och förälder, är genom normalpermissioner, men att lagen inte är utformad med 
hänsyn till barns rättigheter i det avseendet. Vidare framkom att anstalter gör olika tolkningar 
i avseendet att bevilja normalpermissioner med syfte att för en förälder närvara vid, för 
barnet, viktiga tillfällen. Det visade sig även att barns möjligheter att ha telefonkontakt med 
sin förälder varierade mellan olika anstalter och häkten och att ett enhetligt system i denna 
fråga vore att föredra. Barnombudsmannen påpekar att kriminalvården bör åläggas skyldighet 
att föra statistik över antalet barn som har frihetsberövade föräldrar. Det positiva med 
översynen har varit att de flesta anstalter och häkten har inordnat besöksrum, utformade efter 
barns behov. Dock påpekar BO att ännu fler besöklägenheter borde inrättas på svenska 
anstalter (a.a.).  
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4.5 Sammanfattning  
 
Forskning visar att långvariga separationer är skadliga för barn, speciellt under viss ålder och 
för pojkar. Vidare framkommer att barn reagerar olika vid föräldrars frihetsberövande. Pappor 
har en betydelsefull roll för barn och kan fungera som en viktig anknytningsperson. Fler 
besökslägenheter är inrättade på svenska anstalter men ytterligare förbättringar måste komma 
till stånd för att barn ska kunna hålla kontakt med frihetsberövade föräldrar.   
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5. Metod 
 
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet för datainsamling i vår studie, med syfte att som 
Kvale (1997:237) menar, erbjuda läsare möjlighet att upprepa datainsamlingen eller utvidga 
den ursprungliga undersökningen. Avsikten är att öka tillförlitligheten av studiens resultat. 
Studiens tillförlitlighet kommer vi särskilt att beröra under rubriken validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet.   
 

5.1 Vetenskapsfilosofisk position 
En vetenskapsfilosofisk position utgör den filosofiska grund en forskning utgår ifrån, för vad 
som styr forskningsprocessen och hur kunskap utvecklas (Larsson, 2005:19-21). En 
vetenskapsfilosofisk position hjälper också forskaren att motivera val av metod. I uppsatsen 
utgick vi ifrån ett fenomenologiskt-hermeneutiskt perspektiv.  Larsson (2005:30) skriver att, 
vid genomförande av en studie finns fördelar att kombinera fenomenologi och hermeneutik 
som position. Fördelen är att undersökaren genom den fenomenologiska positionen kan 
erhålla en rik empiri, genom att intressera sig för intervjupersonernas beskrivningar utifrån 
deras egna utsagor. I detta skede tolkar inte undersökaren innebörden av intervjupersonernas 
berättelser. Hermeneutiken, tolkar meningen i intervjupersonernas beskrivningar, med syfte 
att nå en giltig och gemensam förståelse av dessa.  
 
Den fenomenologiska positionen tar sig uttryck genom att vi i resultatredovisningen 
prioriterat oredigerade citat för att redovisa så exakt som möjligt intervjupersonernas 
beskrivningar. Därefter har vi i studiens analys, i enlighet med hermeneutiken, tolkat 
beskrivningarna utifrån den så kallade hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att vi har utgått 
från en analys av de enskilda delarna, som i vårt fall utgörs av studiens olika teman, för att 
sedan analysera helheten, för att nå en giltig och gemensam förståelse av intervjupersonernas 
beskrivningar, med syfte att öka förståelse och kunskap om vilken betydelse frihetsberövande 
av en förälder kan ha för ett barn. Under rubriken 5.8 utvecklas hur analysen genomfördes. 
 

5.2 Författarnas förförståelse 
Enligt Malterud (1998:45) är förförståelsen en viktig sida av varje forskares motivation vad 
det gäller att forska kring ett specifikt område. Förförståelsen är det bagage forskare bär med 
sig in i ett forskningsprojekt innan det startar. Det består bland annat av tidigare erfarenheter, 
ämnesperspektiv och tidigare teoretiska referensramar. Bagaget påverkar forskaren under hela 
forskningsprocessen, som hur hon samlar och tolkar insamlad data. Vidare, menar Malterud, 
att det är av vikt att forskare intar ett medvetet och aktivt förhållande till sin förförståelse för 
hur den kan komma att påverka studien.  Enligt den fenomenologiska positionen kan 
undersökaren tona ner sin förförståelse och enligt den hermeneutiska positionen är en 
undersökares förförståelse av stor betydelse (Larsson, 2005:93).   
 
Vår förståelse såg olika ut innan studien påbörjades. En av uppsatsens författare, Camilla 
Persson, har arbetat inom kriminalvården i 17 år och har i sitt dagliga arbete kommit i kontakt 
med frihetsberövade fäder och mödrar, samt barn med en frihetsberövad pappa. Caroline 
Mattsson, har tidigare genomfört studiebesök på en sluten anstalt och tillsammans med 
Camilla Persson skrivit en kvalitativ studie Men vem lyssnar på oss! (Mattsson, C., Persson, 
C., Skibicka, A. & Warne, H., 2004) under kursmomentet Forskning och dokumentation (10 
poäng) vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet. Vi tror båda att samhällets 
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och kriminalvårdens syn på frihetsberövade fäder är avgörande för barns möjlighet till en god 
och nära relation till en frihetsberövad pappa. Hur ett barn upplever situationen är också 
avhängigt föräldrarnas syn på sitt föräldraskap och delaktigheten omsorgen. I vår 
gemensamma förförståelse ingår även att barns möjlighet till att träffa och umgås med sin 
pappa är begränsad genom olika lagar och föreskrifter.  
 

5.3 Studiens praktiska genomförbarhet 
Intressen för att genomföra en studie inom forskningsområdet, kriminalitet – kriminalvård, 
har funnits hos båda författare sedan starten av utbildning vid Institutionen för socialt arbete, 
Stockholms universitet. Vi har varit medvetna om att en studie inom det aktuella området inte 
är okomplicerad, då en förutsättning för studiens praktiska genomförbarhet var avhängigt av 
att vi skulle få tillstånd och godkännande av platschefen för det verksamhetsområde där 
studien var tänkt att genomföras.  Innan vi började planera vår studie, kontaktades aktuell 
platschef, för att förklara studiens preliminära syfte och frågeställning. Vi informerade också 
om att en kriminalvårdsinspektör inom det aktuella verksamhetsområdet inspirerat oss att 
genomföra en studie inom området. Platschefen gav oss därefter sitt medgivande, via e-post, 
till att genomföra studien. Därefter kunde vi dels påbörja planeringen av vår studie, dels 
bekanta oss med relevant litteratur inom forskningsområdet.  
 

5.4 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur och tidigare forskning inom aktuellt ämne, gjordes 
litteratursökningar i Stockholms universitetskatalog, databasen Libris, fulltextdatabaserna 
Rixlex samt Lagrummet, Kriminalvården hemsida, Barnombudsmannens hemsida och via 
sökmotorn Google. Vi sökte också internationell litteratur och tidigare forskning via 
organisationen Eurochips hemsida. Vid vår litteratursökning använde vi oss av sökorden barn 
till frihetsberövade, kriminalvård, barn, separationer och barn i utsatta situationer.  
 
Vi fann en stor mängd litteratur gällande barn generellt, men inte om den specifika grupp barn 
som vår studie var ämnad att undersöka. För att komma vidare i vår litteratursökning, lät vi 
oss inspireras av den funna litteraturens referenslistor. Vi tog även kontakt med föreningen 
Riksbryggans ordförande, Pernilla Svebo Lindgren, för att få uppslag på litteratur och tidigare 
forskning. Föreningen Riksbryggan arbetar med och för barn vars föräldrar är föremål för 
kriminalvård. Pernilla Svebo Lindgren gav oss tips om organisationens Eurochips hemsida 
(www.eurochips.org). På denna hemsida fann vi referenser till relevant internationell litteratur 
och tidigare forskning. Eurochips är en europeisk organisation som arbetar för och med barn 
till frihetsberövade föräldrar.  
 
Den nationella forskningen är, som vi tidigare nämnt, begränsad. Vi har bland annat tagit del 
av och redovisat för Fångarnas barn (Melin, 1998), Fångarnas föräldraskap – en utvärdering 
av föräldrautbildningar inom kriminalvården (Hedin, 2000), Straffa inte barnet! 
(Barnombudsmannen, 2004), Barnet i den sociala barnavården (Andersson, 1996). Den 
internationella forskningen vi tagit del av är företrädesvis amerikansk, så som Children with 
parents in prison (Seymor & Hariston, 2001). Vi har även tagit del av viss europeisk 
forskning så som Developmental and autonomy rights of children: Empowering children, 
caregivers and communities (Williams (ed.), 2002).  
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5.5 Studiens design och urval av intervjupersoner 
Mot bakgrund av studiens syfte, problemformulering och vår strävan att utgå ifrån en 
fenomenologisk-hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position, valde vi en kvalitativ 
forskningsdesign.  I en kvalitativ studie försöker forskaren nå kunskap om subjektiva 
upplevelser utifrån de intervjuades egna ord, meningsbeskrivningar och uttryck (Larsson, 
2005:91-92). Öppna intervjuer är en form av datainsamlingsmetod inom den kvalitativa 
forskningen. Denna metod ger direkta citat från intervjupersonerna i form av beskrivningar av 
tankar, känslor, kunskaper och attityder.   
 
Urvalet av intervjupersoner i en studie, avgör vilka sidor av forskningsområdet vi vill uttala 
oss om (Malterud, 1998:55).  Vid all forskning måste urvalsstrategier användas för att kunna 
ge material som innehåller, dels data om det fenomen som skall undersökas, dels ett material 
som kan ge underlag för överväganden om kunskapens räckvidd och relevans. Ett strategiskt 
urval kännetecknas, genom att urval av intervjupersoner är sammansatta med målet för 
studien och att de ska kunna ge möjliga svar på frågeställningen (Malterud, 1998:56). Vi 
gjorde ett strategiskt urval av intervjupersoner, utifrån förväntningar att de kunde berätta om 
sin kunskap och livsvärld inom det problemområde vår studie var ämnad att undersöka. Vi 
hade också vissa kriterier för intervjupersonerna, som erfarenhet av ett frihetsberövande, 
antingen som förälder till barn som under de sista två åren haft sin pappa på en sluten anstalt, 
eller som anställd mött frihetsberövade fäder till barn.  
 
Anstalten där intervjuerna sedan genomfördes är en sluten anstalt med säkerhetsklassificering 
B. Cirka 200 intagna är placerade på anstalten. Anstalten har cirka 200 anställda. En av 
studiens författare (Camilla Persson) kontaktade några frihetsberövade fäder och personal på 
anstalten, för att höra om det fanns något intresse av att delta i en studie. De frihetsberövade 
papporna fick även frågan om de trodde att mammorna till deras barn kunde vara intresserade 
av att delta. Papporna vidarebefordrade frågan till mammorna. På så sätt kunde även mödrar 
nås. 
 

5.5.1 Antal genomförda intervjuer 
Vi hade avsikten att genomföra sex enskilda intervjuer, två med frihetsberövade fäder, två 
intervjuer med mödrar till barn med frihetsberövade pappor och två intervjuer med 
kriminalvårdstjänstemän. Genom intervjuerna strävades att erhålla en bred och giltig 
kunskapsbas utifrån olika perspektiv av det undersökta fenomenet.  
 
Urvalet av intervjupersoner kom att ändras under studiens gång. En av de tillfrågade 
mödrarna ville inte delta i en intervju. Två av de tillfrågade intervjupersonerna, som också är 
gifta med varandra, ville genomföra en gemensam intervju. Mot bakgrund av dessa 
förändringar beslutade vi att söka efter ytterligare intervjupersoner. Genom att kontakta en 
beslutsfattare inom det aktuella verksamhetsområdet, kunde vi nå en pappa och en mamma 
som ville delta. Studien kom dessutom att utökas med ytterligare en parintervju, där två 
beslutsfattare deltog. Totalt genomfördes två parintervjuer och fem enskilda intervjuer. 
Sammantaget intervjuades tre frihetsberövade fäder, två mammor och fyra 
kriminalvårdstjänstemän. Intervjuerna tog i genomsnitt 60 minuter att genomföra. 
 
Pappa 1 är dömd till fängelse sex år och tre månader för grovt rån. Han har tillsammans med 
sin fru (mamma 1) två gemensamma barn, i åldern fyra och åtta år. Pappa 1 var vid 
intervjutillfället placerad jml. 34 § KvaL på ett familjehem. Mamma 1 arbetar inom ett 
administrativt yrke.  
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Pappa 2 är dömd till fängelse tio år för grovt narkotikabrott. Han är gift med Mamma 2. I 
denna familj ingår fyra barn i åldrarna fem och femton år. Det yngsta barnet är parets 
gemensamma barn. Alla barnen betraktar Pappa 2 som sin pappa. Mamma 2 utbildar sig på 
högskolenivå. 
 
Pappa 3 är dömd till fängelse fem år och sju månader för grovt narkotika brott. Han har ett 
barn. Han lever inte ihop med sitt barn. 
 
Av de fyra kriminalvårdstjänstemännen var två kriminalvårdare och två beslutsfattare. 
Vårdare 1 är kvinna och anställd på anstalten sedan år 2000. Vårdare 2 är man och påbörjade 
sin anställning på anstalten för 25 år sedan. Beslutsfattare 1 är man och har varit anställd på 
anstalten sedan år 2000. Beslutsfattare 2 är kvinna och började sin anställning år 1996.   
 

5.6 Utformning av informationsbrev och intervjuguide 
Informationsbrevet till tilltänkta intervjupersoner utformades efter de forskningsetiska 
riktlinjer som Kvale (1997:107-109) anser att ett sådant brev ska innehålla, som uppgifter som 
informerat samtycke, information om oss författare, vilka personer som skulle komma ta del 
av vårt färdigställda material och att ett exemplar kommer att placeras på biblioteket vid 
institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Informationsbrevet överlämnades 
personligen till de frihetsberövade fäderna och till den personal som tillfrågats om att delta i 
studien (se bilaga 1). För mammorna lästes informationsbrevet upp vid den första kontakten, 
som gjordes per telefon. Ett skriftligt exemplar av informationsbrevet lämnades över till 
mödrarna före själva intervjutillfället.   
 
En intervjuguide utgörs av en lista med frågor eller andra problem som ska undersökas vid  
intervjun (Patton, 1990:283). Intervjuguiden ska ses som ett hjälpmedel för intervjuare för att 
intervjupersonerna skall kunna svara på samma typ av frågor. För vår studie utformades två 
intervjuguider. Den ena formulerades med frågor som riktade sig till de pappor och de 
mammor som skulle delta (bilaga 2). Den andra intervjuguiden riktade sig till anställda inom 
kriminalvården (bilaga 3).  
 
För att begränsa vår kvalitativa studie följde vi Larssons (2005:92;104-105) råd att formulera 
våra intervjuguider efter ett antal teman med underfrågeställningar, och som Larsson 
beskriver som en allmän intervjuguide. En allmän intervjuguide kan i vissa avseende 
kompletteras med en informell konversationsintervju. Detta innebär att intervjun får en stor 
flexibilitet då spontana frågor och svar kan löpa fritt i olika riktningar. Kvale (1997:121) 
skriver att frågor i en intervjuguide tematiskt kan relateras till ämnet för den aktuella 
intervjun, till studiens valda teorietiska utgångspunkter och till den följande analysen. 
Intervjuguiderna kom att formuleras utifrån fyra teman: kunskap om barns behov, positiva 
och/eller negativa reaktioner vid en separation, rollers påverkan på barnet och vad har gjorts 
och vad kan göras för barn med frihetsberövade föräldrar. 
 

5.7 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Vi beslutade att båda skulle närvara under varje intervju. Dock skulle intervjuerna fördelas 
mellan oss och när den ena hade rollen som intervjuare, skulle den andra inta en 
observatörsroll. Den som fungerade som observatör skulle vid intervjutillfället ha uppgiften 
att följa upp olika teman eller frågor som framträdde genom intervjupersonernas 
beskrivningar och som förbisågs av intervjuaren.  
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5.7.1 Fördelning av intervjuerna 
En intervjuare ska se sig själv som ett forskningsverktyg (Kvale, 1997:136; Larsson, 
2005:102). Den största uppgiften en intervjuare har är att möjliggöra för den intervjuade att 
berätta om sin upplevelsesituation (Patton, 1990:278-279), därför bör intervjuaren inneha 
vissa kvalifikationer (Kvale, 1997:136), som god kunskap om ämnet som ska undersökas och 
om mänskligt samspel. Intervjuaren bör också kunna fatta snabba beslut om vad som ska 
frågas och hur då frågorna ska ställas. Resultatet av en intervju är således beroende av 
intervjuarens kunnande, känslighet och empati (Kvale, 1997:101). Den ena författaren, 
Camilla Persson, genomförde intervjuerna med mödrarna och de frihetsberövade fäderna, då 
hon har lång erfarenhet av samtal med frihetsberövade klienter och Caroline Mattsson 
intervjuade de anställda.  
 

5.7.2 Platsen för intervjuernas genomförande 
Vid planeringen diskuterade vi ingående var intervjuerna skulle göras. Vi önskade att 
genomföra dem på en neutral plats där deltagarna skulle kunna känna sig bekväma. Med de 
frihetsberövade fäderna, kom vi överrens om att genomföra intervjuerna i ett avskilt 
samtalsrum, i de lokaler de vistas i under dagtid på anstalten. Efter godkännande av ansvarig 
tjänsteman blev detta praktiskt genomförbart. Ett avskilt tjänsterum fick tjäna som en lämplig 
plats vid intervjuerna med de anställda.  En intervju med en anställd genomfördes dock i 
dennes hem, efter önskemål. Pappan som ville delta i en parintervjun var placerad enligt 34 § 
Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt, i ett familjehem. Pappan och mamman ville att 
intervjun skulle göras i deras hem. Även den andra mamman önskade att intervjun skulle 
göras i hennes hem. Vi bad dem att överväga detta, då de möjligen kunde uppleva vår närvaro 
som ett utlämnade av sin privata sfär. De vidhöll sina beslut.  
 

5.7.3 Tekniska hjälpmedel vid intervjun 
För att fånga intervjupersoners utsagor är någon form av ljudinspelning nödvändig (Patton, 
1990:347-348). En bandspelare är oumbärlig för forskare som använder en kvalitativ 
forskningsmetod och tillåter intervjuare att vara mer aktiv och koncentrerad på deltagares 
utsagor. I vårt informationsbrev formulerades önskemål om att få göra ljudupptagningar vid 
intervjutillfället, vilket alla intervjupersoner samtyckte till. Vid varje enskilt intervjutillfälle 
försäkrade vi oss om att var och en samtyckte till en ljudupptagning. Efter varje intervju 
kontrollerade vi att bandspelaren tagit upp ljud under intervjutillfället.  
 

5.8 Från transkription till analys 
 

5.8.1 Transkribering  
Malterud (1998:73-76) skriver att förutsättningen för en kvalitativ analys är att forskare i en 
studie omformar verkligheten i insamlade data, till en hanterbar och tillgänglig text. En 
standardiserad transkriptionsmetod rekommenderas när en forskare ska formulera det sagda 
till en text. Om en standardiserad transkriptionsmetod används blir det lättare för forskaren att 
jämföra sina resultat och slutsatser med andra forskares. Studiens tillförlitlighet höjs även om 
en fast transkriptionsmetod används.  
 
Innan vi påbörjade transkriberingarna, kom vi överens om att markera pauser, upprepningar 
och de ord som intervjuaren gett för att stödja den intervjuade i samtalet. Dessa ord anges i 
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vår transkribering inom parantes med kursiverad stil (mm). Ord som vi inte uppfattade under 
avlyssnandet av intervjun markerades inom en parantes som ohörbart. Den som under 
intervjutillfället innehaft observatörsrollen, transkriberade den aktuella intervjun och 
transkriberingarna påbörjades dagen efter varje intervju. Efter ett stort antal timmar arbete 
med att transkribera, resulterade detta till sju olika texter, sammanlagt 244 sidor.  
 
Vart efter transkriberingarna blev klara, läste vi igenom dem, för att som Malterud (1998:76) 
skriver, bekanta oss med materialet ur en ny synvinkel. Vid den första genomläsningen 
arbetade vi aktivt för att lägga vår förförståelse och de för studiens utvalda teoretiska 
referensramar åt sidan. Detta för att vi i enlighet med det fenomenologiska perspektivet, 
skulle ställa oss öppna för de intryck som insamlade data förmedlade.  
 

5.8.2 Analys och redovisning av resultat 
Patton (1990:371-374) menar att det är en utmaning för forskare att skapa en begriplig och 
tydlig resultatbild av kvalitativa data. Därför måste forskare hitta en strategi för att redovisa 
studiens data, för att identifiera mönster och göra kopplingar mellan olika beskrivningar. 
Vidare, skriver Patton, att forskare i en kvalitativ forskning kan vägledas genom att inrikta 
analysen på teman som kan kopplas till studiens syfte och problemställning.  
 
Vi valde att analysera våra data med hjälp av meningskoncentrering, som Kvale (1997:174-
178) beskriver, dels eftersom den är en ofta använd metod inom fenomenologisk forskning 
och dels för att den ger möjlighet att reducera större intervjutexter till koncisare 
formuleringar.  
 
Redovisningen av studiens empiri består av beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld. 
Vid sammanställningen av vår empiri och i enlighet med meningskoncentrering följdes de 
olika steg som kännetecknar denna metod. När transkribering och den första genomläsningen 
av transkriptionerna var klara, läste och sökte vi efter meningsbärande enheter som rörde vår 
forskningsfråga. Följande teman framkom: barns behov, barns reaktioner vid fäders 
frihetsberövande, olika rollers påverkan på barns situation och tankar om hur barns situation 
kan förbättras. Vi markerade därefter varje avsnitt som förmedlade kunskap om dessa 
återkommande teman. Därefter gjordes en dekontextualisering, för lyfta ut textavsnitt från 
textens ursprungliga sammanhang, för att sedan kondensera textavsnitten till deskriptiva 
utsagor om intervjupersonernas livsvärldar. I sammanfattningarna användes sedan illustrerade 
citat från intervjupersonernas meningsbärande enheter. 

5.8.3 Analys av studiens resultat  
Analysarbetet fortsatte genom att vi använde oss av meningstolkning, med syfte att göra en 
djupare och omfattande tolkning av meningen i texten (Kvale, 1997:174; 182-184). Vi 
inspirerades av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt (Larsson, 2005:93), där vi tolkade 
intervjupersonernas utsagor utifrån ett cirkulärt tillvägagångssätt, vilket innebar att vi 
alternerade mellan deltagarnas utsagor, som delar för att sedan tolka deras utsagor som en 
helhet. Alvesson och Sköldberg (1994:115) skriver att meningen hos en del endast kan förstås 
om den sätts i samband med helheten. Vi ställde under arbetets gång frågor till texten, utifrån 
valda teoretiska perspektiv om hur vi kunde förstå och tolka intervjupersonerna beskrivningar 
av de fenomen som framträtt. För att analysera och tolka resultaten valdes 
socialkonstruktivism, rollteori och anknytningsteori.  Anknytningsteorin tillhandahöll 
förståelse för hur ett frihetsberövande kan påverka det individuella barnets anknytning till en 
frihetsberövad pappa. Rollteorin tillhandahöll verktyg vid analys av olika rollpositioner som 

 19



barn, frihetsberövade fäder och mammor samt kriminalvårdstjänstemän har och hur dessa kan 
påverka varandra. Socialkonstruktivismen användes för att belysa hur sociala konstruktioner 
kring frihetsberövade fäder kan påverkat barns situation. 
 

5.9 Triangulering 
Forskare kan använda olika strategier för att öka trovärdighet och säkerhet i datainsamling 
och vid analys i en kvalitativ studie (2005:111-112). En av dessa strategier är triangulering. 
Triangulering innebär att forskare, i en studie, parallellt använder olika sätt vid insamlande av 
data, vid tolkning av resultat och olika analysverktyg vid analysen. Allt detta för att få 
förståelse utifrån olika perspektiv vad det gäller det studerade fenomenet.  Vi använde 
teoritriangulering, undersökningstriangulering, triangulering av datakällor samt triangulering 
av vetenskapsfilosofiska positioner.  
 
Teoritriangulering innebär att forskare använder olika teoretiska referensramar i analysen av 
det framkomna dataunderlaget. På detta sätt får forskaren en större tolknings- repertoar och 
kan således erhålla en mångfacetterad bild av det undersöka fenomenet (Larsson, 2005:112). 
Vi valde att använda anknytningsteori, rollteori och det socialkonstruktivistiska perspektivet 
som analysverktyg.  
 
En undersökningstriangulering innebär att flera forskare engageras vid datainsamlingen och 
arbetet med analysen, vilket ökar säkerheten i de resultat som framkommer (Larsson: 2005: 
112). Säkerheten ökas genom att forskarna kan pröva varandras tolkningar. Vi har genom att 
vara två undersökare, båda varit närvarande under intervjuerna, transkriberat varandras 
intervjuer, noga redovisat genomförandet av studien och prövat våra tolkningar mot varandra. 
Således utformades efter omfattande diskussioner en konsensus.     
 
Datatriangulering innebär att data inhämtas från olika personer som olika rollperspektiv på 
det fenomen som studien undersöker, utifrån ett aktörs- och ett observatörsperspektiv. Vi 
valde att intervjua mammor till barn med frihetsberövade fäder, men också frihetsberövade 
fäder och anställda inom kriminalvården med olika befattningar. Därför kan datatriangulering 
sägas vara uppnådd, eftersom våra intervjupersoner innehade olika roller.  
 
Triangulering kan också göras genom att kombinera olika vetenskapsfilosofiska positioner, 
enligt Larsson (2005:34), och eftersom vårt arbete utgick ifrån en fenomenologisk-
hermeneutisk position kan således en triangulering av detta slag uppfattas som uppfyllt.  
 

5.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Malterud (1998-25:29) skriver att vetenskaplig kunskap kännetecknas av att forskaren tagit 
ställning till vilken giltighet den funna kunskapen har. Validiteten är inte en granskning som 
ska utföras i slutfasen (Kvale, 1997:214), utan ska ses som en kvalitetskontroll under hela 
kunskapsproduktionen. Vi har försökt höja validiteten genom att använda en adekvat 
forskningsmetod, en relevant urvalsstrategi och relevanta teoretiska referensramar för att nå 
ökad förståelse och kunskap om det fenomen som studien är ämnad att undersöka.   
 
Reliabiliteten i vår studie handlar om att vi systematiskt ifrågasatt om det funnits mekanismer 
som lett till tillfälliga fel och brister i studien (Malterud, 1998:25-29).  Vi är medvetna om att 
en författare förförståelse (Camilla Persson), kan ha påverkat studiens resultat. Därför kan 
sägas att det varit en fördel att vi varit två forskare under arbetet. Vi är också medvetna om att 
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intervjuerna, kan ha påverkats av att intervjuerna utfördes med två olika intervjuare. Tid och 
plats för intervjuernas genomförande är ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultatet. 
Vår ambition har genomgående varit att samla data som kan ge goda beskrivningar och 
förståelse för vårt studerade fenomen och vi har också försökt att inta en empatisk hållning till 
de intagna fäderna och mödrarna, eftersom vi tror att de befinner sig i en utsatt situation. Det 
som stärker reliabiliteten i vår studie är att vi utförligt beskrivit vårt tillvägagångssätt under 
studien. Genom den utförliga beskrivningen anser vi att studien går att replikera.  
 
Generaliserbarhet handlar om att fastställa det typiska eller det allmänna av det fenomen som 
en studie är ämnad att undersöka (Kvale, 1997:212).  Det är endast i undantagsfall en 
forskning kan ge allmängiltiga resultat (Malterud, 1998:60).  Urvalsstrategier i en studie 
bidrar till att bestämma var gränsen för generaliserbarheten går. Eftersom vi har genomfört 
våra intervjuer med frihetsberövade fäder, mödrar med barn till frihetsberövade fäder och 
kriminalvårdstjänstemän från en och samma anstalt, anser vi inte att resultaten går att 
generalisera.  Vi tror ändå att vi kan göra en naturalistisk generalisering (Kvale, 1997:210), då 
vi tagit del av deras personliga erfarenheter, genom att tysta kunskap verbaliserats och 
därigenom framställs som explicit kunskap, om vilka konsekvenser barn kan erfara genom att 
ha frihetsberövade fäder. 
 

5.11 Etiska överväganden 
En forskare i en studie med en kvalitativ ansats bör, enligt Larsson (2005:119) noga tänka 
igenom de etiska frågor som är kopplade till studien.  Kvale (1997:110) förklarar att en 
undersökare i en kvalitativ studie, måste uppmärksamma eventuella konsekvenser som ett 
deltagande kan innebära för den enskilde. Redan i inledningsfasen var vi medvetna om att vi 
hade ett problemområde som rör människor som befinner sig i en utsatt situation, antingen 
som frihetsberövad fader eller som moder till barn med en frihetsberövad pappa. Därför har 
de etiska frågorna i vår studie varit av stor vikt genom hela arbetets gång. Vi har medvetet 
avstått från att intervjua barn som har erfarenhet av att ha en frihetsberövad pappa, trots att 
studiens syfte är att öka kunskapen och förståelsen om vilken betydelse frihetsberövande av 
fäder kan ha för barn. Vi försökte istället att öka förståelse och kunskap om situationen för 
barn till frihetsberövade fäder, genom att ta del av föräldrars och anställdas beskrivningar, 
tankar och kunskap om det undersökta fenomenet.  
 
Intervjuer är ingripanden i andra människors liv (Patton, 1990:353-355). Intervjupersonerna 
kan komma att berätta saker för intervjuaren som de aldrig har berättat för någon annan. 
Deltagandet i en intervju kan påverka de människor som deltar i den, både intervjupersonen 
och intervjuaren, i den riktningen att deltagarna börjar reflektera över händelser som de inte 
varit medvetna om tidigare. Smärtsamma minnen kan väckas till liv, men kan också ha en 
läkande inverkan på sådana minnen (a.a.). 
   
Vi var medvetna om att intervjufrågorna skulle kunna leda till känslomässiga reflektioner hos 
mödrarna och de frihetsberövade fäderna, därför utvecklades en strategi för hur vi skulle 
kunna bemöta dem i samband med studien. Efter varje genomförd intervju talade vi om hur de 
upplevde situationen och undrade om våra frågor omedelbart ledde till känslomässiga 
reflektioner. Vi erbjöd oss att en vecka från intervjutillfället, då intervjupersonerna fått distans 
till intervjun och de eventuella känslomässiga reflektionerna, kontakta dem telefonledes. Alla 
pappor och mammor var positiva till det.  De reflektioner som väcktes hos oss under 
intervjutillfällena, bearbetades genom att efter varje intervju tala om det som vi fått del av. 
Vissa reflektioner diskuterades med vår handledare Lis-Bodil Karlsson.  
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Vi menar att vi i vår studie lyckats uppfylla de etiska riktlinjer som Kvale (1997:107) ställt 
upp vad det gäller informerat samtycke, konfidentialitet samt studiens syfte och upplägg. 
Detta har vi gjort dels gjort genom vårt informationsbrev, dels genom att vi vid varje 
intervjutillfälle återgivit dessa riktlinjer till intervjupersonerna (se bilaga 1). Vi informerade 
också de frihetsberövade fäderna och barnens mödrar om att delaktighet i studien inte leder 
till några fördelar i det enskilda fallet eller att någon ersättning utbetalas. 
 

5.12 Studiens begränsningar 
Studien är avgränsad genom att vi uteslutande intervjuat frihetsberövade fäder, mödrar med 
barn till frihetsberövade fäder och kriminalvårdstjänstemän från endast en anstalt, med 
säkerhetsklassificeringen B. En annan avgränsning är att fäderna är långtidsdömda, det vill 
säga dömda till fängelse fyra år eller mer. Vi valde av etiska skäl att inte intervjua barn som 
har frihetsberövade fäder, vilket gör att vår studie endast innehåller utifrån-beskrivningar av 
hur barn upplever sin livsvärld, vilket i sig är en avgränsning. Trots avgränsningen ledde 
utifrån-beskrivningen till större kunskap och förståelse om vilken betydelse frihetsberövande 
av fäder kan ha för ett barn. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel redovisas för uppsatsens tre teoretiska perspektiv: socialkonstruktivism, 
rollteori och anknytningsteori. Socialkonstruktivismen kan bidra till förståelse av den sociala 
kontextens betydelse för hur barn till frihetsberövade fäder upplever situationen. Rollteori kan 
synliggöra olika roller och rollbeteendens inverkan på barn. Genom att anta ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv kan vi öka förståelsen för hur anknytningen till viktiga 
personer i barns omgivning kan och bör gå till.  
 

6.1 Anknytningsteori 
Bowlby utvecklade sin teori om anknytning genom att låta sig inspireras av två skilda 
kunskapstraditioner, den psykoanalytiska och den etologiska (Lindén, 2002:215-224).  
Anknytningsteorin kan ses som en variant av objektrelationsteorin men genom forskning kom 
Bowlby att intressera sig för modersdeprivation (Payne, 2002:102). Det etologiska intresset 
ledde Bowlby till slutsatsen att ett barns motivation till anknytning är evolutionsbiologiskt 
baserad. Innebörden av anknytningsteorin är att människan föds med en genetisk 
förprogrammering (Lindén, 2002:215-224). Denna förprogrammering fungerar i syfte att 
barnet under det första levnadsåret känslomässigt ska knyta an till en eller ett par vårdare. 
Känslomässigt menas ett barns behov av närhet, ömhet och beskydd. Den tidiga anknytningen 
är ett instinktivt beteende och avgörande för barnets överlevnad (Perris, 1996:15). Syftet med 
anknytningen är att underlätta barnet utforskning av världen, under rimligt säkra villkor. 
(Lindén, 2002:215-224). Det lilla barnet är delaktigt i en dialog med sina föräldrar som sker 
på den vuxnes villkor.  Anknytningen har stor betydelse för en människas utveckling. En 
separation, försummelse eller vanvård i tidigt liv kan få konsekvenser i barnets fortsatta 
utveckling.  
 
Inom anknytningsteorin finns ett antal centrala och viktiga begrepp. Begreppet anknytning 
avser den ömsesidiga relation som finns mellan ett barn och en anknytningsperson. Kvaliteten 
på anknytningen kan variera beroende på hur lyhörda och samspelta barnet och dess vårdare 
är (Perris, 1996:26). Med anknytningsperson avses den person som barnet under det första 
levnadsåret knyter an till. Vem som utgöra ett barns anknytningsperson beror på vem som 
mest varaktigt svarar för barnets vård och behov (Perris, 1996:50). Under ett barns första 
levnadsår är det i de flesta fall, modern som är barnets anknytningsperson. Ett barn som växer 
upp i en sammanhållen familjemiljö utvecklar oftast en tillgiven anknytning till fler än en 
anknytningsperson. 
 
Beteendesystem utgör ett annat viktigt begrepp inom anknytningsteorin (Bowlby, 1994:48). 
Syftet med begreppet beteendesystem är att ge en förklaring till hur ett barn eller vuxen håller 
sina relationer till en anknytningsperson inom vissa gränser för åtkomlighet eller för distans. 
Dessa gränser upprätthålls genom olika beteenden. Exempel på anknytningsbeteende är de 
signaler som ett barn ger för att påkalla anknytningspersonens närhet och beskydd (Lindén, 
2002:215-224). Dessa signaler kan bestå av leenden, gråt eller ögonkontakt. Enligt Bowlby 
(1994: 46-48) är anknytningsbeteenden tydligast under tidig barndom, men kan också vara 
synlig under senare skeende i livet och gör sig mest gällande när en individ är rädd, sjuk eller 
befinner sig i en nödsituation. Individen kan då lugnas genom tröst och omvårdnad. 
Anknytningsbeteenden är vid andra situationer och tillfällen inte lika tydliga. Det kan då 
räcka med att anknytningspersonen finns tillgänglig och är mottaglig för att individen ska 
känna sig trygg. Vilken känsla som åtföljs när anknytningsbeteendet aktiveras, oberoende av 
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ålder, beror på hur relationen mellan anknytningspersonen och den bundna individen ser ut 
(Bowlby, 1994:20). Om relationen är god, råder glädje och en känsla av trygghet. Om 
relationen upplevs som hotad, råder känsla av vrede, ängslan och svartsjuka. Om relationen 
bryts kommer känslan av sorg och depression. 
 
Det finns, enligt anknytningsteorin, fyra olika typer av anknytningar (Perris, 1996:70-74): 
Trygg anknytning, otrygg-undvikande anknytning, otrygg-ambivalent anknytning och otrygg-
desorganiserad/desorienterad anknytning.  När det gäller mödrar till barn som uppvisar en 
trygg anknytning, kännetecknas de av en god förmåga att gen ett ändamålsenligt gensvar på 
barnets signaler. Genom detta gensvar är barnet alltid förvissat om att anknytningspersonen 
alltid är tillgänglig om något skrämmer barnet och erbjuder barnet hjälp om så behövs. 
Mödrar till barn som uppvisar en otrygg-undvikande anknytning brister således då i att ge 
barnet ändamålsenligt gensvar på barnets signaler. Barnet är då alltid osäkert på om 
anknytningspersonen är tillgänglig för att hjälpa barnet om barnet signalerar ett behov av 
hjälp. Barn som uppvisar en otrygg-ambivalent anknytning har mödrar som är inkonsekventa i 
sättet att ge gensvar på barnets signaler. Barnet har ingen tillit allt till att få hjälp från 
anknytningspersonen om så behövs. Barnet förväntar sig snarare få en tillsägelse eller rentav 
bli bestraffade. Förutom dessa två redovisade typer av anknytningar, finns ytterligare en typ 
av anknytning som benämns som otrygg desorganiserad/desorienterad anknytning. Denna typ 
av anknytning uppvisas av barn som har mödrar som oftast är försumliga och bortstötande i 
sitt beteende gentemot barnet.  
 

6.2 Rollteori 
Payne (2002:221-224) menar att rollteori är en viktig länk mellan beteendestörningar och den 
sociala omgivningen och kan därmed tillhandahålla en social förklaring som komplement till 
psykologiska synsätt på personligheten. Rollteori utgår från att roller finns och handlar om 
människors samspel med andra människor och hur förväntningar och tolkningar leder till 
karaktäristiska reaktioner. Rollteori rymmer centrala begrepp som kan vara ett verktyg för att 
uppmärksamma beteenden som kan vara ett resultat av rollkonflikter och rollosäkerhet. Denna 
teori innehåller inga tekniker som kan leda till förändring av beteenden eller för hantering av 
emotionella och personliga reaktioner på rollkonflikter. 
 
Rollteori menar, i enlighet med den så kallade strukturfunktionalistiska teorin, att människor 
innehar positioner i sociala strukturer. Positionerna är förknippade med roller som utgör en 
uppsättning förväntningar och beteenden. Roller kan endast definieras utifrån relationer och 
måste ses i sammanhand med dessa. På så sätt formas vår identitet i andras ögon och genom 
att andra reagerar på utifrån vår uppfattning av våra roller, kan vår egen rollbild påverkas. 
Roller kan härstamma både från vår egna och andras förväntningar och tillskrivas på grundval 
av en eller annan omständighet som utgörs av ett antal roller. Genom att inneha en sådan 
position får man tillgång till några eller alla dessa roller. Vår egen uppfattning om våra roller 
påverkar vår förmåga till hur vi hanterar förändringar. 
 
Det finns ett antal begrepp som är centrala inom rollteorin (Payne, 20002:221-224). 
Rollkomplementariat inträffar då roller, beteende och förväntningar stämmer överens med 
varandra och med omgivningens uppfattningar. Tre andra begrepp behandlar olika typer 
konflikter: rollkonflikt, konflikt mellan roller (inter-rollkonflikt) och intra-rollkonflikt. En 
rollkonflikt uppstår då en roll är oförenlig med en annan roll, medan konflikt mellan roller 
handlar om när olika roller som innehas av en och samma person, är oförenlig med varandra. 
En intra-rollkonflikt inträder när olika individers uppfattningar som samma roll skiljer sig åt. 
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Begreppet rolldistans kan enligt rollteorin användas för att belysa de svårigheter en individ 
har när det gäller att balansera de personliga attityder och beteende som en roll kräver. 
Rollöverbelastning är ett tillstånd som inträder hos en individ när denne har för stort antal 
uppsättningar av roller och som är allt för krävande för individen. En individ kan också 
uppvisa rollambiguitet. Rollambiguitet uppstår när en individ känner sig osäker på vad en roll 
kräver av individen.   
 

6.3 Socialkonstruktivism 
Enligt socialkonstruktivisterna kan ”verkligheten” inte förstås objektivt, utan människan har 
olika uppfattningar om den (Payne, 2002:38). Verkligheten utgör den kunskap som styr 
människans beteende och genom att dela med sig av denna kunskap via olika sociala 
processer, skapas gemensamma bilder som organiserar den och gör den objektiv. Genom att 
sociala aktiviteter blir vanemässiga skapas gemensamma antaganden om hur saker är och hur 
vi förstår vår omvärld. Människan beter sig även i enlighet med sociala konventioner, som 
grundar sig på gemensam kunskap. Dessa sociala konventioner institutionaliseras när många 
individer är överens om hur vissa aspekter på vårt samhälle uppfattas. Därmed sker en 
legitimeringsprocess av dessa uppfattningar, vilket gör dem meningsfulla och integrerar dessa 
uppfattningar om verkligheten till ett organiserat och trovärdigt system. På detta vis är sociala 
uppfattningar en produkt av människors förståelse och verkligheten uppfattas som objektiv, 
då kunskapen om den delas av många. 
 
Enligt socialkonstruktivisterna startar den process, att formas som en social varelse av andra 
människor och av den kulturella miljön, från livets första början (Wetherell & Maybin, 
1998:243-278). Människan, medvetandet och jaget uppfattas som något helt igenom socialt. 
Jaget uppfattas inte som en ren, oblandad och bestående kärna, utan som summan av 
människans deltagande i det sociala livet. Jagupplevelsen är beroende av den sociala och 
kulturella situation som människan lever i och på så sätt blir identiteten och de personliga 
kontextuella, föränderliga och distribuerade företeelser. Vår identitet blir mångfasetterad då 
det finns en hel uppsättning kontextuella jag. Vi är således olika människor i olika situationer. 
Skilda sociala kontexter rymmer olika potentiella identiteter i vilka individen dras in. Var och 
en av dessa roller och situationer som är sammankopplade med dem, rymmer i sin tur 
speciella krav och ”identitetsbanor”. Människan har möjlighet att gå in i olika 
upplevelsevärldar och uppleva sig som något olika personer. Naturligtvis sker detta inom 
vissa gränser, bland annat måste identiteterna vara rimliga utifrån individens bakgrund. Den 
samling av identiteter som utgör en människa måste uppvisa någon form av inre 
överensstämmelse och individen själv måste i någon mån vara medveten om dem och hur 
andra kan tänkas uppfatta dem. 
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7. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat under rubrikerna Kunskap om barns behov, Barns 
reaktioner vid ett frihetsberövande, Olika rollers påverkan på barns situation samt Tankar 
om vad som kan göras för att barn med frihetsberövade föräldrar. Under den första rubriken 
redovisas i vilken utsträckning de frihetsberövade fäderna beskrev att de varit delaktig i den 
dagliga omsorgen av barnen innan frihetsberövandet, möjligheter till kontakt under 
frihetsberövandet och hur barns anknytning påverkas av ett frihetsberövande samt 
erfarenheter av att barns bästa beaktas när beslut fattas. Under rubriken Barns reaktioner 
redogör vi för barns reaktioner vid och kunskap om fäders försvinnande och barns reaktioner 
vid kontakt med kriminalvården. Olika rollers påverkan handlar om hur en anstaltsvistelse 
kan förändra barn, pappans och mammans roll och kriminalvårdens syn på frihetsberövade 
fäder i rollen som pappa. Den fjärde rubriken berör hur kriminalvården kan förbättra 
situationen för barn med frihetsberövade fäder. 
 

7.1 Kunskap om barns behov 
 

7.1.1 Delaktigheten i den dagliga omsorgen 
Två av papporna såg sig som delaktiga i den dagliga omsorgen av sina barn innan 
frihetsberövandet. Den ena pappan beskriver att han för det mesta var hemma under dagtid 
och då också varit delaktig i omsorgen av barnen. Emellanåt åkte han från hemmet för att ha 
sitt ”fuffens för sig”. Den andra pappan beskriver att han vistades hemifrån i perioder om två 
veckor, ibland längre. Han fick inte vara hemma för sin fru när han missbrukade narkotika. 
Men upplevde sig som delaktig i den dagliga omsorgen av barnen när han väl var hemma. 
Den tredje pappan kände sig inte alls delaktig i den dagliga omsorgen av sitt barn, mot 
bakgrund av kontakten med dottern avbröts när hon var tre år gammal. 
 
En av mödrarna beskriver att ansvaret över barnen delade mellan henne och barnens pappa. 
Den andra mamman upplever att faderns delaktighet i den dagliga omsorgen av barnen som 
ibland god, ibland mindre god. Den var mindre bra när fadern varit inne i en period av 
missbruk och inte var hemma, för att sedan bli bra när han var drogfri och bodde i parets 
gemensamma bostad. 
 
Kriminalvårdstjänstemännen har olika erfarenheter av i vilken utsträckning frihetsberövade 
fäder är delaktiga i den dagliga omsorgen av barnen innan frihetsberövandet: ”De kan nog 
skilja ganska mycket, men många av dem har nog varit ganska frånvarande, och många 
gånger om de har varit närvarande så kanske de inte har varit den allra basta pappan” 
(Vårdare 2). En av kriminalvårdstjänstemännen säger sig inte ha någon kunskap om 
frihetsberövade fäders delaktighet i den dagliga omsorgen av barn innan frihetsberövandet. 
 

7.1.2 Kontaktmöjligheter  
De frihetsberövade fäderna uppger att de har kontakt med sina barn, genom telefonsamtal, 
bres och att barnen kan komma och besöka pappan på anstalten. En av fäderna har också 
beviljats normalpermissioner, i syfte att umgås med sina barn. En annan pappa beskriver att 
vid speciella tillfällen kan han ringa från personalens tjänstetelefon, exempelvis när hans 
dotter var svårt sjuk och inlagd på sjukhus. 
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Av fädernas beskrivningar framkommer att kontakten ser olika ut och att skillnaden ligger i 
hur ofta de talar med barnen i telefon och om de besöker fäderna i fängelset. Två av fäderna 
har daglig telefonkontakt med sina barn och får varje vecka besök av dem. Besöken har i 
huvudsak genomförts i ett traditionellt besöksrum. Cirka en gång i månaden har dessa två 
fäder beviljats ta emot sin familj i anstaltens besökslägenhet. För den tredje pappan ser 
kontakten annorlunda ut: ”Jag försökte ta kontakt under straffets gång, men mitt ex, hon 
tyckte inte att jag skulle höra av mig (…) Jag ringer nu ett par gånger i veckan och skriver 
med jämna mellanrum”. Denna pappa har inte heller mottagit besök av sitt barn under 
anstaltsvistelsen.  
 
Kriminalvårdstjänstemännen beskriver att kontakt kan hållas genom telefonsamtal, 
företrädesvis via kriminalvårdens eget telefonsystem, efter att ett telefontillstånd beviljats. För 
att barn ska kunna hålla kontakt med sina pappor, kan även kostnadsfria telefonsamtal, så 
kallade veckosamtal, beviljas. Dessa telefonsamtal förs i personalens tjänsterum, efter 
överenskommelse med tjänstgörande personal och i mån av tid. Tjänstemännen nämner även 
brevväxling som ett alternativ. En av tjänstemännen beskriver att alla frihetsberövade fäder, 
inte får besök av sina barn och att detta kan bero på hur relationen mellan pappan och 
mamman ser ut: ”De som har en bra relation med barnets mamma eller vårdnadshavare, de 
kommer ju hit och får använda besökslägenheten. I de fallen där vårdnadshavaren inte vill att 
fäderna ska träffa sina barn, det är ju där det är komplicerat” (Beslutsfattare 2). Ingen av 
kriminalvårdtjänstemännen nämner normalpermission som ett alternativ för att barn ska 
kunna hålla kontakt med frihetsberövade fäder. 
 

7.1.3 Barns anknytning till fadern 
De flesta av intervjupersonerna upplever att barns anknytning till en internerad fader påverkas 
i negativ riktning genom ett frihetsberövande. En kriminalvårdstjänsteman menar att barns 
ålder har en avgörande betydelse för hur anknytningen till fäder påverkas. Två av 
intervjupersonerna tror inte att barns anknytning till pappan påverkas i negativ riktning. En av 
mödrarna beskriver att hon tror att barnen upplever henne som ”fundamentet” och att hon i 
praktiken står för grundtryggheten i familjen. Mot den bakgrunden tror hon inte att barnens 
anknytning till pappan förändrats. En tjänsteman upplever att barns anknytning till 
frihetsberövade fäder kan gynnas genom ett frihetsberövande: 
 

Det påverkar barnet mer i ett gynnsamt läge, i de flesta fallen. På utsidan missbrukar ju 
fäderna eller är rätt grovt kriminella, att de ändå får en nykter och en ren relation, fast 
den blir mer sporadisk kanske (…) Det finns undantag vet jag, men jag tror inte att 
barnen haft en bra pappa och då är ju anknytningen förstörd redan från början 
(Beslutsfattare 1). 
 

7.1.4 Beslut tagna med hänsyn till barns bästa 
Ingen av de frihetsberövade fäderna eller mammorna tycker att viktiga beslut som 
kriminalvården tagit gällande den frihetsberövade pappan har fattats utifrån barnens bästa. En 
av papporna beskriver att han inledningsvis av sin verkställighet önskade placeras på en 
anstalt i närheten av hemorten, med hänsyn till sin familj, för att de skulle slippa långa 
resvägar. Kriminalvården brydde sig inte om hans önskemål utan placerade honom på en 
anstalt cirka tio mil från hemorten. 
En av mammorna beskriver en tragisk familjehändelse, där hon önskar att kriminalvården 
hade beaktat barnens bästa, för familjens skull: 
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Min pappa blev ihjälslagen för två år sedan, då fick inte min man permission. Han fick 
inte komma på begravningen, men jag tycker ändå för barnens skull, det här har varit 
jobbigt för oss alla, då hade vi behövt ha någon, barnen hade behövt honom. Jag har 
många släktingar och vänner, men de hade behövt honom och jag hade behövt honom 
också, när man är mitt uppe och ensam i allt det här (Mamma 2). 
 

Kriminalvårdstjänstemännen upplever att barn bästa inte beaktas när beslut ska fattas om 
frihetsberövade fäder. En tjänsteman beskriver beaktandet av barns bästa i beslutsförfarandet 
som ett sätt att fylla ut text vid ett beslut, men att beaktandet av barns bästa inte är avgörande 
när beslut väl fattas. Tjänstemännen förklarar att den ibland använder barn som ett verktyg för 
att erinra frihetsberövade fäder om att ett gynnande beslut kan ändras vid misskötsamhet, 
exempelvis att veckosamtal till barn kan dras in: ”I ärlighetens namn, jag skriver ju det i alla 
beslut som rör den här typen av saker, att detta kan omprövas vid eventuell misskötsamhet, så 
man använder det ju också som ett straff och det är ju lite fult” (Beslutsfattare 1). 
 

7.2 Barns reaktioner vid frihetsberövande 
 

7.2.1 Barns reaktioner 
Barnen till de frihetsberövade fäderna har reagerat olika vid pappans försvinnande i samband 
med frihetsberövandet. En pappa greps av polisen på annan ort. Samtidigt som han greps 
stormade polisens hans hem, där hans fru befann sig med parets två barn. Polisen stormande 
av bostaden upplevs av mamman som tumultartat: 
 

Det var väl en åtta stycken poliser härinne, de puttade på henne (dottern) hit och dit, 
fram och tillbaka. De sprang ju här och slet i möbler och saker, gapade och skrek åt 
henne. Till slut sprang hon och gömde sig. Hon satt under vardagsrumsbordet och bara 
skrek och bankade huvudet i golvet och visste inte var hon skulle ta vägen (Mamma 1). 

 
Mamman beskriver sin äldsta dotters reaktioner, i samband med pappans frihetsberövande, 
som att flickan förvandlats från en tuff och utåtriktad tjej, till en inåtriktad och fundersam 
flicka. Mamman beskriver att flickan blev trotsig efter pappans försvinnande. Den andra 
mamman tycker inte att hennes barn visat några reaktioner på faderns försvinnande. Deras 
pappa var vid gripandet inne i en missbruksperiod och vistades inte hemma. Gripandet av 
pappan skedde utanför hemmet. En av papporna upplever att barnen regerat genom att vara 
ledsna och hans uppfattning är att barn kan vara mer ledsna än vad föräldrar märker. 
 
Kriminalvårdstjänstemännen beskriver att de har olika erfarenheter av att ha upplevt och tagit 
del av barns reaktioner i samband med fäders frihetsberövande. En tjänsteman berättar om en 
liten pojke som reagerade oerhört starkt vi faderns försvinnande. En annan 
kriminalvårdstjänsteman säger sig inte ha några erfarenheter av vilka reaktioner barn kan 
uppvisa i samband med fäders frihetsberövande. Flera menar att fäder inte gärna berättar om 
hur deras barn reagerar vi frihetsberövandet, vilket kan bero på att fäderna mår dåligt av att 
tala om barnens reaktioner.  
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7.2.2 Barnens kännedom  
Tre barn har sedan början av pappans frihetsberövande, haft kännedom om att pappan vistas i 
fängelse. Föräldrarna valde att berätta mot bakgrund av barnens ålder. Pappan upplever att 
dessa barn, som är tonåringar, har accepterat att han befinner sig på en anstalt och begått en 
kriminell handling. Barnen vet dock inte vilken form av brottslighet han är dömd för. Det 
yngsta barnet i familjen, som är fem år, vet inte om att pappan är frihetsberövad. Föräldrarna 
har valt att inte berätta för det yngsta barnet mot bakgrund av barnets ålder och att det ska 
slippa utstå människors fördömande åsikter.  
 
De andra två föräldrarna valde inte heller att berätta för sitt äldsta barns, som idag är åtta år, 
med hänsyn till barnets ålder. Efter cirka ett år fick barnet veta att pappan var i fängelse: ”Det 
var grannens dotter som kom och talade om för henne var hennes pappa var och då var hon 
fem år, hela hennes liv vände sig upp och ner, då hon blev helt, helt förtvivlad” (Mamma 1). 
Dessa två föräldrar menar, trots det inträffade, att det inte var ett klokare alternativ att berätta 
för barnet i ett tidigare skede. Ett av barnen till de frihetsberövade fäderna, har hela tiden fått 
höra att pappan legat på sjukhus. Mamman till barnet valde sedan att berätta att pappan sitter i 
fängelse. Detta efter att en nära anhörig, efter en kort sjukhusvistelse, avlidit och barnet 
undrade om pappan också var död eftersom han låg på sjukhus. 
 
Kriminalvårdstjänstemännen menar att barn oftast har vetskap om sina fäders 
frihetsberövande. Tjänstemännen tror att somliga föräldrar berättar för barnen att pappan är 
borta av olika omständigheter, som att pappa arbetar utomlands. En av 
kriminalvårdstjänstemännen anser att åldern på barnet är avgörande för om föräldrar väljer att 
berätta om pappans frihetsberövande. Alla tjänstemän tycker att barn ska veta att en pappa är 
frihetsberövad, men att brottets art ska undanhållas. Ingen av kriminalvårdstjänstemännen har 
erfarenheter av vilka reaktioner barn kan uppvisa när de får kännedom om pappans 
frihetsberövande. 
 

7.2.3 Kontakten med kriminalvården 
Det framkommer av intervjupersonerna att barns kontakt med kriminalvården oftast sker när 
barn besöker fäderna på anstalten. Två av barnen har också kommit i kontakt med 
kriminalvårdstjänstemän när pappan beviljats normalpermissioner. I detta fall har 
normalpermissionerna varit villkorade med åtföljande av kriminalvårdstjänstemän, vilket 
innebär att permissionerna genomförs under bevakning i syfte att hindra den frihetsberövade 
att avvika under permissionen. 
 
Av föräldrarnas beskrivningar framkommer att barn kan reagera olika när de besöker sina 
fäder på anstalten. Ett föräldrapar menar att det äldsta barnet drar sig undan från föräldrarna 
under själva besöket. Barnet sitter mest för sig själv och vill inte tala med föräldrarna. Den 
andra mamman upplever att barnen, speciellt de tre äldsta, blir bråkiga och stökiga när de 
besöker sin pappa på anstalten. Hon tror att detta beror på att alla barnen vill ha pappans 
uppmärksamhet, samtidigt. 
 
Tre av fyra kriminalvårdstjänstemän har erfarenhet av att sitta med på bevakade besök, där 
barn varit närvarande. En tjänsteman upplever att hennes närvaro under besök inte inverkar på 
barns kontakt med den frihetsberövade fadern. En annan tjänsteman beskriver att han 
upplever att barn inte kan koppla av och vara sig själva om besök genomförs under 
bevakning. Denna kriminalvårdstjänsteman upplever också att barn kan bli arga på den 
tjänsteman som sitter med under besöket. En tredje tjänsteman beskriver sina erfarenheter av 
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barns reaktioner i samband med besök på anstalten som nyfiket utforskande och inte alls 
speciellt traumatiskt. 
 
Av intervjupersonerna framkommer att vissa procedurer i samband med besök, kan upplevas 
som svåra för barn. En av dessa procedurer är att alla besökare ska visiteras innan de får gå in 
på anstaltens besöksavdelning. Detta gäller även barn oavsett ålder. Intervjupersonerna 
beskriver att visitering kan ske på olika sätt. Först måste alla besökare gå igenom en 
metalldetektor, som visar om besökaren har med metallföremål. Anstalten har även tillgång 
till en narkotikahund, som kan nosa på besökaren för att hindra införseln av narkotika. Vid 
misstanke om att besökaren har något olämplig innanför kläderna, kan besökaren uppmanas 
att, inför tjänstemän, klä av sig för att genomgå en mer grundlig visitation. Även barn kan 
behöva ta av sig kläderna. Ett av barnen till intervjupersonerna har fått sin blöja visiterad när 
familjen skulle besöka pappan på anstalten. Flera av kriminalvårdstjänstemännen menar att 
visiteringen av barn har med anstaltens säkerhet att göra: ”Det handlar om säkerhet också, 
man får aldrig glömma det, om man nu skulle vilja ha in någonting genom insmuggling så 
skulle man kanske kunna utnyttja sina barn” (Vårdare 1). 
 

7.3 Rollers påverkan på barns situation 
 

7.3.1 Frihetsberövade i rollen som pappa 
Två av de frihetsberövade fäderna och båda mammorna, upplever att barnens syn på pappan 
efter faderns frihetsberövande, inte förändrat i någon större utsträckning: ”Jag tror ändå att 
en pappa är en pappa, jag tror inte att det betyder något om jag har suttit eller inte, bara man 
älskar dem på något sätt och att de känner sig älskade, jag tror att det räcker långt” (Pappa 
2). Den tredje pappan kan inte uttala sig om hur hans barn upplever honom i rollen som 
pappan. 
 
En av mammorna beskriver att hon tror att barnens oförändrade upplevelse av sin 
frihetsberövade fader i rollen som pappa, beror på att han under anstaltsvistelse gentemot 
barnen och att han, trots frihetsberövandet, fungerar som en förebild.  
 
Kriminalvårdstjänstemännen förklarar att de inte har någon erfarenhet av hur barn upplever 
frihetsberövade i rollen som pappa eller om pappans roll har förändrats till följd av 
frihetsberövandet. 
 

7.3.2 Barnens betydelse 
Papporna upplever och beskriver betydelsen av barnens roll under anstaltsvistelsen som 
oerhörd stor: ”Det är de som har hållit mig på mattan, man fick mycket skit hällt över sig, men 
det var bara att svälja” (Pappa 1). 
 
Kriminalvårdstjänstemännen menar att barns betydelse för frihetsberövade fäder skiljer sig åt. 
En tjänsteman tror att barn hamnar i fokus för fäderna under fängelsevistelsen. En annan 
tjänsteman förklarar att det ibland är barnens betydelse som är avgörande för om fäderna ska 
avstå från att återfalla i kriminalitet och drogmissbruk under anstaltsvistelsen.  
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Barns betydelse används ibland av kriminalvårdstjänstemännen för att få frihetsberövade 
fäder att tänka på vilka konsekvenser ett specifikt agerande kan leda till: 
 

Det använder vi ju också ibland på vissa när man inte vet hur man ska komma åt dem 
”tänk på henne nu” när någon håller på att få något spel eller ” bara tänk på din dotter” 
och vad det kan bli för konsekvenser för henne om du gör det här nu (Beslutsfattare 2).  
 

7.3.3 Mammors och barns roller i vardagen 
En av mammorna upplever att hennes roll i familjen har förändrats efter hennes man 
frihetsberövats. Hon beskriver att äldsta barnet fått en annan roll i skolan. Mamman är 
utbildad undersköterska och insåg snabbt at hon inte skulle kunna försörja familjen på den 
lönen. När hennes mammaledighet var slut, började hon studera till affärsekonom. Hon lyckas 
försörja familjen på en lön och upplever att hon har rollen som familjeförsörjare under sin 
mans frånvaro. Barnets roll i skolan beskriver mamman att dottern har fått rollen som klassens 
hackkyckling. En av papporna upplever att hans barn har fått andra roller i hemmet. Han 
beskriver att de får ta ett större ansvar med att hjälpa till hemma, exempelvis hämta syskon på 
dagis. 
 

7.3.4 Kriminalvårdens syn på frihetsberövade i rollen som pappa 
Ingen av de frihetsberövade fäderna upplever att kriminalvården tillåter dem att vara pappa 
under frihetsberövandet. En pappa beskriver kriminalvårdens syn på honom i rollen som 
pappa: ”De ser inte mig som pappa, inte någon annan heller, för det är inte deras uppgift. 
Deras uppgift är att ha mig inlåst, sen får jag klara mig bäst fan jag vill och min familj också 
” (Pappa 3). En annan pappa upplever dock att kriminalvården, till viss del, tillåter honom att 
vara pappa, genom att hans familj tillåts genomföra besök i anstaltens besökslägenhet och att 
han får ringa hem. Han menar att detta är det enda kriminalvården kan erbjuda honom för att 
han ska kunna fungera som pappa åt sina barn. 
 
Kriminalvårdstjänstemännens generella upplevelse är att kriminalvården inte ser till 
frihetsberövade i rollen som pappa. Kriminalvårdens syn på dessa män genomsyras av bilden 
att de är dåliga pappor: ”De (personal inom kriminalvården) kanske tycker att han är den 
dålig pappa eftersom han sitter i fängelse” (Vårdare 1). En annan tjänsteman upplever ändå 
att kriminalvårdens syn på dessa fäder har förändras de sista åren. Kriminalvården har börjat 
tänka på att barns intresse ska tillvaratas. Två av kriminalvårdstjänstemännen berättar också 
sina personliga åsikter om frihetsberövade fäder i rollen som pappa. Den ena menar att dessa 
fäder är som vilken pappa som helst och att de älskar sina barn lika mycket som vilken 
förälder som helst. Den andra tjänstemannen menar att frihetsberövade fäder automatiskt 
hamnar i ett underläge genom att de är frihetsberövade. 
 

7.4 Vad kan göras för barn med frihetsberövade föräldrar 
 

7.4.1 Anhörigas delaktighet 
Två föräldrar ger utryck för önskemål om att anhöriga till frihetsberövade fäder ska få vara 
delaktiga i den verkställighetsplan som upprättas på anstalten: ”Det är inte bara jag som sitter 
inne, familjen sitter inne också” (Pappa 1). Han menar att det är lättare att få rätsida på 
situationen om hela hans familj engageras. En mamma upplever att det är viktigt att familjen 
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får vara delaktig när den frihetsberövade pappan ska placeras enligt en så kallad § 34, för att 
barnen ska veta var de ska besöka sin pappa.  
 

7.4.2 Särskilda villkor 
Flera av intervjupersonerna upplev att tillvägagångssättet när kriminalvårdens huvudkontor, 
upprättar särskilda villkor, måste ändras. Av intervjupersonernas beskrivningar framgår att de 
särskilda villkoren avgör i vilken utsträckning frihetsberövade pappor kan ha kontakt med 
sina barn, om och när normalpermissioner kan beviljas och om permissionerna ska ske under 
åtföljande av kriminalvårdstjänstemän. En mamma beskriver vikten av att frihetsberövade 
fäder beviljas normalpermissioner: ”Det är viktigt att han får permissioner, han behöver ju 
vänja sig vid oss och vi behöver vänja oss vid honom, det blir ju som ett nytt liv” (Mamma 2). 
De särskilda villkoren påverkar även vilken anstalt frihetsberövade placeras på. En av 
tjänstemännen önskar att särskilda permissioner ska beviljas när det gäller angelägenheter 
som berör barn till frihetsberövade. 
 

7.4.3 Barns bästa i fokus 
En av kriminalvårdstjänstemännen menar att anstalten behöver förbättra sätten att arbeta med 
barn till frihetsberövade. Barns bästa måste i större utsträckning genomsyra allt arbete med 
frihetsberövade föräldrar. Detta menar han, kan uppnås genom att personal ges utbildning om 
vikten av att se till barns bästa. 
 

7.4.4 Besökslägenheter och grupper för barn och anhöriga 
Alla intervjupersoner beskriver behov av att uppföra fler besökslägenheter på anstalten. En av 
kriminalvårdstjänstemännen förklarar att många intagna ska dela på en besökslägenhet och att 
föräldrarna inte beviljas besök i besökslägenheten i den utsträckning som de önskar. 
Föräldrarna upplever att tiderna för besökslägenheten ändras för att bli mer barnanpassade. I 
dag påbörjas besöket i besökslägenheten klockan 18.00 och avslutas klockan 11.00 
nästkommande dag, vilket innebär att barnen sover under största delen av besöket. En lekplats 
i direktanslutning till besökslägenheten är något som eftersöks av föräldrarna och 
tjänstemännen. Några tjänstemän menar också att de traditionella besöksrummen behöver 
anpassa efter barns behov. En mamma önskar att kriminalvården organiserar särskilda 
besökgrupper på anstalten, dels utifrån barns behov att identifiera sig med andra barn, dels för 
att vuxna kan ha ett behov att identifiera sig med andra vuxna. 
 

7.5 Sammanfattning 
Av intervjupersonerna framkommer att frihetsberövade fäders delaktighet i den dagliga 
omsorgen ser olika ut, att telefonsamtal och besök är de vanligaste formerna för att hålla 
kontakt och att anknytningen mellan barn och fäder upplevs påverkas i negativ riktning. 
Vidare framkommer att barn kan reagera olika vid kontakt med kriminalvården. Genom ett 
frihetsberövande kan även olika roller påverka och förändra barns situation. 
Intervjupersonerna beskriver exempel på åtgärder som kan förbättra barns situation.  
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8. Analys 
 

8.1 Anknytningsteoretiskt perspektiv 
I vår tolkning kan vi förstå att modern i samtliga fall är barnens huvudsakliga 
anknytningsperson, eftersom det är hon som svarar för att barnens behov blir tillgodosedda 
vid faderns verkställighet. Vidare förstår vi att den frihetsberövade fadern kan fungera som 
barns anknytningsperson under ett frihetsberövande. Detta är dock beroende på hur den 
känslomässiga relationen sett ut före frihetsberövandet och i vilken utsträckning fadern har 
gett ändamålsenliga svar på barns signaler om närhet, ömhet och beskydd. Vår tolkning av 
frihetsberövandets påverkan på anknytningen är att den kan påverkas negativt. Detta då fadern 
på grund av begränsade kontaktmöjligheter inte i lika stor utsträckning, som före 
frihetsberövandet, kan svara på barnets signaler och behov, speciellt när det gäller yngre barn. 
Resultatet kan också tolkas som att anknytningen inte behöver påverkas i en negativ riktning. 
Detta gäller främst äldre barn som oftast har en verbal förmåga att signalera sina behov om 
närhet, ömhet och beskydd och därför har möjlighet att via telefon ta emot verbala 
ändamålsenliga svar från den frihetsberövade fadern.  
 
Vi kan med hjälp av anknytningsteorin tolka och förstå barns reaktioner, dels i samband med 
faderns frihetsberövande, dels i samband med barns kontakt med kriminalvården. Av 
resultatet framgår att barns reaktioner vid sina fäders frihetsberövande har olika karaktär. En 
flicka har reagerat på pappans försvinnande med inåtvändhet och depression och samtidigt, 
främst gentemot mamman, med en stark trotsighet. Utifrån anknytningsteorin förstår vi att 
hennes inåtvändhet och depressiva beteende är ett tecken på att flickan upplever att hennes 
ömsesidiga relation till pappan som anknytningsperson är starkt hotad. Det depressiva 
beteendet som flickan uppvisar kan följa då en trygg anknytning bryts. Trotsigheten gentemot 
mamman kan tolkas som ett anknytningsbeteende som flickan aktiverar för att signalera 
behov av närhet, ömhet och beskydd i en hotande situation.  
 
Barn kan också uppvisa olika reaktioner i sin kontakt med frihetsberövade fäder, vid besök 
eller normalpermissioner. Exempel på reaktioner som beskrivs i samband med att barn 
besöker fäderna i fängelse och vid normalpermissioners slut är bråkighet, stökighet, 
undvikande beteende, desperation, men även glädje och tillfredställelse. Ur ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv kan dessa reaktioner tolkas som att anknytningsbeteende 
aktiveras för att signalera barnens behov av närhet, ömhet och beskydd från den 
frihetsberövade fadern i rollen som anknytningsperson. Vi tolkar dessa beteenden som att 
barnen upplever, på ett eller annat sätt, att den ömsesidiga känslomässiga relationen till fadern 
är hotad. Hotet kan utgöras av en rädsla att inte får träffa fadern igen, eller på en lång tid. 
Relationen kan även vara hotad av exempelvis syskon då fadern, vid besök, ska svara på och 
tillgodose flera barns signaler. Barn som uppvisar ett glatt och nöjt beteende efter besök hos 
den frihetsberövade fadern, kan ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv tolkas som att 
anknytningen är av god kvalitet genom att pappan lyckas svara ändamålsenligt på barnens 
signaler och tillgodose barnets känslomässiga behov.  
 

8.2 Rollteoretiskt perspektiv 
Av resultatet framträder en helhetsbild av att barns syn på den frihetsberövade fadern i rollen 
som pappan inte har förändrats av frihetsberövandet. Detta kan ur ett rollteoretiskt perspektiv 
tolkas som att ett rollkomplementariat råder, trots pappans frihetsberövande. Barnens 
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förväntningar på pappan, när de möts, stämmer överrens med hans roll och beteende. I ett fall 
blev fadern mer ansvarstagande i rollen som pappa genom frihetsberövandet, vilket kan ha 
förstärkts barnens upplevelse av rollkomplementariat.   
 
Vidare framgår, enligt fäderna, att barnens roll är enormt stor under anstaltsvistelsen. Genom 
rollteorin kan vi förstå detta som att barns rolluppsättning innefattar en motivationshöjande 
roll för frihetsberövade fäder. Även barnens rolluppsättning tycks innefatta en kontrollerande 
roll för kriminalvårdstjänstemännen för att nå fram till intagna, när kriminalvårdens övriga 
verktyg inte räcker till. Barns roll blir då till ett straffande verktyg mot fäder vid en eventuell 
misskötsamhet. Vissa gynnande beslut, exempelvis beviljade veckosamtal till barn, är ofta 
villkorade med erinran om att beslutet kan omprövas vid misskötsamhet. Fäderna har, vad 
som framkommer, många gånger fått utstå en del orättvisor, men att de tänkt på vad ett visst 
agerande kan leda till för barnen.  
 
En av mammornas roll förändrades i och med faderns frihetsberövande. Ur ett rollteoretiskt 
perspektiv kan detta tolkas som att mamman efter faderns frihetsberövande fick överta rollen 
som familjens försörjare. Denna roll har i sin tur lett till att hon fått ännu en ny roll som 
student, då detta har varit en nödvändighet för att uppfylla förväntningarna på försörjarrollen. 
Rollteoretiskt kan konstateras att rollambiguitet inte försvårat för mamman då hon har varit 
säker på vad försörjarrollen inneburit för henne, eftersom hon tagit beslut om att studera. Inte 
heller har de ökade förväntningarna på mammans nyförvärvade roller lett till en 
rollöverbelastning. När det gäller barns förändrade roller framgår att vissa av barnen fått nya 
roller i hemmet och i skolan på grund av faderns frihetsberövande. Vissa barn har fått ta större 
ansvar i hemmet, vilket kan förstås utifrån att de tagit på sig delar av föräldrarollen. En flicka 
fick genom faderns frihetsberövande en offerroll i skolan, vilket kan ha lett till att flickan fått 
uppleva en rollambiguitet, då hon varit osäker på vad som förväntades av henne. Detta kan 
vara en anledning till att flickan blivit deprimerad.  
 
I resultatet framgår att fäderna anser att kriminalvården inte ser dem i rollen som pappor. Inte 
heller kriminalvårdstjänstemännen anser att kriminalvården ser frihetsberövade fäder i rollen 
som pappa. Ur ett rollteoretiskt perspektiv kan detta förstås utifrån att kriminalvården ser 
rollen som pappa respektive rollen som kriminell och frihetsberövad som oförenlig. 
Rollkonflikten innebär i fädernas fall en inter-rollkonflikt då de innehar båda rollerna. Vidare 
kan man förstå att en intra-rollkonflikt existerar då kriminalitet inte ingår i omgivningens 
förväntningar på rollen som pappa. Vidare kan yrkesrollen som kriminalvårdstjänsteman 
också utgöras av en rollkonflikt och inter-rollkonflikt. Tjänstemännen ska förena barns 
beaktande med kontroll och bestraffning av de frihetsberövade fäderna. Av resultatet kan vi 
också tolka två tjänstemäns icke svarande på frågan om deras personliga åsikter, när det gäller 
synen på frihetsberövade fäder i rollen som pappa, som ett upprätthållande av deras 
professionella förhållningssätt. De skiljer således detta från egna attityder. Denna rolldistans 
kan ur ett rollteoretiskt perspektiv vara riktigt i en professionell bemärkelse, men kan ändå 
uppfattas som ett avståndstagande.  
 

8.3 Socialkonstruktivism 
Av resultatet framgår en bild av att föräldrar upplever att beslut som rör den frihetsberövade 
fadern inte fattas utifrån barns bästa. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan 
kriminalvårdstjänstemännens arbetssätt utgöras av en konstruktion av yrkesmässiga 
förväntningar i form av lagar, föreskrifter och direktiv och i sociala processer i arbetsgruppen. 
Vidare har flertalet av de intervjuade tjänstemännen föreställningar om att frihetsberövade 
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fäders kontakt med barn, uppfyller ett egoistiskt behov hos fäderna, för att de ska kunna 
åtnjuta vissa fördelar av att de är fäder. Detta kan förstås som att klienten medverkar till 
tjänstemännens konstruktioner om fäders kontakt med sina barn. Samtidigt som fädernas 
kontakt med sina barn konstrueras av det formella uppdraget och den sociala kontexten så 
medverkar också den intagne själv till att konstruera innehållet i kriminalvårdstjänstemännens 
konstruktioner, vilket präglar deras arbetssätt och förväntningar. Av detta kan man förstå att 
konstruktionen av tjänstemännens uppdrag med de frihetsberövade fäderna sker i ett samspel 
mellan den sociala kontexten, tjänstemannen och den frihetsberövade fadern. Ytterligare en 
dimension kan vara att det även på en samhällelig nivå skapas sociala konventioner som 
påverkar kriminalvårdens arbetssätt och uppdrag. Sociala konventioner grundar sig på 
gemensamma antaganden om vår omvärld och genom sociala processer. Konventionerna 
institutionaliseras när många är överens om hur man skall tolka samhällets olika aspekter, till 
exempel att samhället skall skyddas från kriminella och kriminalitet, eller fråntas samhälleliga 
rättigheter. Dessa antaganden tycks stå över barns föräldrarätt. Kriminalvården är ett 
samhällsorgan och kriminalvårdstjänstemännen således samhällets representanter. Därmed får 
kriminalvården och dess anställda ett uppdrag med att upprätthålla samhällets sociala 
konventioner. 
 
Det framkommer i resultatet att få kriminalvårdtjänstemän har vetskap om hur barn reagerar 
vid fäders frihetsberövande. Tjänstemännen förklarar detta som att de frihetsberövade fäderna 
inte gärna berättar om sina barn. Detta kan ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkas 
som att det finns konstruktioner kring relationsskapandet mellan vårdare och intagen. 
Beslutsfattarna har mindre vetskap om barns reaktioner vid ett frihetsberövande än 
kriminalvårdarna. En möjlig tolkning är att konstruktionerna kring relationsskapandet tillåter 
vårdare att i större utsträckning, än beslutsfattare, att skapa relationer till de frihetsberövade 
fäderna. Dessa kan tolkas som ett hinder att skapa goda relationer vilket, vi tolkar, är 
grundläggande för att en människa ska tala om sin familj. Eftersom beslutsfattarna har minst 
kunskap om fädernas familjeförhållanden på grund av bristfälliga kontakter påverkas givetvis 
deras möjlighet att fatta beslut som gynnar den frihetsberövades barn.   
 
Socialkonstruktivismen hjälper oss även att förstå skillnader i fädernas delaktighet i den 
dagliga omsorgen av barnet innan frihetsberövandet, som framkommer i vårt resultat. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv kan detta tolkas som att föräldrar har olika sociala 
konstruktioner av föräldraskapet. De sociala konstruktionerna kan påverkas av till exempel 
den kulturella och sociala kontext föräldrar vuxit upp och som de idag lever i. Ett exempel 
som framträtt i vårt resultat och som skulle kunna tolkas vara en social kontexts påverkan är 
den fadersfrånvaro som en av de frihetsberövade fäderna upplevt och hur detta kan ha kommit 
att påverka hans egen roll som pappa och den fadersfrånvaro hans dotter fått uppleva.  
 
Av resultatet framgår intervjupersonernas tankar om förbättringar för barns situation till 
frihetsberövade fäder. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan detta förstås som en 
möjlighet till förändring, då människan inte ses som passiv inför sociala konstruktioner, men 
är endast möjlig om sociala konventioner kring frihetsberövade fäder ändras.   
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9. Slutdiskussion 
 
Av studiens resultat framkommer att frihetsberövade fäders delaktighet i den dagliga 
omsorgen ser olika ut, att telefonsamtal och besök är de vanligaste formerna för att hålla 
kontakt och att anknytningen mellan barn och fäder upplevs påverkas i negativ riktning. 
Vidare framkommer exempel på barns olika reaktioner vid kontakt med kriminalvården och 
exempel på åtgärder som kan förbättra barns situation. Resultatet visar även att olika roller 
kan påverka och förändra barns situation. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv förstår vi att 
barn kan ha flera anknytningspersoner och att begränsade kontaktmöjligheter kan inverka 
negativ på barns anknytning till frihetsberövade fäder. Vår rollanalys visar på olika 
rollkonflikter och att barns och föräldrars roller kan förändras genom fäders frihetsberövande. 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet ger oss förståelse om hur barn påverkas av föräldrars 
och kriminalvårdstjänstemännens sociala konstruktioner. Vi kan genom vår studie konstatera 
att fäders frihetsberövande kan ha betydelse för barn utifrån olika aspekter.  
 

9.1 Barns behov  
Vi har genom vår anknytningsteoretiska analys funnit att yngre barns anknytning till 
frihetsberövade fäder påverkas i en mer negativ riktning än äldre barns, vid långvariga 
separationer. Vårt resultat kan liknas med vad Hwang (1984:71) hävdar, nämligen att barn i 
åldern sex månader till fyra år, är speciellt känsliga för längre separationer. Andersson 
(1995:20-24) menar att skadeverkningar av långvariga separationer kan förebyggas genom att 
kontakt med frånvarande föräldrar bibehålls i en så stor utsträckning som möjligt. Av vårt 
resultat framkommer att telefonsamtal och barns besök är de vanligaste formerna av kontakt 
mellan barn och frihetsberövade fäder. Vi kan förutsätta att äldre barn har en större verbal 
förmåga att utrycka sitt känslomässiga behov av närhet, ömhet och beskydd (Perris, 1996:15), 
varpå den kontakt som kan hållas via telefon kan bidra till att en god anknytning upprätthålls 
mellan besökstillfällena. Vi menar, i enlighet med Hariston (refererad i Janeling & Ribberfalk, 
1998:22-23), att telefonsamtal kan vara ett sätt för äldre barn att hålla kontakt med 
frihetsberövade fäder. Frihetsberövade fäder kan då via telefon, med förutsättning att de kan 
uppfatta barns signaler, ge barn ändamålsenliga svar. För yngre barn, med ett icke utvecklat 
språk, existerar inte telefonsamtal som ett alternativ för att uttrycka och få svar på sina 
känslomässiga signaler. För ett yngre barn kan en veckas uppehåll i den fysiska 
känslomässiga kontakten, innebära en upplevelse av att frånvarande föräldrar inte längre 
existerar (Hwang, 1984:71). Av vårt resultat har det framkommit att fäder kan ha svårt att 
hålla kontakt med barn genom besök, beroende på var fadern geografiskt är placerad. Vi har 
också funnit att lagar och föreskrifter, så som särskilda villkor och beviljandet av besöks- och 
telefontillstånd, styr barns möjligheter till kontakt med frihetsberövade fäder, vilket stämmer 
överens med vad Hariston (a.a.) menar är avgörande för barns kontaktmöjligheter med 
frihetsberövade fäder.    
 
Barn har alltid ett behov av sin pappa (Hwang m.fl., 1984:71). Vi menar, ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, att sociala konstruktioner kring frihetsberövade fäder 
påverkar barns möjlighet att få behovet av omvårdnad, skydd och respekt för sin integritet 
(SOU 2000:77:53-56) tillgodosett. Av vårt resultat framkommer att föräldrar inte upplever att 
beslut som fattats rörande fadern sker i beaktande av barns bästa. Detta kan förklaras utifrån 
att kriminalvårdstjänstemännen fattar beslut som grundar sig på sociala konstruktioner om 
frihetsberövade fäder. Ett exempel på en tjänstemännens sociala konstruktioner, som 
framkommer i resultatet är att kriminalvårdstjänstemännen i sin relation till frihetsberövade 
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fäder uppfattar barns behov som egoistiska syften från fäders sida. Vi menar, i enlighet med 
Hariston, att samhällets syn påverkar kriminalvårdstjänstemännens konstruktioner av 
frihetsberövade fäder. Vår tolkning förstärks av Wolleswinkel (2002:1) som menar att, trots 
myndigheters vetskap om barns behov och rättigheter, övervägs inte detta vid beslut som rör 
barn vid fäders frihetsberövande. En annan möjlig förklaring till tjänstemännens sociala 
konstruktioner kan vi förstå utifrån det som Ekbom, Engström och Göransson (2002:230) 
beskriver som att myndigheter har en tendens att vilja skydda barn från att uppleva svåra 
situationer. Vi menar att denna tendens kan förklaras utifrån vad Andersson (2000:173-174) 
anser vara en modern västerländsk konstruktion av barndom. Andersson menar att vuxnas 
makt dominerar barns personliga och sociala liv genom att makten är institutionaliserad i 
disciplinära verksamheter, som kriminalvården, enligt oss. Makten brukar, enligt Andersson, 
kallas för ansvar, kontroll för omsorg och regler för skydd. 
 

9.2 Barns reaktion vid frihetsberövande 
Tidigare forskning har visat att barn kan reagera både positivt och negativt vid föräldrars 
frihetsberövande (Melin, 1998:17). De sätt som barn reagerar på, menar Melin, är avhängigt 
vilken relation barnet har haft till fadern och vilken psykisk påfrestning barnet har levt under. 
Amerikansk forskning har visat att barn till frihetsberövade i en högre utsträckning än andra 
barn riskerar att drabbas av bland annat ångest och depression (Hedin, 2000:33).  Vårt resultat 
visar att barn som haft en god anknytning till sin pappa reagerat negativt vid faderns 
frihetsberövande. Reaktionerna har bestått av ledsamhet, depression och trotsighet. 
Depressionen kan, ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, tolkas som att en trygg anknytning 
plötsligt bryts, till en för barnet viktig anknytningsperson. Vidare menar vi, att trotsigheten 
kan vara ett exempel på ett anknytningsbeteende som barn aktiverar för att signalera sitt 
behov av närhet, ömhet och beskydd, hos en för barnet annan viktig anknytningsperson.   
 
Av resultatet framgår att äldre barn i högre utsträckning än yngre barn får kännedom om 
fäders frihetsberövande. Enligt Melin (1998:11-13) får många barn aldrig vetskap om att 
föräldern frihetsberövats, utan får istället höra att föräldern har åkt utomlands för att arbeta 
eller att de vistas på sjukhus. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, går detta fenomen att 
tolka som att föräldrars konstruktioner om yngre barn, innebär att de bör skyddas, dels från de 
känslor som kan väckas genom kännedom om fäders frihetsberövande, dels från de sociala 
konventioner om kriminella som existerar i vårt samhälle.  
 

9.3 Olika rollers påverkan på barn 
Tidigare forskning visar att pappor uppfyller en viktig roll i barns liv (Hyvönen, 2000:117; 
Hwang, 2000:13-37). Intervjupersonerna har en gemensam bild av att barns syn på 
frihetsberövade fäder i rollen som pappa, inte förändras genom ett frihetsberövande. Hyvönen 
(a.a.) menar att barns beskrivning av hur en pappa skall vara, utgår från barns bild och 
uppfattning om den egna pappan.  Vi menar därav att en pappa alltid är en pappa, oavsett om 
han sitter i fängelse eller inte. Ur ett rollteoretiskt perspektiv kan den oförändrade synen på 
frihetsberövade fäder förklaras utifrån att rollkomplementariat råder. Barnets förväntningar på 
pappan stämmer överens med hans beteende och roll. 
 
Av resultatet har vi tolkat att de intervjuade mammorna är barnens huvudsakliga 
anknytningsperson, då de står för den huvudsakliga omsorgen av barnen (Lamb, 1997:119-
120; Hwang, 2000:32-36). Vidare visar vårt resultat, i likhet med Hariston (refererad i 
Janeling & Ribberfalk, 1998:22-23), att mödrar har stor påverkan för hur barns kontakt med 
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frihetsberövade fäder fungerar och utvecklas. Det visar sig även att mödrars roll kan förändras 
vid fäders frihetsberövande, då hon exempelvis till skillnad från tidigare får rollen som ensam 
familjeförsörjare. Vi kan utifrån rollteorin konstatera, att mödrarnas rollförändring inte 
behöver innebära en rollambiguitet eller rollöverbelastning, trots stort ansvarsökande.  Vår 
analys visar även att barn kan få ändrade roller i hemmet, i form av ökat ansvartagande, och i 
skolan, i form av en offerroll, när en pappa frihetsberövas.  
 
Resultatet visar, att både frihetsberövade fäder och kriminalvårdstjänstemän är eniga om, att 
kriminalvården inte ser frihetsberövade fäder i rollen som pappa. Detta kan, ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, förklaras med att kriminalvårdstjänstemän beter sig i 
enlighet med sociala konventioner, där rollen som pappa och rollen som kriminell anses vara 
oförenlig. Vidare kan vi ur ett rollteoretiskt perspektiv tolka detta som, att rollpositionen som 
frihetsberövad fader, innebär en inter-rollkonflikt. Yrkesrollen som kriminalvårdstjänsteman 
kan också innebära inter-rollkonflikt ur en rollteoretisk synvinkel, då tjänstemän både har en 
kontrollerande och en vårdande roll. Ett exempel på tjänstemäns svårighet att kombinera 
dessa roller framgår i resultatet, då de använder barn till frihetsberövade fäder, dels som ett 
straffverktyg vid misskötsamhet, dels som ett motivationshöjande verktyg.  
 

9.4 Vad har gjorts och vad kan göras för att förbättra barns situation  
Av vårt resultat, framkommer av föräldrar och kriminalvårdstjänstemän, exempel på åtgärder 
som kan förbättra barns situation med frihetsberövade fäder. Rapporten Barn med 
frihetsberövade föräldrar (Kriminalvårdsstyrelsen & Socialtstyrelsen, 1998), resulterade i ett 
åtgärdsförslag som skulle förbättra situationen för barn med frihetsberövade föräldrar. Av vårt 
resultat kan vi konstatera att många av dessa åtgärder inte har införlivats på den aktuella 
anstalten. Detta kan jämföras med de resultat Barnombudsmannen kommit fram till i 
rapporten Straffa inte barnet! (2004). Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkar vi de 
icke införlivade åtgärdsförslagen som att direktiv inte är tillräckliga för att åstadkomma 
förändring. De sociala konventioner som ligger till grund för konstruktioner om 
frihetsberövade fäder måste, menar vi, ändras för att barnperspektivet ska kunna införlivas i 
kriminalvårdens arbete med frihetsberövade fäder. 
 
I likhet med Barnombudsmannens rapport (a.a.), framträder i vårt resultat, skillnader mellan 
barns kontaktmöjlighet med frihetsberövade fäder, beroende av vilken anstalt frihetsberövade 
fäder är placerade på. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan detta förklaras som att den 
sociala kontexten, vilket kan utgöras av arbetsplatsens kultur och personalens arbetssätt, kan 
påverka barns kontaktmöjligheter. Vi anser, i enlighet med Barnombudsmannen, att alla barn, 
ur ett rättviseperspektiv, ska ha lika möjligheter till kontakt med frihetsberövade fäder oavsett 
anstalt.  
 

9.5 Metoddiskussion 
Under arbetet med studien har vi stött på vissa svårigheter som kan ha påverkat studiens 
resultat. En svårighet har varit vår strävan att inneha en fenomenologisk-hermeneutisk 
position, då vi inte är säkra på i vilken utsträckning vår förförståelse har påverkat oss i arbetet 
med studien. Ytterligare en svårighet som vi upplevt, är hur vi på bästa sätt skulle redovisa 
studiens empiri, eftersom erhållen data var omfattande. En tredje aspekt som kan ha påverkat 
studiens resultat är att intervjuerna genomförts vid olika tidpunkter på dygnet, vissa på dagtid 
och vissa på kvällstid.   
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Inledningsvis var vi helt fokuserade på att genomföra en kvalitativ studie, men kom under 
arbetets gång att diskutera alternativa forskningsmetoder. Vid våra besök på den aktuella 
anstalten, i samband med genomförandet av intervjuer, visade ett flertal frihetsberövade fäder 
sitt intresse för att delta i studien. Vi tolkar det stora intresset som att studiens problemområde 
inte endast är ett område som engagerar oss forskare, utan även frihetsberövade fäder och 
deras familjer. Mot bakgrund av detta, är vi övertygade om att vi kunde ha använt oss av en 
mixad forskningsmetod, bestående av enkäter i kombination med djupintervjuer. Fördelen 
med en mixad metod skulle, som vi ser det, vara att studien skulle få en större 
genomslagskraft. Detta då fler frihetsberövade fäder, mödrar och tjänstemän skulle kunna 
komma till tals och få delge sina upplevelser och erfarenheter om vilken betydelse 
frihetsberövandet av fäder kan ha för ett barn. En fallstudie, där en familj med en 
frihetsberövad förälder skulle studeras i sin fysiska och sociala kontext, skulle vara ett annat 
alternativ på en forskningsstrategi som kan ge fördjupad kunskap och insikt om 
frihetsberövandets betydelse för barns situation. 
 

9.6 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning om barn till frihetsberövade föräldrar är knapphändig och denna grupp barn 
beskrivs som osynlig och bortglömd (Melin, 1998:3). Vi anser det viktigt, att vidare forska 
kring frihetsberövade föräldrar och deras familjer för att öka samhällets stöd till dem.  För att 
få en helhetsförståelse för familjer med erfarenhet av frihetsberövande, skulle studier i syfte 
att undersöka följande forskningsfrågor vara av intresse:  
 
Hur kan drivkraften till kriminalitet förstås ur ett föräldraperspektiv?  
 
Hur kan barns kontaktmöjligheter med en frihetsberövad förälder förklaras utifrån ett 
maktperspektiv? 
 

9.7 Författarnas tackord 
Vi vill tacka er, föräldrar, som valt att delta i studien och därmed gjort den möjlig att 
genomföra. Genom era detaljerade livsberättelser har vi fått en ökad kunskap och förståelse 
om barn med frihetsberövade fäder. Tack även till er, kriminalvårdstjänstemän, som låtit oss 
tagit del av era yrkeserfarenheter i arbetet med frihetsberövade fäder. Ni har alla bidragit till 
att öka befintlig forskning om barn till frihetsberövade föräldrar. Vi vill också rikta ett stort 
tack till vår handledare Lis-Bodil Karlsson för goda råd under arbetets gång och till 
kursansvarig Sam Larsson, för engagemang och inspiration. Tack även till våra familjer för 
stöd och uppmuntran.  
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      Bilaga 1 
 
                             Norrtälje 2006-03-07 
 
Hej! 
 
Vi, Caroline Mattsson och Camilla Persson, är två socionomstudenter vid Institutionen för 
socialt arbete, Stockholms Universitet. Under termin sju, som infaller vårterminen 2006 och 
som är utbildningens sista termin, kommer vi genom att skriva en C-uppsats i ämnen socialt 
arbete erhålla vår examen.  
 
Idag finns det uppskattningsvis mellan 8 000 – 10 000 barn i Sverige som är ofrivilligt 
separerade från en eller båda föräldrarna på grund av att föräldern/föräldrarna är 
frihetsberövade. Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen och förståelsen för vad ett 
frihetsberövande kan betyda för ett barn. För att uppnå detta syfte har vi som avsikt att 
genomföra en kvalitativ studie, vilket innebär att man genom intervjuer/samtal försöker förstå 
det ämne som ska undersökas utifrån den livsvärld och med det perspektiv som den 
intervjuade innehar.  Mot bakgrund av detta och att du är en frihetsberövad förälder, anhörig 
till en frihetsberövad förälder eller om du i din yrkesutövning inom kriminalvården och i ditt 
dagliga arbete kommer i kontakt med en frihetsberövad förälder, hoppas vi att du genom ditt 
deltagande vill medverka i denna kvalitativa studie. Detta för att vi ska kunna få ta del av just 
dina upplevelser och erfarenheter. 
 
Datum för när intervjuerna kommer att genomföras göras upp i samrådan med dig, 
företrädesvis någon gång under mars/april 2006. Samtalsintervjuerna kommer att ta cirka en 
timme att genomföra och din medverkan är högst frivillig. Du kan när som helts under 
intervjun avbryta din medverkan, men då förbehåller vi oss rätten att använda oss av den 
information som du redan har delgivit oss under samtalet. Vi kommer i undersökningen ändra 
på ditt namn för att ge dig anonymitet. Det som du säger kommer inte av någon annan än dig 
själv kunna hänföras tillbaka till dig. Vi har som önskemål att få spela in samtalsintervjun 
med dig på bandspelare. Syftet med en bandupptagning är att underlätta vårt arbete när vi från 
det sagda ordet ska teckna ner allt som sagts till en skriven text. Banden kommer att förvaras 
så att obehöriga personer inte kan ta del av dem och kommer att förstöras när vi har slutfört 
arbetet. När uppsatsen är färdigskriven, kommer den att tryckas upp i ett antal exemplar. 
Uppsatsen kommer att granskas av bland annat Sam Larsson, examinator vid Institutionen för 
socialt arbete, Stockholms universitet, av vår handledare Lis-Bodil Karlsson samt av de 
studenter som har fått uppdraget att opponera på uppsatsen. Ett exemplar kommer också att 
placeras på Institutionens bibliotek. Givetvis, får även du en kopia av den färdiga uppsatsen 
om du så önskar.  
 
Om du är intresserad av att medverka i den aktuella undersökningen eller om du har andra 
frågor, får du gärna ta kontakt med Camilla Persson eller Caroline Mattsson. Kontakten tas 
genom Kriminalvårdsinspektör Per Melin på telefonnummer 0176-29 62 36, som kommer att 
vidarebefordra ditt meddelande till Camilla Persson. 
 
Tack på förhand 
 
 
 
Caroline Mattsson   Camilla Persson  
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                                                                     Bilaga 2 
 

Intervjuguide 1 
 
Namn:………………………..  Ålder:………………………. 
 
Antal barn:…………………...  Ålder på barn: ……………… 
 
Barnets/barnens ålder vid häktningen:……………………………………………… 
 
Häktningstid:………………...  Strafftidens längd:………….. 
 
 
Tema 1. 
Kunskaper och insikter om barnets behov och relationer 
 
Kan du berätta i vilken utsträckning barnet hade kontakt med dig/fadern när det gäller den 
dagliga omsorgen innan häktningen. Kan du beskriva hur kontakten såg ut? 
 
Kan du beskriva hur du upplevde/upplever kontakten mellan barnet och dig/fadern under 
häktningstiden och anstaltsvistelsen. På vilka sätt har barnet kunnat hålla kontakt med 
dig/fadern under denna tid? Tror du att denna kontakt tillgodoser barnets behov av kontakt för 
att bibehålla en tillräckligt god relation till dig/fadern? 
 
Har du/fadern beviljats normalpermission eller särskild permission i syfte att träffa barnet? 
Hur har barnets kontakt med dig/fadern sett ut under de beviljade permissionerna?  Kan du 
berätta hur du tror att barnet upplever/upplevde dessa permissioner.  
 
Hur tror du att anstaltsvistelsen har/kommer påverka barnets relation/kontakt gentemot 
dig/fadern efter villkorlig frigivning? 
 
Anser du att ditt/faderns frihetsberövande påverkar/påverkat barnets anknytning till dig/fadern 
och andra viktiga personer i barnets omgivning? Om ja: på vilket sätt? Om nej: vilka faktorer 
tror du har påverkat barnet att utveckla goda anknytningsmönster? 
 
Tema 2. 
Indikationer på positiva och/eller negativa reaktioner hos barnet 
 
Upplever du att ditt barn reagerat på ditt/faderns försvinnande/separation? Om ja: Hur skulle 
du beskriva barnets reaktion på ditt/faderns försvinnande. Om nej: Vad tror du det beror på att 
ditt barn inte visat någon reaktion på ditt/faderns försvinnande? 
 
Har du/fadern berättat att pappa sitter i fängelse och i så fall när meddelades barnet? Om ja: 
Hur reagerade barnet på detta budskap? Om nej: Varför har ni valt att inte berätta för barnet? 
 
Har ditt barn besökt fadern/dig på anstalten? Om ja: Vilka iakttagelser har du gjort på barnets 
reaktioner vad det gäller kontakt med fadern/dig, att vistas i besöksrum, vid besökets slut och 
eventuella efterreaktioner? Om nej: Hur kommer det sig att barnet inte besökt fadern/dig på 
anstalten? Finns det några positiva reaktioner eller negativa i samband med besök, kontakt 
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med dig/fadern. Kan du beskriva hur ett besök går till, vilka aktiviteter kan man ägna sig åt 
under ett besök, vad pratar ni om.  
 
Tema 3. 
Olika rollers påverkan på barnets situation 
 
Hur tror du att barnet skulle beskriva dig/fadern i rollen som pappa före/efter 
frihetsberövandet? Upplever du att barnets syn på dig har förändrats i rollen som pappa? 
 
Hur upplevde du/fadern din roll som pappa före/efter frihetsberövandet? 
 
Hur upplever du att kriminalvården ser på dig i rollen som pappa och hur påverkar detta ditt 
barn? 
 
Upplever du att mammans/din roll har förändrats genom ditt/faderns frihetsberövande? 
 
Kan du berätta vilken roll barnet utgjort för dig/fadern före/under/efter frihetsberövandet? 
 
Har barnets rollposition i det dagliga livet förändrats till exempelvis syskon, mamma eller 
andra viktiga personer genom ditt/faderns frihetsberövande? 
 
Tema 4. 
Tankar om förbättringar av barnets situation och relation/kontakt möjligheter 
 
På vilka sätt upplever du att kriminalvården har eller inte har tillgodosett barnets behov av en 
nära relation till dig/fadern?  
 
Har ditt barn träffat anställda inom kriminalvården? Har du någon uppfattning om huruvida 
barnet upplevde mötet positivt eller negativt? 
 
I vilken utsträckning upplever du/fadern att viktiga beslut som fattas om dig/fadern sker efter 
beaktande vad det gäller barnets behov av nära och god relation till sin fader? 
 
Upplever du att man på olika anstalter har olika sätt att bemöta och tillgodose barnets 
situation och behov när det gäller kontakt och en nära relation till dig/fadern? 
 
Vilka tankar har du om hur kriminalvården kan arbeta för att främja en god och nära relation 
mellan dig/fadern och barnet? 
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                                                        Bilaga 3 
 

Intervjuguide 2 
 
Namn:………………………..  Ålder:………………………. 
 
Befattning…..……………….  Antal år i tjänst: ……………… 
 
 
Tema 1. 
Kunskaper och insikter om barnets behov och relationer 
 
Kan du berätta dina upplevelser och iakttagelser om hur barns kontakt med en frihetsberövad 
fader kan ha sett ut vad det gäller den dagliga omsorgen innan frihetsberövandet? 
 
Hur upplever du kontakten mellan barnet och den frihetsberövade fadern under 
anstaltsvistelsen? På vilka sätt kan barnet hålla kontakt med fadern under denna tid och hur 
kan fadern hålla kontakt med barnet? Tror du att denna kontakt tillgodoser barnets behov av 
kontakt för att bibehålla en tillräckligt god relation till fadern? 
 
I vilken utsträckning upplever du att frihetsberövade fäder är angelägna att under 
normalpermissioner träffa sitt/sina barn? Hur tror du barnet upplever dessa permissioner? Har 
du upplevt att särskilda permissioner beviljats vad det gäller angelägenheter som rör ett barn 
till frihetsberövad fäder? 
 
Hur tror du att anstaltsvistelsen har påverkat/kommer att påverka barnets relation/kontakt 
gentemot fadern efter villkorlig frigivning? 
 
Anser du att faderns frihetsberövande påverkar/påverkat barnets anknytning till fadern och 
andra viktiga personer i barnets omgivning? Om ja: på vilket sätt? Om nej: vilka faktorer tror 
du har påverkat barnet att utveckla goda anknytningsmönster? 
 
Tema 2. 
Indikationer på positiva och/eller negativa reaktioner hos barnet 
 
Vad är dina erfarenheter av barns reaktioner på faderns försvinnande/separation? 
  
I vilken utsträckning upplever du att barnet har vetskap om faderns frihetsberövande? Vilken 
inställning har du till om barnet ska ha eller inte ska ha vetskap om faderns frihetsberövande?  
 
Kan du beskriva för oss hur ett besök där barn är inblandade går till? Vilka aktiviteter kan 
man ägna sig åt? Vilka saker får ett barn ta med sig in i ett besöksrum?  
 
Vilka erfarenheter har du när det gäller barns reaktioner vid besök på anstalten? Vilka 
erfarenheter har du när det gäller den frihetsberövade faderns reaktioner vid besök?  
 
Tema 3. 
Olika rollers påverkan på barnets situation 
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Hur tror du att barnet skulle beskriva den frihetsberövade fadern i rollen som pappa? 
Upplever du att barnets syn på den frihetsberövade i rollen som pappa har förändrats genom 
anstaltsvistelsen? 
 
Hur ser du på den frihetsberövade i rollen som pappa? 
 
Hur upplever du att kriminalvården ser på den frihetsberövade i rollen som pappa?  
 
Vilken roll har barnet för den frihetsberövade fadern under anstaltsvistelsen? 
 
Tema 4. 
Tankar om förbättringar av barnets situation och relation/kontakt möjligheter 
 
På vilka sätt upplever du att kriminalvården tillgodoser eller inte tillgodoser barns behov av 
en nära relation till fadern?  
 
Vilka är dina erfarenheter av möten med barn till frihetsberövade fäder? Vilka reaktioner kan 
uppstå? 
 
I vilken utsträckning upplever du att viktiga beslut som fattas om fadern sker efter beaktande 
vad det gäller barnets behov av nära och god relation till sin fader och hur kan du som 
kriminalvårdstjänsteman påverka detta? Anser du att det är viktigt att du som 
kriminalvårdstjänsteman har kunskap om vetskap om barn till frihetsberövade fäder? 
 
Upplever du att man på olika anstalter har olika sätt att bemöta och tillgodose barnets 
situation och behov när det gäller kontakt och en nära relation till fadern? 
 
Vilka tankar har du om hur kriminalvården kan arbeta för att främja en god och nära relation 
mellan fadern och barnet? 
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                       Bilaga 4 

 

Ordlista 
 
Barn: Avser här barn och ungdomar under 18 år. 
 
Beslutsfattare: Den person som är ansvarig över ett arbetslag bestående av kriminalvårdare. 
Beslutsfattaren fattar beslut i de frågor som rör en intagen. 
 
Frihetsberövad: En person som är hindrad att leva i frihet genom att avtjäna straff i fängelse. 
 
Fäder: Avser här både biologiska pappor och styvpappor.  
 
Gripen: Ett frihetsberövande av en för brottmisstänkt person i avvaktan på beslut om 
anhållande. 
 
Intagen: Klient på en anstalt. 
 
Kriminalvårdare: Den personal som ansvarar för kontakten med intagna. Kriminalvårdaren 
ska bland annat övervaka ordning och säkerhet, och genom samtal försöka få en intagen att 
reflektera över dennes situation.  
 
Permisson: Tid utanför fängelset för att exempelvis vara med familjen. 
 
Särskild permission: Permission som kan beviljas för att en intagen ska kunna ombesörja 
angelägenheter som är av väsentlig betydelse och som inte kan ombesörjas under 
normalpermissioner. Ett exempel kan vara att närvara vid närståendes begravning.  
 
Särskilda villkor: Avser här de bestämmelser som gäller långtidsdömda, det vill säga dömd 
till fängelse lägst fyra år. Avsikten med de särskilda villkoren är att sätta de ramar som ska 
gälla för en intagens verkställighet vad det gäller säkerhet. Beslut om särskilda villkor fattas 
av kriminalvårdens huvudkontor och bygger på en genomförd risk- och behovsprofil. De 
särskilda villkoren fattas inledningsvis av ett frihetsberövande och kan komma att omprövas 
av kriminalvårdens huvudkontor på begäran av den intagne. 
 
Verkställighet: Tid inom kriminalvården som en person blir tilldömd att verkställa av en 
domstol. Verkställighet avser här tid på anstalt. 
 
Verkställighetsplan: Utgör en behandlingsplan som ska i vara upprättad senast sex veckor 
efter att den intagne placerats på en anstalt. Verkställighetsplanen ska fastställas och 
omprövas var tredje månad om återstoden av straffet överstiger ett år och vid behov. 
                                                     
    
 
 

 48


	Innehållsförteckning 
	1. Inledning 
	1.1 Uppsatsens syfte och frågeställning  
	1.2 Uppsatsens disposition 
	2. Bakgrund 
	2.1 Kriminalvården 
	2.2 Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
	2.3 Barns kontaktmöjligheter med en frihetsberövad förälder 
	2.3.1 Brevväxling och telefonkontakt 
	2.3.2 Besök 
	2.3.3 Normalpermission 

	2.4 Antal barn med frihetsberövade fäder  

	 
	3. Studiens centrala begrepp 
	3.1 Separationer 
	3.2 Barnperspektiv 
	3.3 Marginalisering  

	4. Tidigare forskning 
	4.1 Kunskap om barns behov  
	4.1.1 Barns behov av kontakt 

	4.2 Barns reaktioner vid frihetsberövande 
	4.2.1 Barns reaktion vid längre separationer 
	4.2.2 Negativa indikationer på reaktioner till följd av separation 
	4.2.3 Positiva indikationer på reaktioner  

	4.3 Olika rollers påverkan på barn 
	4.3.1 Papparollen 
	4.3.2 Anknytning barn-pappa  
	4.3.3 Barns bild av pappa 

	 
	 
	4.4 Vad kan göras för barn med frihetsberövade föräldrar 
	4.4.1 Översyn av barns förhållanden  
	4.4.2 Barnombudsmannens uppföljning  

	4.5 Sammanfattning  

	5. Metod 
	5.1 Vetenskapsfilosofisk position 
	5.2 Författarnas förförståelse 
	5.3 Studiens praktiska genomförbarhet 
	5.4 Litteratursökning 
	5.5 Studiens design och urval av intervjupersoner 
	5.5.1 Antal genomförda intervjuer 

	5.6 Utformning av informationsbrev och intervjuguide 
	5.7 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
	5.7.1 Fördelning av intervjuerna 
	5.7.2 Platsen för intervjuernas genomförande 
	5.7.3 Tekniska hjälpmedel vid intervjun 

	5.8 Från transkription till analys 
	5.8.1 Transkribering  
	5.8.2 Analys och redovisning av resultat 
	5.8.3 Analys av studiens resultat  

	5.9 Triangulering 
	5.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
	5.11 Etiska överväganden 
	5.12 Studiens begränsningar 

	 
	 
	 
	6. Teoretiska utgångspunkter 
	6.1 Anknytningsteori 
	6.2 Rollteori 
	6.3 Socialkonstruktivism 

	7. Resultat 
	7.1 Kunskap om barns behov 
	7.1.1 Delaktigheten i den dagliga omsorgen 
	7.1.2 Kontaktmöjligheter  
	7.1.3 Barns anknytning till fadern 
	7.1.4 Beslut tagna med hänsyn till barns bästa 

	7.2 Barns reaktioner vid frihetsberövande 
	7.2.1 Barns reaktioner 
	7.2.2 Barnens kännedom  
	7.2.3 Kontakten med kriminalvården 

	7.3 Rollers påverkan på barns situation 
	7.3.1 Frihetsberövade i rollen som pappa 
	7.3.2 Barnens betydelse 
	7.3.3 Mammors och barns roller i vardagen 
	7.3.4 Kriminalvårdens syn på frihetsberövade i rollen som pappa 

	7.4 Vad kan göras för barn med frihetsberövade föräldrar 
	7.4.1 Anhörigas delaktighet 
	7.4.2 Särskilda villkor 
	7.4.3 Barns bästa i fokus 
	7.4.4 Besökslägenheter och grupper för barn och anhöriga 

	7.5 Sammanfattning 

	8. Analys 
	8.1 Anknytningsteoretiskt perspektiv 
	8.2 Rollteoretiskt perspektiv 
	8.3 Socialkonstruktivism 

	9. Slutdiskussion 
	9.1 Barns behov  
	9.2 Barns reaktion vid frihetsberövande 
	9.3 Olika rollers påverkan på barn 
	9.4 Vad har gjorts och vad kan göras för att förbättra barns situation  
	9.5 Metoddiskussion 
	9.6 Förslag till fortsatt forskning 
	9.7 Författarnas tackord 

	 
	 
	 
	Referenser 
	 
	Ordlista 


