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Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att 
under sin barndom ha haft en frihetsberövad förälder. Mer specifikt 
syftade studien till att undersöka hur frihetsberövandet upplevdes av 
individen beroende på sociala och individuella förutsättningar samt 
vilka anpassningsmetoder (copingstrategier) undersökningsdeltagarna
använt sig av. Fyra kvinnor mellan 25 och 35 år intervjuades. De 
transkriberade intervjuerna analyserades med induktiv tematisk analys. 
Resultatet innehåller en beskrivning av upplevelsen av och 
anpassningen till frihetsberövandet. Upplevelsen av frihetsberövandet 
präglades av känslor av svek, ilska, förlorad tillit samt känslan att vara 
avvikande i förhållande till andra. Vilka copingstrategier som 
användes förändrades över tid och situation, vanligt var dock att söka 
information och att inledningsvis anpassa sig till situationen. Stöd för 
barn som upplever frihetsberövandet av en förälder kan vara att 
mamman upplevs som en trygg bas, att bli sedd av utomstående samt 
ett bra förhållande till syskon. Föräldrarnas inverkan på barns förmåga 
till coping och vikten av att barnet får information och möjlighet att 
tala om frihetsberövandet diskuteras.

”Kom ihåg att när en man döms till ett fängelsestraff döms också hans 
familj. Bakom varje fånge finns ett nätverk av människor som också 

drabbas.” (Ekbom, Engström & Göransson, 2006, s.295)

Citatet ovan är hämtat från en intervju med en kvinna som är anhörig till en intagen i 
Kriminalvården och kan ses avspegla verkligheten för en stor, men ändå dold, del av 
Sveriges befolkning. Under 2004 togs cirka 11 300 personer in i olika fängelser runt om 
i Sverige, varav män utgjorde det absoluta flertalet. Enligt tidigare forskning har cirka 
hälften av dessa personer barn som inte uppnått myndig ålder (Ekbom et al., 2006). 
Detta innebär att det i Sverige varje dag finns mellan åtta och tio tusen barn som har en 
eller båda sina föräldrar i fängelse. Över hälften av de frihetsberövade föräldrarna har 
vårdnaden om barnen (Ekbom et al., 2006). I en mycket omfattande enkätundersökning 
visade Mumola (2000) att av de frihetsberövade pappor som svarade på enkäten, 
rapporterade nästan nio av tio män att deras barn levde tillsammans med den andra 
föräldern. Knappt tre av tio av de frihetsberövade mammorna rapporterade att den 
andra föräldern tog hand om barnen.

Risk- och stödfaktorer samt resiliens hos barn vid stressfyllda händelser 
Barn som vuxit upp i en familj där en förälder frihetsberövats utsätts ofta för andra 
riskfaktorer än frihetsberövandet i sig. Forskning har visat på att personer som dömts 
till fängelse för brott, i högre grad än människor i allmänhet, brukar ha en bakgrund av 
arbetslöshet, psykiska problem, misshandel och försummelse (Arditti & Few, 2006, 
refererad i Dallaire, 2007; Dodd & Hunter, 1992, refererad i Murray & Farrington, 
2008). Ett frihetsberövande av en förälder är en riskfaktor, särskilt vid 
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frihetsberövandet av mamman, men är enligt Dallaire (2007), precis som övriga 
riskfaktorer beroende av sin kontext. 

Då det är mamman som frihetsberövats förekommer det oftare en bakgrund av 
missbruk och psykisk ohälsa hos föräldern än i de fall då det är pappan som 
frihetsberövats. Vanligtvis är det i dessa fall mamman som har vårdnaden om barnet 
och då hon frihetsberövats finns ofta ingen annan hemmavarande förälder (Mumola, 
2000). Frihetsberövandet av en mamma leder därmed ofta till att barnet blir placerat i 
en ny miljö och den trygga anknytningen till mamman bryts vilket kan få till följd att 
barnet utvecklar ett utagerande beteende (Dallaire, 2007). Enligt Borge (2003) trodde 
forskarna länge att det var en riskfaktor att separera mor och barn från varandra, men 
det har visat sig att det inte är separationen som sådan som är skadlig, utan hur 
separationen hanteras och hur det fortsatta omhändertagandet av barnet fungerar 
(Schaffer, 1995, refererad i Borge, 2003). 

Hur mycket ett barn påverkas av en stressfylld händelse beror på barnets ålder och 
intellektuella mognad samt föräldrarnas hantering av händelsen (Borge, 2003). Borge
menar att ett äldre barn kan ha större förståelse för innebörden av en händelse, vilket 
kan resultera i att reaktionerna blir starkare än hos yngre barn. Yngre barn å andra sidan 
skyddas i högre grad mot stressfyllda situationer då de är inte är lika medvetna om sin 
omgivning och enligt Borge, förutsatt att de blir omhändertagna på ett tillfredsställande 
sätt.

Hos barn som tidigare utsatts för stressfyllda händelser kan nya, liknande händelser 
förstärka tidigare negativa upplevelser och därmed påverka hanteringen av den aktuella 
händelsen. Detta beror enligt Borge (2003) på att individer tenderar att använda sig av 
gamla vanor i nya situationer. Då omgivningen förväntar sig att ett barn ska handla på 
ett visst sätt, handlar barnet så som det upplever att det förväntas av det och på det sätt 
som det känner till sedan tidigare. Barn som upplevt stressfyllda händelser och vuxit 
upp i riskmiljöer tenderar därmed att utveckla ogynnsamma hanteringsstrategier, då 
dessa är bekanta för barnet (Borge, 2003). 

I vissa fall kan barnet dock utveckla en motståndskraft, så kallad resiliens. Resiliens 
innebär ett upprätthållande av den sociala funktionen hos barnet, trots upplevelser av 
riskkaraktär, och beskrivs av Borge (2003) som en normal funktion under onormala 
förhållanden. Resiliens förekommer både som engångsfenomen och som fortlöpande 
processer och kan beskrivas som barnets förmåga att återupprätta, upprätthålla och 
förbättra sin psykologiska funktion (Borge, 2003). Att återupprätta den psykologiska 
funktionen innebär att barnet återvänder till sitt ursprungliga beteende efter att ha 
upplevt en akut risksituation. Att upprätthålla och förbättra den psykologiska 
funktionen är däremot resiliensprocesser som kan pågå under flera år. Barn som 
dagligen upplever stressfyllda situationer på grund av exempelvis svåra 
uppväxtförhållanden kan med sin motståndskraft upprätthålla en tillfredsställande 
psykologisk funktion och till och med förbättra sin psykologiska funktion trots de svåra 
omständigheterna. Att ha en inre trygghet och en tro på sig själv är enligt Borge (2003) 
faktorer som skyddar barnet mot risk vid stressfyllda händelser och kan hjälpa barnet 
att hantera situationen på ett gynnsamt sätt. 

Werner och Smith (2001) genomförde 1955-1995 en longitudinell studie, den så 
kallade Kauai-undersökningen, där de följde 698 barn födda år 1955. Under de fyrtio år 
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som studien pågick följde Werner och Smith upp de deltagande barnen då barnen var i 
åldrarna 1, 2, 10, 17/18, 31/32 och 40 år. Studiens syfte var att undersöka hur 
biologiska och psykosociala riskfaktorer, stressfyllda livsupplevelser samt 
skyddsfaktorer påverkade barnen under deras uppväxt och upp i vuxen ålder. Werner 
och Smith delade in de barn som deltog i studien i olika grupper, definierade utifrån om 
de var riskbarn eller inte. Kriterierna för att kategoriseras som riskbarn var att barnet 
uppfyllde minst fyra utav nio definierade riskfaktorer. Riskfaktorerna som Werner och 
Smith definierade var prenatal stress i form av medicinska tillstånd, alkoholiserade 
föräldrar, våld, tonårig mor, föräldrar med låg formell utbildning, kronisk fattigdom, 
desorienterad familjemiljö, liten stabilitet i familjen samt omsorgsbrist. Av de barn som 
vid två års ålder upplevt fyra eller fler riskfaktorer, uppvisade cirka två tredjedelar 
allvarliga inlärningsproblem vid tio års ålder och/eller mental ohälsa, brottslighet och 
tonårsgraviditet innan arton års ålder (Werner & Smith, 2001).

Cirka en tredjedel av högriskbarnen lyckades däremot hantera sina svårigheter på ett 
gynnsamt sätt. Efter ett antal år började Werner och Smith (2001) uppmärksamma de 
högriskbarn som i deras studie uppvisade en gynnsam utveckling. Trots att dessa barn 
under uppväxten utsatts för flera riskfaktorer, uppvisade de som vuxna framgång i 
yrkeslivet, sunda och omtänksamma personligheter med starka interpersonella 
relationer och en tro på sig själva. Werner och Smith försökte identifiera de skyddande 
faktorer och processer som kunde antas ligga till grund för denna resiliens. Utifrån 
Kauai-studien kunde Werner och Smith påvisa att resiliens är bestående över tid och de 
tog även fram flera huvudförhållanden som urskiljde resilienta riskbarn från de övriga 
riskbarnen. De resilienta barnen uppvisade i huvudsak normal intelligens och hade 
sådana egenskaper att de fick positiva reaktioner från sin omgivning. Resilienta barn 
knöt också känslomässiga band till andra personer i sin omgivning utöver sina föräldrar
och de hade tillgång till yttre stöd i form av till exempel skola och ungdomsgrupper 
(Werner & Smith, 2001). 

Coping
Copingprocessen innefattar fysiologiska och psykologiska processer och handlar om 
hur individen använder sig av inre och yttre strategier för att hantera situationer som 
upplevs som påfrestande och stressfyllda. Dessa strategier utgörs av individens 
reglering och styrning av sina känslor, sitt beteende, uppmärksamhet och kognitiva 
processer (t.ex. Skinner & Zimmer-Gembeck, 2006). 

Coping kan beskrivas i form av allmänna copingstilar eller specifika copingstrategier 
(Boekaerts, 1996). Vanligtvis brukar copingstilarna beskrivas i termer av 
problemfokuserad respektive emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984), 
approach respektive avoidance coping samt primary respektive secondary control 
coping (Boekaerts, 1996). Problemfokuserad coping innebär att strategierna individen 
tar till riktas mot problemet för att lösa, förändra eller minimera effekterna av en 
stressfylld händelse. Emotionsfokuserad coping innebär att copingstrategierna riktas 
mot individens känslomässiga reaktioner för att reglera de affekter som uppstår till följd 
av en stressfylld situation (Lazarus & Folkman, 1984). Exempel på problemfokuserade 
copingstrategier är problemlösning, informationssökning och att söka hjälp i den 
sociala omgivningen, medan emotionsfokuserade copingstrategier kan vara exempelvis 
undvikande, distrahering och att söka tröst hos andra (Compas, Connor-Smith, 
Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001). 
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Approach coping liknar problemfokuserad coping i den bemärkelsen att även denna 
copingstil riktas mot stressorn, det vill säga det som väcker stress hos individen (Suls & 
Fletcher, 1986, refererad i Boekaerts, 1996). Enligt Boekaerts innefattar dock approach 
coping, förutom strategier med målet att lösa det som skapar stress, även strategier som 
riktas mot stressorn utan att vara problemlösande, exempelvis aggression och 
monitoring (vaksamhet/övervakande). Avoidance coping beskrivs av Boekaerts (1996) 
som strategier som riktas bort ifrån stressorn och innefattar strategier som exempelvis 
undvikande, distraktion, önsketänkande, fantisering, ignorering och även likgiltighet 
eller avtrubbning. 

Primary och secondary control coping definierades av Rothbaum, Weisz och Snijder 
(1982, refererad i Boekaerts, 1996) och beskriver copingstilar i förhållande till den 
stressfyllda situationens kontrollerbarhet. Primary control coping innefattar strategier 
som syftar till att förändra eller modifiera stressorn och därmed lätta symtomen. Detta 
förutsätter att det finns en möjlighet för individen att kontrollera situationen. Exempel 
på primary control coping är strategier då individen själv engagerar sig för att 
kontrollera situationen genom att konfrontera eller söka hjälp i omgivningen. Upplevs 
situationen som okontrollerbar kan individen istället hantera situationen med hjälp av 
secondary control coping, som innefattar strategier som hjälper individen hantera 
situationer som inte går att påverka eller förändra. Secondary control coping handlar 
om att individen tar till strategier som karaktäriseras av en anpassning till situationen. 
Det kan exempelvis handla om tillbakadragande, att lägga över ansvar på andra, 
underkastelse och acceptans (Rothbaum, Weisz & Snijder, 1982, refererad i Boekaerts, 
1996). 

Barn har vid cirka ett till tre års ålder möjlighet att på egen hand hantera stressorer 
genom direkt handling eller genom att i omgivningen söka stöd och hjälp. Det är vid 
denna ålder som strategierna blir frivilliga och medvetna (Skinner & Zimmer-
Gembeck, 2006). Vid fem till sju års ålder kan barn även genom sina kognitiva 
förmågor hantera stress. Skinner och Zimmer-Gembeck menar att det är vid denna ålder 
det blir vanligare att barn använder strategier som kognitiv distraktion, problemlösning 
och bortträngning. 

Coping beskrivs av Skinner och Zimmer-Gembeck (2006) ur ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv i en översiktsartikel. Utav tolv kategorier av coping, 
framkom fyra huvudkategorier som rapporterats var vanligast hos barn och ungdomar. 
Dessa fyra var att söka stöd, problemlösning, distraktion samt flykt. Strategin att vid 
stressfyllda situationer söka stöd hos andra visade sig ha två riktningar, antingen söker 
barn stöd hos vuxna eller hos jämnåriga kamrater. Mellan fyra till tolv års ålder minskar 
tendensen att söka stöd hos vuxna, medan tendensen att söka stöd hos kamrater ökar 
ända upp till barnet nått mitten av tonåren. Skinner och Zimmer-Gembeck menar att det 
kan vara situationen som avgör huruvida barnet väljer att söka stöd hos kamrater eller 
vuxna, och här kan kontrollerbarheten spela in. Uppfattar barnet exempelvis situationen 
som okontrollerbar, eller där situationen styrs av vuxna, är det vuxnas stöd som 
eftersöks av barnet. Ju äldre barnet blir, desto bättre blir det på att bedöma vilken typ av 
stöd som krävs av den specifika situationen. Problemlösning är inte vanligt hos barn 
under åtta år, men däremot är det en av de vanligaste strategierna hos något äldre barn 
och tonåringar. Äldre barn har utvecklat kognitiva förmågor som gör att de har 
möjlighet att planera, reflektera och exempelvis göra listor, vilket underlättar deras 
förmåga till problemlösning (Skinner och Zimmer-Gembeck, 2006).
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Skinner och Zimmer-Gembeck (2006) skiljer mellan beteendemässig och kognitiv 
distraktion. Kognitiv distraktion kan innebära att tänka på andra saker, försöka glömma 
den stressfyllda händelsen eller att tänka på någonting roligt och fantisera. 
Beteendemässig distraktion kan hos barn vara att exempelvis leka eller att göra sig 
upptagen av någon aktivitet, medan tonåringar oftare söker socialt stöd som distraktion. 
Båda typerna av distraktion tycks enligt Skinner och Zimmer-Gembeck generellt öka 
med åldern. Det som Skinner och Zimmer-Gembeck (2006) kallar escape (flykt) 
innebär att individen flyr undan, antingen genom att bokstavligen fly undan den 
stressfyllda miljön eller genom att undvika att göra någonting alls. 

Trots att tonåringar uppvisar många effektiva och avancerade copingstrategier innebär 
bland annat deras förmåga att fokusera på framtiden en risk för ångest och ältande av 
negativa tankar (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2006). Skinner och Zimmer-Gembeck
menar att aggression är vanligare hos tonåringar än hos yngre barn men är i allmänhet 
ovanligt som copingstrategi hos både barn och ungdomar. Att beskylla andra för 
problem är vanligare hos tonåringar än hos barn, och tonåringar tenderar även i högre 
grad än yngre barn kunna ta till olika kognitiva strategier som stärker självförtroendet. 
Andra copingstrategier som bör nämnas, men som inte är lika vanliga hos barn och 
ungdomar, är informationssökning, motstånd som innebär exempelvis aggressivitet 
eller att anklaga andra, anpassning som innefattar exempelvis acceptans samt 
underkastelse som exempelvis negativa tankar eller att grubbla (Skinner & Zimmer-
Gembeck, 2006). 

Copingstrategier kan visa sig vara gynnsamma för individen och fungera som ett skydd, 
men de kan också vara ogynnsamma (Boekaerts, 1996; Folkman & Lazarus, 1984).
Valet av copingstrategi påverkas av en rad olika faktorer, exempelvis individens 
kognitiva, verbala och sociala resurser, individens mål, motivation och personlighet och 
temperament samt tidigare erfarenheter av stress och uppfattningen av den stressfyllda 
situationen, (Boekaerts, 1996; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2006). Boekaerts (1996) 
menar att yngre människor baserar copingstrategi på kontrollerbarhet. När stressorn inte 
går att påverka och måste uthärdas tar den unga individen till emotionsfokuserade, 
avoidance och secondary control coping. Såväl strategierna som möjligheterna till 
kontroll utvecklas med åldern då individen blir mindre och mindre beroende av den 
närmaste omgivningen. Copingstrategierna blir successivt mer avancerade och i tonåren 
underlättar förmågan till metakognition för att kunna hantera stressfyllda situationer
(Boekaerts, 1996). Skinner och Zimmer-Gembeck (2006) menar att föräldrarna har en 
viktig roll för barnets framtida utveckling av effektiva copingstrategier, föräldrarna har
både en skyddande roll och fungerar även som modeller för barnet att ta efter. 

Forskning om coping har på grund av bland annat metodologiska skillnader mellan 
studierna, exempelvis när det gäller kategorisering eller vilka typer av stressfyllda 
situationer som inkluderats, lett till motstridiga resultat (Vierhaus, Lohaus & Ball, 
2007). 

Konsekvenser och reaktioner hos barn till frihetsberövade föräldrar 
Enligt en promemoria utförd av Justitiedepartementet behöver inte ett barn påverkas 
nämnvärt av en förälders frihetsberövande, men det kan även få långtgående 
konsekvenser för barnet (Ds 2004:56). När en förälder frihetsberövas riskerar barnet 
inte bara att tvingas uppleva separation från en viktig familjemedlem; frihetsberövandet 
kan även få andra negativa konsekvenser. En orsak till att frihetsberövandet kan ha en 
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starkt negativ effekt på barnet är att det i många fall finns en ovilja hos människor i 
barnets närmaste omgivning att tala om det (Snyder-Joy & Carlo, 1998). Ingen situation 
är dock den andra lik och varje individ reagerar på sitt unika sätt vid stressfyllda 
situationer (Parke & Clarke-Stewart, 2003). Vissa barn kan tyckas klara sig igenom 
svåra situationer medan andra barn kan reagera starkt även vid mindre stressfyllda 
händelser (Rutter & Rutter, 1993, refererad i Parke & Clarke-Stewart, 2003). 
Frihetsberövandet av en förälder kan få, inte bara känslomässiga, utan även ekonomiska 
och sociala konsekvenser för hela familjen (Parke & Clarke-Stewart, 2003). 

Hur stora konsekvenserna blir för barnet beror på flera olika faktorer, bland annat 
barnets ålder vid frihetsberövandet, hur relationen till föräldern såg ut, samt huruvida 
det är känt i barnets omgivning eller inte att föräldern frihetsberövats (Miller, 2006; 
Parke & Clarke-Stewart, 2003). Hur förälderns frihetsberövande gick till kan också 
påverka vilka konsekvenser frihetsberövandet får för barnet. Är barnet exempelvis 
närvarande vid gripandet av föräldern kan det senare få konsekvenser för barnets 
psykiska hälsa (Miller, 2006). Kampfner (1995, refererad i Snyder-Joy & Carlo, 1998) 
visade på att barn som bevittnat sin mors gripande efteråt upplevde stressreaktioner 
som mardrömmar och påträngande minnesbilder, så kallade flashbacks. 

Barn till frihetsberövade kan uppvisa både internaliserade beteenden som exempelvis 
depressivitet, sömnsvårigheter, nedstämdhet och undvikande av social kontakt (Murray 
& Farrington, 2008) och externaliserade beteenden som exempelvis aggressivitet eller 
att de själva begår kriminella handlingar (Gabel & Shindledecker, 1993, refererad i 
Miller, 2006). Nijhof, de Kemp och Engels (2009) följde i 18 månader 577 barn och 
ungdomar som begått brott i Holland. De undersökte huruvida dessa barn, som var 
mellan 8 och 14 år gamla, begick ytterligare brott under 18-månadersperioden, samt hur 
många av dem som hade minst en förälder som frihetsberövats för ett brott. Det visade 
sig att 34 procent av barnen hade åtminstone en förälder som frihetsberövats för ett 
brott. Undersökningen visade även att barn med kriminella föräldrar begick fler brott än 
barn som inte hade en förälder som begått brott. 

Murray och Farrington (2008) undersökte med hjälp av data från en longitudinell studie 
(Farrington, 2003, refererad i Murray & Farrington, 2008) 411 pojkar från det att de var 
8 år till och med att de nått 48 års ålder. I Murray och Farringtons studie jämfördes 
pojkar som, innan de fyllt tio år hade haft minst en förälder som frihetsberövats, med 
fyra kontrollgrupper. Kontrollgrupperna bestod av a) pojkar som inte upplevt någon 
separation från en förälder innan de fyllt 18 år, b) pojkar som upplevt separation från en 
förälder på grund av sjukhusvistelse eller dödsfall, c) pojkar som upplevt separation av 
andra orsaker och d) pojkar vars föräldrar frihetsberövats innan de var födda. Det 
visade sig att pojkarna som på grund av frihetsberövande separerats från en förälder då 
de var yngre än tio år, under sin livstid uppvisade fler internaliserade problem som 
exempelvis ångest och undvikande av social kontakt, än pojkarna i kontrollgrupperna.
Det bör nämnas att det i studien även kontrollerades för andra riskfaktorer i pojkarnas 
uppväxtmiljö och riskfaktorer hos dem själva, exempelvis antisocial personlighet och 
intelligens. Murray och Farrington (2008) menar att studiens resultat tyder på att själva 
upplevelsen av frihetsberövandet av en förälder kan få bestående konsekvenser för 
barnet under uppväxten och i vuxen ålder.

När en person frihetsberövas påverkas hela familjen. Barn och familjemedlemmar till 
frihetsberövade är en dold grupp i samhället (Ekbom et al., 2006) och att ha en förälder 
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i fängelse kan uppfattas som någonting skamfyllt. En beskrivning av de förutsättningar, 
resurser och behov som finns hos barn till frihetsberövade kan ge en bättre bild av och 
en förståelse för den verklighet som barnen lever i. 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur kvinnor, utifrån sociala och 
individuella förutsättningar, upplever sina erfarenheter av att under sin barndom haft en 
frihetsberövad förälder. Avsikten är att få insikt i hur personerna har använt sig av 
copingstrategier eller andra anpassningsmetoder för att hantera sin livssituation med en 
frihetsberövad förälder.

Metod 

Undersökningsdeltagare
Fyra kvinnor mellan 25 och 35 år, med olika bakgrund och uppväxtförhållanden deltog 
i studien. Tre av kvinnorna var studerande och den fjärde arbetade som projektledare. 
En av deltagarna fick ersättning för deltagandet genom så kallad 
undersökningsdeltagandetid. Av de fyra kvinnor som deltog i studien hade två av dem 
två respektive tre barn. 

Undersökningsdeltagare som efterfrågades vid rekryteringen var kvinnor och män 
mellan 18 och 40 år, med erfarenhet av att minst en förälder varit frihetsberövad under 
deltagarens uppväxt, alltså då denne var under 18 år. Under sökandet efter 
intervjupersoner visade det sig vara mycket svårt att rekrytera personer som var villiga 
att delta i en intervju varefter sökområde utvidgades med tiden. Intervjupersoner söktes 
genom att förfrågningar om intervjupersoner, med information om undersökningens 
syfte och kontaktinformation, sattes upp på anslagstavlor på olika institutioner och 
offentliga platser i Stockholm. Vid Stockholms universitet erbjöds intervjudeltagare 
ersättning genom så kallad undersökningsdeltagandetid, vilket är en obligatorisk del av 
vissa studieinriktningars utbildning. Kontakt etablerades även med KRIS (Kriminellas 
Revansch i Samhället), organisationen Bryggan (förening för barn och anhöriga till 
dömda brottslingar) samt Kriminalvården. 

Två av undersökningsdeltagarna rekryterades via kontakt med KRIS och Bryggan, en 
deltagare rekryterades genom uppsatt förfrågan på Stockholms Universitet och en av 
deltagarna är en bekant till en av intervjuarna. Av föräldrarna som frihetsberövades var 
tre män och en var kvinna, samtliga var intervjupersonernas biologiska föräldrar. För 
att skydda undersökningsdeltagarnas och deras familjers identitet har personuppgifter, 
platser, ålder och namnuppgifter ändrats i uppsatsen. Fortsättningsvis kommer 
undersökningsdeltagarna således att benämnas som Anna, Bella, Cia och Disa.

Material
Halvstrukturerade djupintervjuer genomfördes med två intervjuare närvarande. 
Intervjuerna var mellan 40 och 130 minuter vardera och intervjuerna spelades in på 
diktafon. En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte (upplevelse, förutsättning 
och coping) och med hjälp av teorier om risk- och stödfaktorer (Werner & Smith, 
2001), resiliens (Borge, 2003; Werner & Smith, 2001) och coping (Skinner & Zimmer-
Gembeck, 2006). Intervjupersonerna tillfrågades inledningsvis om
bakgrundsinformation som yrke, utbildning och nuvarande familjesituation. Efter de 
inledande bakgrundsfrågorna ställdes frågor om frihetsberövandet av föräldern i 
kronologisk ordning för att få ett övergripande perspektiv hur intervjupersonens liv såg 
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ut innan, under och efter frihetsberövandet. Intervjuerna inleddes med öppna frågor, 
vilka senare kompletterades med mer konkreta detaljfrågor. 

Detaljer om föräldrarnas ålder och relation, eventuella syskon och om det har funnits 
några andra viktiga familjemedlemmar under deltagarens uppväxt efterfrågades. 
Intervjudeltagaren ombads sedan att tänka sig tillbaka till tiden för själva 
frihetsberövandet och beskriva hur dagarna efter att föräldern frihetsberövats sett ut. 
Deltagaren tillfrågades om hur hon hanterat förälderns frånvaro och anpassat sig till den 
nya familjesituationen. Deltagaren ombads även berätta om hon talat med någon annan 
om händelsen, både vid tiden för frihetsberövandet, men också senare i livet. Vem de 
hade valt att berätta för och varför, och hur det hade känts att berätta var 
kompletterande frågor som ställdes. 

Procedur
En av intervjuarna fungerade som intervjuledare och ställde de konkreta frågorna med 
följdfrågor medan den andra intervjuaren kontrollerade att alla nödvändiga frågor i
intervjuguiden ställdes och kunde även ställa följdfrågor. Tiden noterades så att 
intervjun inte överskred den tid som var överenskommen. Deltagarna fick själva 
komma med önskemål om var intervjun skulle äga rum. Anna intervjuades i ett enskilt 
rum på Stockholms Universitet, Bella intervjuades på sitt kontor på arbetsplatsen, Cia 
och Disa intervjuades i hemmet. 

Innan intervjun genomfördes informerades deltagaren om studiens syfte och upplägg, 
samt att deltagandet bygger på frivillighet, samtycke samt konfidentialitet. De fick även 
möjlighet att lämna sin e-postadress om de ville få tillgång till uppsatsen, vilket 
samtliga fyra deltagare gjorde. Under datainsamlingen följdes Vetenskapsrådets etiska 
regler. Intervjuerna transkriberades mycket noggrant för att i möjligast mån uppnå en 
ordagrann överensstämmelse med det som sades under intervjuerna.

Analys
De transkriberade intervjuerna analyserades med induktiv tematisk analysmetod 
(Langemar, 2008), vilket lämpar sig väl för kvalitativa studier av deskriptivt slag. Då 
endast fyra kvinnor deltog i studien redovisas även vissa detaljer i respektive fall för att 
ge en inblick i upplevelsen av att en förälder frihetsberövas och för att belysa
kvinnornas olika förutsättningar och komplexiteten inom det studerade området.

Analysen gick till så att författarna först var för sig läste igenom intervjuerna och 
antecknade nyckelord. Nyckelorden diskuterades och jämfördes gemensamt och 
sorterades därefter in i teman. Texten genomarbetades utifrån de teman som 
framkommit, minst en gång för varje tema. I analysens sista steg definierades elva 
huvudsakliga teman, vilka i resultatdelen fungerar som rubriker. De teman som 
framkom under analysen var Mamma som trygg bas, Syskonband, Bristande kontakt 
och ansvarstagande hos den frihetsberövade föräldern, Undvikande, Obesvarade 
frågor, Känslan av bortprioritering, Svek, ilska och förlorad tillit, Att bli sedd, 
Berättandet, Känslan av att vara avvikande, Förståelse, acceptans och förlåtelse. 
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Resultat

Fallbeskrivning Anna 
Anna kom med sina båda föräldrar till Sverige som flykting i tvåårsåldern. När Anna 
gick i mellanstadiet frihetsberövades hennes pappa. Anna vet än idag inte vilket brott 
hennes pappa dömdes för, men hon uppskattar att han var frihetsberövad i cirka ett års 
tid. Som förklaring till att hennes pappa inte kom hem en kväll, fick hon berättat för sig 
att pappans arbetsplats hade flyttats och att han var tvungen att bo och arbeta på annan 
ort. Hon beskriver hela situationen när hennes mamma berättade om pappans 
förflyttning som lugn, trygg och odramatisk. Anna beskriver det som att hon som barn 
till och med tyckte att det var en ”fiffig idé” att bo på arbetet. Under tiden som Annas 
pappa var frihetsberövad besökte hon honom tillsammans med sin syster och mamma. 
Anna fick aldrig veta att det var ett fängelse han befann sig i utan trodde att de åkte för 
att hälsa på hennes pappa på arbetet. Hon beskriver resorna till pappan som spännande 
utflykter då de hade packat med kamera och picknick. Hon upplevde aldrig besöken på 
anstalten som obehagliga. Hon berättar att hon tyckte det var roligt att få träffa sin 
pappa, men hon förstod samtidigt att det inte var hela sanningen. Efter att Annas pappa 
avtjänat sitt straff i Sverige utvisades han på livstid till sitt hemland.

”När jag var liten så fattade jag ju inte men nu när jag tänker tillbaka så var det ju 
ett fängelse liksom. Det var ju det! Jag fattade inte det, jag trodde det var hans 
jobb. Fast jag tror jag hade mina aningar, jag menar man är ju inte så borta när 
man är runt tio liksom.” 

Fallbeskrivning Bella
Bella föddes in i en missbruksmiljö med en missbrukande mamma. Hon har aldrig haft 
någon kontakt med sin pappa och i och med mammans missbruk har hon tidvis vuxit 
upp i fosterhem och placerats på olika barnhem och institutioner. Bella minns att hon 
var cirka tre år gammal när polisen kom hem till dem på grund av lägenhetsbråk och 
hennes mamma frihetsberövades första gången. Bella beskriver hur hon och hennes 
bror, i samband med mammans frihetsberövande, blev omhändertagna av de sociala 
myndigheterna och placerades på barnhem. Hennes tankar kring att inte få sina frågor 
besvarade samt att bli bortvald för någonting annat ledde enligt Bella själv till att hon 
blev utagerande och själv började missbruka.
   

”Men det var alltså när jag kom till insikt, när jag fick höra från folk, jag hade 
stora öron, så var det ju. Man hörde ju allting så när folk satt och pratade och hon 
satt och berättade och alla såna där saker, hon berättade ju aldrig för mig vad det 
var för någonting, men jag tog ju reda på allting. Det var ju därför jag själv gick ut 
och valde det här missbrukslivet. För att jag ville veta vad det var för någonting 
som var viktigare än ens barn.” 

Fallbeskrivning Cia
Cia gick på förskolan när hennes pappa frihetsberövades och hon har aldrig fått något 
svar på var hennes pappa var när han en kväll inte kom hem. Hon uppskattar det till att 
hennes pappa var frihetsberövad i cirka en vecka, men hon har aldrig fått det bekräftat 
av sina föräldrar och hennes pappa nekar till att någonsin ha varit frihetsberövad. Hon 
berättar att hon, då hon gick i högstadiet, fick misstanken om frihetsberövandet 
bekräftad genom att hon hittade gamla brev som hennes mamma skrev till pappan 
under tiden för frihetsberövandet. I och med att Cias pappa var borta så kort tid, antar 
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hon att han endast varit häktad och därmed inte är dömd för något brott. Hon beskriver 
dagarna som följde som normala och att frihetsberövandet av hennes pappa då inte 
påverkade henne nämnvärt. Hon berättar att hon ändå kände att någonting inte stod rätt 
till och att hon gick runt och bar på en oro. Cia tror sig minnas hur hon såg sin pappa 
komma tillbaka efter frihetsberövandet. Hon beskriver att familjelivet återgick till det 
normala och att det inte var någonting som det talades om hemma. Cia beskriver en 
lättnad över att pappan var hemma igen och att hon inte tänkte mer på det eftersom han 
sedan fortsatte komma hem varje kväll. 

”Men jag tror, jag tror nog att jag vart lättad, när han väl var tillbaka. Alltså som, 
som en sten som släpper liksom... För då vet jag ju att nu är han tillbaka igen men 
jag tror att jag kan ha tänkt liksom att vart är pappa och tänk om han aldrig 
kommer tillbaka och sådära. Men det gjorde han ju.” 

Fallbeskrivning Disa
Disa var endast ett par år gammal när hennes pappa frihetsberövades första gången. 
Hennes föräldrar var redan innan frihetsberövandet separerade, men efter föräldrarnas 
separation beskriver hon att pappans missbruk eskalerade. Trots att Disas pappa levt ett 
aktivt missbruksliv under hela hennes uppväxt har föräldrarna upprätthållit en god ton 
gentemot varandra. Disas pappa var under barnens uppväxt frihetsberövad i perioder 
och Disa berättar att han tagit kontakt med barnen framför allt efter det att han varit 
frihetsberövad. Disa bodde under hela sin uppväxt hemma med sin mamma och yngre 
bror. Hon beskriver, trots att hon alltid vetat att hennes pappa suttit frihetsberövad, en 
känsla av att inte få svar. Disas pappa gick bort i början av 2000-talet. 

Mamma som trygg bas 
Mammans roll var central i familjen, hon beskrivs som stark och upplevdes som en 
trygg bas. Då pappan frihetsberövats upplevdes kontakten till mamman som den nära 
och det var mamman som skötte om barnen både innan och efter frihetsberövandet. Det
uppfattades att mamman försökte skydda sina barn på olika sätt. Ett sätt var att inte 
berätta vart pappan tagit vägen och försöka upprätthålla en bra bild av barnets pappa. 
Ett annat sätt var att försöka fylla barnets liv för att kompensera för den frånvarande 
pappan.

Bella, som var den enda kvinnan vars mamma frihetsberövades, beskriver på samma 
sätt som de andra sin mamma som sin trygghet då hon var barn. Däremot upplevde 
Bella ett svek från mammans sida i och med att hon kände att mamman inte skyddade 
sina barn när hon lät barnen bli omhändertagna. 

”Och jag kommer ihåg den här polisen och jag skrek och jag bet henne och för jag 
ville ju bara vara hos min mamma det var den enda tryggheten även fast det var så 
rörigt i mitt liv när jag var liten och missbrukade och så här.. så var det ju ändå 
min trygghet som jag hade.” 

Syskonband  
Samtliga kvinnor som intervjuats är äldsta barnet med ett eller flera yngre syskon. Flera 
av kvinnorna anser sig ha en mycket nära relation till syskonen idag och beskriver det 
som ett speciellt band att ha delat barndomens gemensamma upplevelser. Att som barn 
uppleva en känsla av ansvar för sina yngre syskon beskrevs. Känslan av ansvar upplevs 
dock som någonting som är vanligt i alla syskonrelationer, flera av intervjupersonerna 
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betonar att de aldrig tog för mycket ansvar. Några av dem uppger att de även i vuxen 
ålder kan känna ansvarskänslor för sina syskon. För en av dem uttrycks känslan av 
ansvar i ett praktiskt omhändertagande av sitt yngre syskon, som hon idag har som 
inneboende hos sig. 

”Jag kommer ihåg att jag tog hand om min lillebror. Vart jag än gick någonstans 
så hade jag min lillebror med mig. Var jag än var någonstans. För han skulle inte 
behöva känna den känslan som jag hade själv. Jag kommer så väl ihåg det att 
oavsett var jag än var så var han med mig. Hela, hela tiden. Han var som en 
hängande snuttefilt, var han.” 

Trots beskrivningen av ett nära band syskonen emellan är frihetsberövandet och 
konsekvenserna som följde av det ingenting som syskonen direkt pratar med varandra 
om. I ett av fallen har syskonen ingen kontakt med varandra idag trots att de har vuxit 
upp tillsammans.

Bristande kontakt och ansvarstagande hos den frihetsberövade föräldern
Ett frihetsberövande leder till att kontakt med den frihetsberövade försvåras. Samtliga 
deltagare i denna studie beskriver att det endast har funnits liten eller ingen kontakt 
mellan förälder och barn under tiden för frihetsberövandet. I de fall då en kontakt har 
funnits under denna tid har kontakten bestått utav ett fåtal besök och brevskrivande. 

I Annas fall utvisades föräldern efter avtjänat straff och det fanns ingen möjlighet till 
upprätthållande av fysisk kontakt. Anna har varit och besökt sin pappa två gånger i hans 
hemland och hon uttrycker en önskan om att i alla fall ha en möjlighet till att kunna 
träffas. Med tiden har det blivit svårare för dem att bibehålla den kontakt som tidigare 
upprätthållits via telefon, och telefonsamtalen har successivt ebbat ut. Annas pappa har 
idag varit utvisad i tio år och vetskapen om att han aldrig kommer att kunna komma 
och hälsa på henne i Sverige upplever hon som olyckligt.   

”Det hade varit bra ifall han hade varit kvar, liksom i mitt liv. Och att de hade 
skilt sig och att jag hade kunnat träffa min pappa då och då, alltså ha en kontakt 
med honom, ha en relation med honom. Det tror jag hade gynnat mig så mycket 
mycket mer..”

Kontakten till den frihetsberövade föräldern beskrivs som bristfällig redan innan tiden 
för frihetsberövandet, men frihetsberövandet i sig tycks ha varit i vägen för en nära 
kontakt. I vissa fall har obesvarade frågor och en ovilja från förälderns håll att dela med 
sig av detaljer om sitt liv varit ett hinder för en öppen kontakt. Ibland har det funnits en 
känsla av att inte nå fram till föräldern och att föräldern undanhållit detaljer om sitt liv 
och sin bakgrund. Känslan av att föräldern alltid varit lite frånvarande och aldrig gått in 
och tagit något ansvar uttrycks också. 

”Det har alltid varit sådär med min pappa och det är inte bara alltså det har ju inte 
bara med den här händelsen att göra men jag känner liksom att jag kommer inte 
fram till honom och han vill inte... prata med mig eller liksom, om viktiga saker.”

Hos Bella och Disa har ett missbruk hos den frihetsberövade föräldern lett till att 
kontakten med föräldern efter frihetsberövandet har varierat under åren och tagit sig 
olika uttryck beroende på om föräldern varit inne i en missbruksperiod eller inte. Ibland 
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har kontakten avbrutits på förälderns initiativ då denne inte velat ha kontakt under 
missbruksperioden.

Att i grunden ha en god relation och känna en tillit till varandra beskrivs som viktiga 
faktorer för att kontakten mellan förälder och barn ska kännas givande. Att det finns en 
trygghet i mötena med föräldern verkar ligga till grund för den fortsatta kontakten upp i 
vuxen ålder och känslorna inför den frihetsberövade föräldern.

Undvikande 
Att undvika både att tala om och tänka på frihetsberövandet var vanligt då 
intervjupersonerna var yngre. Olika typer av undvikande i relationen till den 
frihetsberövade föräldern beskrivs. Det kunde handla om ett fysiskt undvikande där 
antingen föräldern undvek att träffa barnet i perioder eller att barnet undvek att träffa 
föräldern. Disa berättar under sin intervju att hon kunde få syn på sin pappa, som 
missbrukade i perioder, i samhället där de bodde. Hon förklarar att hon då brukade gå 
en omväg för att bespara dem båda ett besvärande möte. 

Den frihetsberövade föräldern var inte aktiv i föräldrarollen då denne var hemma och 
levde tillsammans med familjen. Då mötena med föräldern som frihetsberövades ibland 
kunde ske med långa mellanrum utan kontakt var det viktigt att ta vara på stunderna de 
fick med föräldern och inte förstöra dessa genom att tala om frihetsberövandet. 
Undvikandet kunde även vara psykiskt, exempelvis genom distraktion och att undvika 
att tänka på det. Att undvika att tala om och bemöta situationen inom familjen fick som 
konsekvens att barnen gick miste om värdefull information gällande frihetsberövandet. 
Barnen upplevde stora svårigheter med att förstå situationen och många frågor kring 
förälderns frihetsberövande uppstod.

”Nu har jag inte pratat med honom på nästan ett år men när han ringde förut, när 
han väl ringer och när han väl liksom när man väl pratar med honom, då vill man 
inte prata om sånt utan då vill man bara prata om gott. Så det blir väldigt sådär 
konstigt.” 

Obesvarade frågor  
Intervjupersonerna fick under intervjun frågan om frihetsberövandet i sig fick några 
konsekvenser för dem som barn. Framför allt tycks det ha varit det efterföljande 
förloppet, och inte själva frihetsberövandet, som haft störst betydelse för dem. Tankar 
kring den frihetsberövade föräldern har präglats av frågor kring vart föräldern tagit 
vägen. Grubblande var mycket vanligt under barndomen, men trots alla frågor 
accepterades förklaringarna från föräldrarna och barnen anpassade sig till den nya 
situationen.

”Jag tror nog att jag var som vanligt... fast kanske lite, lite mer orolig. Jag menar 
jag litade ju ändå på vad min mamma sa. Även fast jag såg att det var, alltså jag 
såg ju på henne att det var.. att det inte var någonting, någonting som inte 
stämde.."

Intervjudeltagarna berättar att de under tiden för förälderns frihetsberövande anade att 
någonting inte stod rätt till. En känsla av ovisshet och att under barndomen, och 
fortfarande som vuxna, bära på obesvarade frågor beskrivs. Att söka information, mer 
eller mindre aktivt, har varit ett sätt att försöka besvara dessa frågor. Som barn erhölls 
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information om den frihetsberövade föräldern och dennes livsstil främst genom att 
lyssna på samtal mellan vuxna och bråk mellan föräldrarna. Två utav kvinnorna har i 
vuxen ålder läst myndighetsdokument rörande föräldern. Samtidigt som det har 
grubblats mycket över obesvarade frågor har det funnits en önskan om att vardagen 
skulle återgå till det normala. 

Känslan av bortprioritering
En stor del av tankarna och känslorna kring frihetsberövandet handlar om de val som 
föräldern gjort. Att föräldrarna begått de handlingar och levt de liv som de gjort
beskrivs som svåra att relatera till och känna förståelse för. För barnet tycks det vara av 
mindre betydelse vad föräldern väljer före barnet, än det konstaterande att barnet inte 
kommer i första hand hos föräldern. Alla intervjupersonerna upplevde på detta sätt ett 
svek i förhållandet till den frihetsberövade föräldern. De berättar om känslan att som 
barn ha prioriterats bort för något annat genom att föräldern begått kriminella 
handlingar, trots att de borde ha förstått vad följderna kunde bli. 

”Jag har ingen kontakt med honom längre. Och om vi skulle prata idag då skulle 
jag, det vara som om ingenting hade hänt typ lite så. Och det skulle vara ganska 
ytligt. Men jag kan känna ibland att okej men du var inget barn utan du visste vad 
konsekvenserna kunde leda till. Kunde du inte bara ha tagit ett städjobb liksom?”

Hur föräldern valt att hantera den uppkomna situationen har till stor del påverkat hur 
frihetsberövandet har upplevts av barnet. I de fall där barnet har fått reda på att 
föräldern varit frihetsberövad har barnet godtagit förklaringen, men känslan av att ha 
prioriterats bort fanns trots det kvar. Då föräldrarna, helt eller delvis, undanhållit 
information om frihetsberövandet, uttrycker deltagarna i större utsträckning en känsla 
av svek och en oförståelse till varför föräldrarna inte kunnat vara ärliga. När deltagarna 
som barn inte fått den information de behövt för att foga samman den tillgängliga 
informationen har de dragit egna slutsatser utifrån de fakta som de haft. 

Bella uttrycker att hennes eget missbruk tog sin början i att hon ville prova på vad det 
var som var så viktigt att hennes mamma kunde välja missbruket före sina egna barn. 
Anna, vars pappa utvisades efter frihetsberövandet, beskriver ett svek i att pappan satte 
det som hon trodde var arbetet före sin familj. I samband med utvisningen trodde hon 
att hennes pappa inte trivdes i Sverige och att han därför flyttade tillbaka till hemlandet. 
Hon kunde då inte förstå att pappan inte kunde anstränga sig för sina barn och hur han 
kunde välja hemlandet framför dem.

Svek, ilska och förlorad tillit 
Inställningen till den frihetsberövade föräldern och dennes livsstil har förändrats med 
tiden. Som nämnts tidigare kunde intervjupersonerna som barn anpassa sig till 
situationen då föräldern frihetsberövades, men en ökad frustration upplevdes under 
tonårstiden. Frustrationen över frågor som inte besvarats, över känslorna av att 
bortprioriteras och över de val som föräldern gjort resulterade i känslor av ilska, förakt 
och förlorad tillit. Ilskan kunde leda till att föräldern konfronterades eller att han eller 
hon avvisades. Relationen mellan deltagarna och deras frihetsberövade förälder kan 
beskrivas som något ambivalent med känslor av att både ha sårats och stärkts av 
förälderns handlande och frånvaro.   
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Disa, vars pappa missbrukade och frihetsberövades, berättar att hon då hon blev 
tonåring kunde känna en växande ilska över sin pappas val i livet, hon tog avstånd från 
honom och föraktade alla som var som han. Ilskan gick dock över då hon blev äldre och 
hon kunde konstatera att vissa människor inte klarar av att leva i samhället som det är. 

Bella, vars mamma missbrukade och frihetsberövades, beskriver att hon än idag inte 
känner tillit till sin mamma, andra vuxna eller myndigheter. Flera gånger under 
intervjun tar Bella upp och beskriver olika situationer där hon upplevt att människor i 
hennes omgivning svikit henne. Hon förklarar att hon, på grund av sitt utagerande 
beteende, skickats runt till olika barnhem, fosterhem, utredningar, behandlingshem och 
skolor och att hon under sin uppväxt blivit illa behandlad och utnyttjad. Hon berättar 
om ständiga negativa tankar om att mamman kommer att misslyckas, att hon har svårt 
att tro att mamman kommer klara att vara fortsatt drogfri och hon beskriver hur hon 
”vakar” på sin mamma och observerar alla små förändringar i mammans beteende Hon 
förklarar tankarna med att mamman har misslyckats genom att återfalla i sitt missbruk 
och därmed brutit sina löften. Varje gång mamman återfallit i missbruk har det bidragit 
till att tankarna stärkts.

”Tilliten till henne och alltså, vuxna människor, det är fortfarande svårt för mig än 
idag. Jag har jättesvårt att lita på att de håller vad de säger och allt det här.”

Det var en annan situation för Cia, vars pappa var borta i cirka en vecka och annars 
alltid har bott hemma hos familjen. Cia talade under intervjun inte lika mycket om 
förälderns val att begå en kriminell handling, utan tog upp det faktum att föräldrarna 
valde att förneka frihetsberövandet som någonting hon kände sig frustrerad, arg och 
sviken över. Efter en tid konstaterade Cia att hennes föräldrar inte skulle svara på 
hennes frågor och hon slutade då att fråga om det. Cia uttrycker flera gånger under 
intervjun en frustration över att aldrig ha fått en förklaring eller ett erkännande från 
pappan och att hon ogillar att föräldrarna döljer saker för henne. 

”Det, jag gillade inte alls det.. för att man känner sig som... alltså.. man är ju ändå 
en familj. Och jag kände det lite som.. typ som att det har inte du med att göra.. 
eh.. som att jag är för, inte dum men liksom att jag inte kan förstå. Alltså jag vill, 
jag hade hellre velat att han bara berättar för mig hur det är. Istället för att bara 
nej, det har aldrig hänt, det har aldrig hänt liksom sluta fråga.”

Att bli sedd
Kvinnorna vars pappa frihetsberövades uppger att de haft kontakt med en morförälder, 
som så att säga funnits där, men som de inte talat med om privata känslor och tankar 
kring den frihetsberövade föräldern. Morföräldern har upplevts som en viktig person 
som ställt upp och funnits till hands, ofta i praktisk bemärkelse, exempelvis genom 
ekonomiskt stöd eller barnpassning. 

Bella, som inte uppgav någon morförälder som en viktig person i omgivningen, hade 
under en period en lärare som hon kunde känna tillit till. Denna lärare försvann dock 
senare, vilket hon upplevde som ytterligare ett svek. 

Berättandet
Intervjupersonerna har någon gång under sin uppväxt berättat för en annan person om 
sin situation med en frihetsberövad förälder. Berättandet såg dock olika ut. Det kunde 
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ske mer fragmentariskt för en nära vän eller partner, eller för sociala myndigheter. När 
intervjupersonerna tillfrågades huruvida det fanns ytterligare personer de berättat för 
svarade de att ingen någonsin frågade om det. 

Bella förklarar att hennes utagerande beteende gjorde att andra människor tog avstånd 
från henne, vilket innebar att hon kände att det inte fanns någon att berätta för. Det 
upplevdes att det fanns människor i omgivningen som kände till situationen, men som 
lät bli att ställa frågor om det. En av intervjupersonerna förklarar att det är svårt för ett 
barn att söka hjälp i omgivningen på egen hand. Bara att formulera de frågor som 
uppstår angående den frihetsberövade föräldern är problematiskt för barnet, menar hon, 
och det är någonting hon kan känna att hon hade behövt hjälp med. 

”Ja, för det att man undrar ju mycket när man är barn, liksom, men det är inte 
alltid man kan formulera frågan eller vet vem man ska formulera till, så det blir 
liksom svävande, bara liksom så där, utan att få svar på.” 

Berättandet har kommit successivt och det har blivit lättare och lättare att prata om 
föräldern som frihetsberövades. Att berätta beskrivs som en befrielse, men det kan även 
ta emot att öppna sig då berättandet kan leda till starka emotionella reaktioner. Dessa 
reaktioner kan uppstå både hos dem själva och hos den som de berättar för. Att däremot 
inte prata med andra om stressfyllda händelser kan få konsekvensen att det med tiden 
blir svårare att öppna sig. Det upplevs som viktigt att välja hur och för vem berättandet 
sker och att vara lyhörd för omgivningens reaktioner. En av intervjupersonerna 
förklarar att hon känner efter hur olika personer ställer frågor och att hon ibland 
upplever att vissa människor inte vill höra hennes svar, varpå hon låter bli att berätta 
om sin pappa. 

Hur omgivningen reagerar på det som berättas har påverkat kvinnornas vilja och 
motivation att berätta för andra. När Bella vid elva års ålder berättade för socialtjänsten 
om problemen med mamman var det ingen som trodde på henne, förklarar hon. Att bli 
misstrodd tror hon var en orsak till att hon slutade öppna sig för andra utomstående.
Förutom att hon upplevde att ingen skulle tro på det hon sa, förklarar hon även att hon 
upplevde att bekymmer och problem ska lösas på egen hand, inte talas om med andra.

För Cia har det sett ut på ett annat sätt. Under intervjun förklarar hon att det tar emot att 
sitta och prata. Då hon var barn brukade hon söka sig till sin mamma för att prata om 
svåra saker, men det har hon slutat med, berättar hon. Hon uppger att hon visserligen 
talat med någon enstaka, nära vän om sin pappa, men att hon ändå successivt bevarat 
det mer och mer inom sig. Idag håller hon det nästan helt för sig själv, förklarar hon. 
Det har, enligt henne, funnits tillfällen då hon kunnat prata om det, men att hon då 
medvetet dragit sig undan utan att veta varför. Hon berättar att om hon nu i vuxen ålder 
är ledsen eller mår dåligt så brukar hon inte vanligtvis ringa någon, utan hon väljer 
istället att vänta tills känslorna lugnat ned sig. 

Känslan av att vara avvikande
Känslan av att som barn ha känt sig avvikande framkom tydligt under intervjuerna. 
Intervjupersonerna berättar att de jämfört sig själv med andra barn i omgivningen. En 
av kvinnorna förklarar att hon redan innan hennes pappa frihetsberövades kunde se att 
han inte var som andra pappor. Hon berättar att han ofta var frånvarande, periodvis 
drack alkohol, inte hade något arbete och att hon märkte han på så sätt skilde sig från 
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andra pappor. De av kvinnorna som vuxit upp med en förälder som varit frånvarande 
under längre tid beskriver olika situationer då de upplevt att de känt sig annorlunda med 
anledning av att föräldern inte varit närvarande under sociala sammanhang. De berättar 
att de sett på andra barn som haft sina föräldrar med sig till olika aktiviteter och att de 
då tydligt känt att de inte haft någon. Bella, vars mamma frihetsberövades, beskriver 
känslan av att ha en frånvarande mamma som att hon inte haft någon som hon hör 
samman med. 

”Jag kommer ihåg när jag var liten, jag kunde vara med kompisar och man såg 
deras pappor typ stod och grillade eller kanske hade köpt någonting eller man 
spelade fotboll och umgicks eller de kom och hämta en och då... Det kändes 
liksom. Och det har väl alltid varit lite känsligt, det har det alltid varit men.. Det 
finns inte så mycket att göra åt saken.” 

En av intervjupersonerna tar upp problematiken kring den stereotypiserade synen på 
människor som sitter i fängelse. Hon berättar att hon som barn undanhållit för andra att 
hennes pappa varit frihetsberövad för att hon kände att hon inte ville sticka ut eller att 
andra skulle tro att hennes pappa var dum, när hon visste att han inte var det. 

”Det där har ju liksom utvecklats.. och det har ju förändrats också över tid. I 
början så var man ju nog mest ledsen över det och att man blir besviken också att 
det är att.. nånstans så vill man ju inte att ens pappa ska vara den som sitter i 
fängelse för att…av andra så är det ju oftast att, då är man ju så och då är man ju 
dum och jag visste ju att han var en annan person också.” 

Cia, som vuxit upp med en närvarande pappa, jämför sin situation med de 
klasskamrater hon hade i skolan. Hon upplever att hon haft en bra barndom och 
beskriver att hon upplevde de problem som hon haft med sina föräldrar som mindre 
allvarliga i jämförelse med sina kamraters problem. Hon tyckte som barn inte synd om 
sig själv eftersom andra i hennes omgivning hade det mycket värre, förklarar hon.

En av kvinnorna berättar att när hennes pappa frihetsberövades började hennes mamma 
engagera henne i flera olika fritidsaktiviteter. Detta, förklarar hon, resulterade i att hon 
inte kände sig lika utanför. Att hon var duktig på olika saker gjorde att hon kände sig 
speciell på ett positivt sätt. 

Förståelse, acceptans och förlåtelse 
Deltagarna uppger att de i viss mån kan förstå föräldrarnas handlande utifrån de 
förutsättningar som funnits. Den ilska och frustration som under tonåren uppkom 
gentemot den frihetsberövade föräldern har övergått i ett konstaterande att människor är 
olika och att de val föräldern gjort inte behöver göra denne till en dålig människa. Flera 
av deltagarna upplever att deras erfarenheter under barndomen har stärkt dem, men att 
bearbetandet varit en process som fortfarande pågår. 

”Men utan de här erfarenheterna som jag har fått under hela mitt liv, så hade jag 
inte kunnat hjälpa andra människor på samma sätt som jag gör idag. Så det ångrar 
jag inte.”

Anna, vars pappa utvisades, beskriver att det finns vissa saker som hon måste reda ut 
innan hon kan gå vidare, men att hon känner att hon är nöjd med att hon ändå är den 
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hon är. Hon berättar att hon ser sin mamma som en förebild och att hon, likt sin 
mamma, inte ger upp och att hon idag vågar lita på sina känslor. Cia förklarar att hon 
upplever idag att hon är på väg någonstans, att hon kämpar, vilket är någonting hon inte 
gjort tidigare.

”Så våga lita mer på sig själv och sina känslor har nog varit svårt men ändå har 
jag liksom gjort det. Och jag har, jag har inte gett mig och jag har pluggat vidare 
och jag försöker liksom inte ge upp.” 

Samtliga deltagare uttrycker att de i något skede accepterat det som hänt och att de ser 
ljust på framtiden trots att de inte alltid mår bra. I vissa fall kan det uppkomma tankar 
om ångest samtidigt som möjligheten att hjälpa andra genom att prata om sina 
erfarenheter finns - att ta erfarenheterna och göra dem till någonting bra. Att ha haft en 
frihetsberövad förälder och ha upplevt följderna av frihetsberövandet beskrivs också ha 
utvecklat en tillåtande människosyn. Att tillåta sig att känna och visa känslor upplevs 
av flera av deltagarna som viktigt, trots att det ibland är lättare att vara “avstängd”.

”Jag har känt att jag kunde ha varit en bättre X ifall han hade liksom varit kvar 
eller ifall vissa saker inte hade hänt. Och då hade jag kunnat vara en bättre jag. 
Men så kan man inte riktigt tänka, för att jag är den jag är idag och.. och det är det 
bästa jag kan vara liksom. Men jag har tänkt så mycket. Man känner sig liksom 
som ett pussel som är liksom sådär.. det fattas några delar och det går inte liksom 
att sätta ihop och du är trasig liksom.”

Att kunna förstå och acceptera den frihetsberövade förälderns handlande har visat sig 
möjligt hos kvinnorna i föreliggande studie, medan att förlåta ter sig svårare. Disa, vars 
pappa gick bort för ett antal år sedan, beskriver hur hon förlåtit sin pappa, men att 
frustrationen var svårare då han var i livet. Det verkar som att förlåtelsen ligger närmre 
till hands då det har funnits möjligheter till att bearbeta händelserna och, i viss mån, 
möjligheter till avslut.

”Jag tycker att man ska prata om det. Förut så var jag likadan, så jag bara stängde 
av alla känslor och ville inte bemöta det som var jobbigt. Men det måste man 
faktiskt göra för att kunna komma någonstans här i livet.” 

Upplevelsen av frihetsberövandet av en förälder innebär för ett barn att många frågor 
uppstår. I vissa fall får barnet veta att föräldern frihetsberövats på grund av misstanke 
om brott medan frihetsberövandet i andra fall döljs eller förnekas. Då information om 
frihetsberövandet inte når barnet upplevs en känsla av att ana att någonting inte är som 
det ska. Många av de frågor som uppstår hos barnet inför situationen besvaras inte då 
familjen undviker att tala om frihetsberövandet. Till en början sker en anpassning till 
situationen, men hos barnet upplevs även en känsla av svek och att ha blivit 
bortprioriterad av den frihetsberövade föräldern. Under tonåren präglas inställningen 
till situationen av ilska och avståndstagande från den frihetsberövade föräldern och 
föräldrarna konfronteras. Det har varit betydelsefullt att ha en morförälder som funnits 
till hands. Även andra vuxna i omgivningen kan fungera som stöd, utan att barnet
nödvändigtvis talar om frihetsberövandet med dem. Att berätta för andra utomstående 
kan vara mödosamt till en början, men blir successivt lättare. Andras reaktioner 
påverkar benägenheten att berätta och negativa reaktioner kan leda till en ökad 
slutenhet och att berättandet avtar. I vuxen ålder beskrivs upplevelsen av att ha haft en 
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frihetsberövad förälder som en stärkande erfarenhet, trots att många av de tidigare 
obesvarade frågorna förblivit obesvarade. 

Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur kvinnor, utifrån sociala och 
individuella förutsättningar, upplever sina erfarenheter av att under sin barndom haft en 
frihetsberövad förälder. Avsikten var att få insikt i hur personerna har använt sig av 
copingstrategier eller andra anpassningsmetoder för att hantera sin livssituation med en 
frihetsberövad förälder.

Situationen då en förälder frihetsberövas är ytterst svår för barnet att kontrollera. 
Resultatet visade att det inte var frihetsberövandet i sig, utan följderna av 
frihetsberövandet som lett till de negativa konsekvenser som kopplades samman med 
frihetsberövandet. Vilken copingstrategi en individ använder sig av påverkas av flera 
individuella faktorer, varav kognitiva, verbala och sociala resurser spelar in, samt 
individens personlighet och tidigare erfarenheter av stress (Boekaerts, 1996). I 
intervjudeltagarnas berättelser noterades ett flertal olika typer av copingstrategier och 
att deras val av strategi varierat över tid. I likhet med de resilienta barnen i Werner och 
Smiths (2001) uppmärksammade studie, tycks flera av intervjudeltagarna ha lyckats 
hantera svårigheter i uppväxtmiljön på ett gynnsamt sätt, trots flertalet riskfaktorer. Vid 
intervjuerna har vi uppfattat samtliga intervjudeltagare som omtänksamma personer 
med en sund inställning till sig själva och andra. Det är dock svårt att utifrån en 
intervjustudie dra några slutsatser angående huruvida de utvecklat resiliens eller inte. 

Att uppleva en förälders frihetsberövande
Mamman upplevdes som familjens trygga bas, men i det fall då det var mamman som 
frihetsberövades försvann känslan av tillhörighet och tillit i och med frihetsberövandet. 
Då mamman frihetsberövas tillkommer ofta, utöver frihetsberövandet i sig, ett flertal 
riskfaktorer som exempelvis missbruk och psykisk ohälsa hos föräldern. Ofta finns det
heller inte någon hemmavarande förälder som barnet kan stanna kvar hos (Mumola, 
2000). Barnets trygga anknytning till föräldern bryts därmed, vilket kan utveckla ett 
utagerande beteende hos barnet (Dallaire, 2007). Att vara närvarande då föräldern 
frihetsberövas är ytterligare en riskfaktor för barnets utveckling (t.ex. Miller, 2006). 
Dessa riskfaktorer kan delvis antas förklara det utagerade beteende i form av 
aggressivitet som beskrivits hos en av deltagarna och beteendet att som barn själv tidigt 
missbruka och begå kriminella handlingar. I föreliggande studie var det endast den 
intervjuperson som var med vid förälderns frihetsberövande som uppvisade detta 
beteende som barn. Denna person var även den enda av kvinnorna vars mamma 
frihetsberövades. Det är därmed problematiskt att avgöra hur stor inverkan respektive 
riskfaktor haft för det efterföljande förloppet.      

Frihetsberövandet och dess förlopp beskrevs ha skapat ett speciellt band mellan syskon 
som vuxit upp tillsammans och syskonen kan ha hjälpt varandra i hanteringen av den 
stressfyllda situationen. Samtidigt som barnet upplevde att det bortprioriterades av den 
frihetsberövade föräldern kunde det känna sig behövt i omhändertagandet av sina yngre 
syskon. Ansvarstagandet av yngre syskon fungerade eventuellt även som en distraktion 
från den stressfyllda upplevelsen.
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Kontakten med den frihetsberövade föräldern beskrevs som bristfällig såväl innan som 
efter frihetsberövandet. Anledningen till den bristfälliga kontakten kunde vara att 
föräldern levde ett aktivt missbruksliv, hade utvisats ur Sverige eller på grund av en 
slutenhet hos föräldern. Olika grundförutsättningar, samt hur relationen till föräldern 
sett ut, tycks ha påverkat hur stora konsekvenserna av frihetsberövandet blivit. 
Exempelvis kan en i grunden god relation till den frihetsberövade föräldern ha 
underlättat hanteringen av ett frihetsberövande och därmed minska de negativa 
konsekvenser som denna stressfyllda upplevelse skulle kunna leda till. I de fall då 
barnet inte visste varför kontakten med föräldern bröts formulerades egna förklaringar 
till varför föräldern lämnat familjen. 

Ett återkommande ämne som under intervjuernas gång togs upp var känslan av svek 
och att ha blivit bortprioriterad i och med de val som föräldern gjort. Barnet trodde att 
föräldern medvetet valde någonting annat före familjen. Hade det fått utförliga 
förklaringar av situationen eller om det fått chansen att tala med föräldrarna om sina 
upplevelser och tankar kring frihetsberövandet hade kanske känslan av att bli 
bortprioriterad inte upplevts lika starkt.

Ett yttre socialt stöd har ofta funnits i form av en morförälder som funnits tillgänglig. 
Att kvinnorna som barn sökte stöd hos en morförälder skulle kunna relateras till 
Skinner och Zimmer-Gembecks (2006) resonemang om att barn och ungdomar i 
okontrollerbara situationer i första hand söker sig till vuxna. Enligt Werner och Smith 
(2001) fungerar personer som finns till hands utanför familjen som en skyddsfaktor. 
Eventuellt kan det lindra känslan av bortprioritering om det finns någon annan i 
närheten som sätter familjen och barnet i första hand. Att möjligheten till att tala om det 
eller be om hjälp finns, även om chansen inte tas, kan också vara en trygghet för barnet.
Dessa stödpersoner kan även ha fungerat som förebilder vid hanteringen av stressfyllda 
situationer och vid utvecklandet av copingstrategier. 

För ett barn är frihetsberövandet av en förälder en tung hemlighet att bära på och 
känslan av att vara avvikande kan göra att barnet inte öppnar sig för andra. Den 
stereotypa, negativa bilden av den typiske brottslingen kan göra det ännu svårare för 
barnet att våga tala med andra om förälderns frihetsberövande. Även bilden av 
kriminella människor kan påverka barnets självbild och känsla av egenvärde på ett 
negativt sätt. En upplevelse av att kämpa med motstridiga känslor och tankar kring 
upplevelsen av att ha haft en frihetsberövad förälder och att vara avvikande beskrivs 
finnas kvar i vuxen ålder. Det noterades dock en tendens att vända känslan av att vara 
avvikande genom att ta barndomens negativa upplevelser och göra något positivt av 
dem. En önskan att använda erfarenheterna för att hjälpa andra uttrycks och skulle 
kunna förklara kvinnornas yrkesval och engagemang för andra människor. Det skulle
även kunna vara så att kvinnorna genom att hjälpa andra människor i utsatta situationer 
får möjlighet att bearbeta sina egna tankar och känslor.   

Anpassningsmetoder och hantering
Att inte tänka på och tala om frihetsberövandet var ett sätt att undvika att konfronteras 
med situationen. Ett annat var att undvika att ha kontakt med föräldern. Undvikandet 
kan ha fungerat som ett skydd mot ytterligare trauma eller svek, men det kan också ha 
förhindrat eller försvårat bearbetningen av upplevelsen av förälderns frihetsberövande.
Undvikande är inte en av de fyra vanligaste copingstrategierna hos barn och ungdomar 
enligt Skinner och Zimmer-Gembecks (2006), dock var det i föreliggande studie en 
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återkommande strategi hos samtliga deltagare. Det är möjligt att undvikande inte 
uppfattas som en självklar copingstrategi av barn och ungdomar då det är någonting 
som kan ske mer eller mindre medvetet. Det skulle kunna vara så att undvikande 
därmed inte uppges vid studier som ett sätt att hantera stressfyllda händelser.

Att grubbla över vart föräldern tagit vägen, att söka information om den frihetsberövade 
föräldern samt en känsla av att bära på obesvarade frågor lyftes fram. Grubblandet som 
uppstår hos barnet är osynligt för personerna i barnets omgivning och barnets tankar 
kan endast nås genom att någon i omgivningen frågar om dem. Ofta finns det dock en 
ovilja hos personer i barnets närmaste omgivning att tala om frihetsberövandet (Snyder-
Joy & Carlo, 1998). Grubblandet kan leda till att barn, som nämnts tidigare, drar egna 
slutsatser och formulerar egna svar på sina frågor för att minska ovissheten. 

Under uppväxten lär föräldrar sina barn hur de ska hantera stressfyllda situationer 
(Skinner & Zimmer-Gembeck, 2006). För kvinnorna i föreliggande studie tycks 
mamman ha fungerat som en förebild då många likheter i hanteringen av situationen 
noterades mellan kvinnorna och deras mödrar. Detta kan tyda på att coping är 
någonting som lärs in och att barn kan ta till liknande, eller till och med samma 
copingstrategier som sina föräldrar. Frågan är vems beteende kvinnorna i föreliggande 
studie hade tagit efter om det hade varit mamman som frihetsberövades och om pappan 
var kvar hemma med barnet. Hade ingen funnits där som en förebild och en trygghet så 
hade barnet troligtvis inte kunnat anpassa sig till situationen på det sätt som det gjorde.

Barn har inte samma möjligheter som vuxna att formulera rationella och logiska svar. 
Då det gäller en förälder kan det vara svårt att lägga skulden på honom eller henne och 
barnet kanske istället försöker finna skulden hos sig själv. Inställningen till den 
frihetsberövade föräldern har dock förändrats över tid. Under uppväxten, främst i 
tonåren, har det funnits perioder av frustration och ilska gentemot föräldern och över 
situationen. Den tidigare anpassningen till situationen övergick till konfrontation och 
approach och problemfokuserad coping. Kanske är det så att barn i tonåren upplever att 
de har mer kontroll över sig själva och sitt liv. Enligt Borge (2003) har äldre barn en 
större förståelse för en situations innebörd och därmed kan det vara så att de tar till 
strategier som konfrontation, aggressivitet och problemlösning. Detta skulle kunna 
förklara ilskan och konfrontationerna under deltagarnas tonårstid. 

Det kan också vara så att barn i tonåren tar till nya copingstrategier för att de utvärderat 
sina tidigare strategier och konstaterat att de inte löst problemet. Enligt Skinner och 
Zimmer-Gembeck (2006) är motstånd, aggression och att beskylla andra vanligare hos 
tonåringar än hos yngre barn, och tonåringarnas förmåga att fokusera på framtida mål 
är någonting som kan ge upphov till ångest och ältande av negativa tankar. 
Frustrationen och ilskan som kvinnorna i föreliggande studie beskrev att de upplevde 
under tonåren kan vara ett resultat av ångesten och grubblandet som inte blir löst på 
grund av situationens okontrollerbarhet. Även tendensen att beskylla andra blir 
tydligare i tonåren, vilket tar sig i uttryck i kvinnornas kritiska inställning till förälderns 
beslut att begå brott. Hos barn till frihetsberövade är chanserna till problemlösning 
mindre, då problemet ligger i föräldrarnas och samhällets händer. 

Att berätta om en förälders frihetsberövande för andra upplevs som svårt och 
frihetsberövandet var inte någonting som det talades öppet om. Konsekvenserna av 
frihetsberövandet kunde se olika ut beroende på situation och förutsättningar och 
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påverkades av hur det hanterades av personerna i barnets närmsta omgivning. För att 
barn ska kunna tala om frihetsberövandet måste det finnas någon att berätta för. I det 
fall där mamman frihetsberövades fanns det ingen nära till hands som kunde lyssna och 
i fallet där föräldrarna förnekade eller försökte dölja frihetsberövandet fanns det enligt 
föräldrarna ingenting att tala om. Kanske tror föräldrar att de skyddar sina barn då 
frihetsberövandet av en förälder hemlighålls, men troligtvis har det motsatt effekt. Då 
frihetsberövandet förnekas så förnekas även barnets känslor av att någonting inte står 
rätt till. Att inte kunna formulera frågor, tankar och känslor försvårar berättandet 
ytterligare. Att berätta om stressfyllda upplevelser kan upplevas som smärtsamt och 
reaktionerna och svaren som omgivningen ger tycks vara avgörande för om individen 
kommer att berätta för fler personer i framtiden. Det är därför av stor vikt att personer i 
barnets omgivning bemöter barnet med lyhördhet och tålamod. Det finns även, som en 
av deltagarna förklarade, en stigmatiserad bild av kriminella människor, som kan ha fått 
deltagarna att i början undvika att söka hjälp och stöd hos andra. 

I något skede har en acceptans över situationen infunnit sig, men förlåtelse har varit 
svårare att uppnå. Att acceptansen uppstått först då deltagarna uppnått vuxen ålder kan 
ha berott på att de då fått en större distans till sina föräldrar och att de inte längre var i 
beroendeställning i förhållande till föräldrarna. Det kan också ha sin grund i att 
frihetsberövandet inte längre var aktuellt då kvinnorna intervjuades. Acceptans tycks 
vara en mycket betydelsefull del av bearbetningsprocessen för människor som varit 
med om stressfyllda händelser under barndomen.

En av de enligt Skinner och Zimmer-Gembeck (2006) vanligaste copingstrategierna hos 
barn och ungdomar förekommer inte i föreliggande studie, nämligen flykt. Eventuellt
kan Bellas drogmissbruk tolkas som en typ av flykt, men i övrigt uppgav inte kvinnorna 
någon form av flykt från den stressfyllda situationen. Flykt skulle visserligen kunna 
innefatta avoidance strategierna distraktion och undvikande, vilket då skulle kunna 
förklara varför flykt är vanligt bland barn och ungdomar, men begreppet flykt är 
svårtolkat. Kanske är det därför studier som inkluderat flykt som en strategi uppvisat 
motstridiga resultat. 

Sammanfattningsvis tycks avoidance och secondary control coping vara vanligt hos 
barn till frihetsberövade föräldrar, vilket överensstämmer med Boekaerts (1996) som 
menade att barn baserar copingstrategier på situationens kontrollerbarhet. Tonåren 
präglades av motstånd och approach copingstrategier och i vuxen ålder karaktäriserades 
strategierna av primary control coping. Distinktionen mellan problem- och 
emotionsfokuserade copingstrategier är dock problematisk i föreliggande studie då 
deltagarna uppgav att de som barn både använde problem- och emotionsfokuserade 
strategier. Det kan slutligen vara så att deltagarna inte redogjort för detaljer i deras 
hantering av situationen, utan snarare beskrivit vad de ”brukade” göra.

Beteendet och strategierna hos kvinnorna i föreliggande studie kan liknas vid beteendet 
och strategierna som de beskrev hos sina mödrar. Kanske har strategierna lärts in från 
modern då de identifierat sig med henne. Här kan frågan ställas hur mycket 
copingprocessen påverkas av inlärning från föräldrarnas sida. Nijhof, de Kemp och 
Engels (2009) fann att många barn och ungdomar som begått brott hade åtminstone en 
förälder som varit frihetsberövad. Hade barnet lärt in mammans eller pappans beteende 
och strategier om det hade varit en pojke? Män är överrepresenterade i svenska 
anstalter (Ekbom et al., 2006) och kanske upprätthålls denna trend genom att sönerna 
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tar efter sina fäder? Det tycks även vara en form av trygghet att ha ett yngre syskon att 
ta hand om. Även om vi tidigare talat om det som en typ av distraktion så finns det 
andra funktioner som omhändertagandet av ett yngre syskon tycks fylla. Att bli älskad, 
behövd och att bidra med någonting till familjen kan ha fungerat som starka 
skyddsfaktorer för kvinnorna i föreliggande studie. 

Validitet och framtida forskning
Vid diskussionen om en undersöknings validitet är det relevant att reflektera över om 
vår (intervjuarnas) förförståelse kan ha påverkat analysprocessen och om 
intervjuareffekten kan ha påverkat resultatet. Redan vid utvecklandet av intervjuguiden 
kan förförståelse ha påverkat valet av vilken typ av frågor som ställdes och tolkningen 
av dessa. Vår förförståelse för ämnet kan ha färgat analysprocessen genom att vår 
subjektiva uppfattning om vad som är intressant har spelat in. Våra olika förförståelser 
kan även under själva intervjuerna ha påverkat vilka följdfrågor som ställdes och 
därmed påverkades eventuellt även respondentens svar. Att vi var två personer som 
genomförde både intervjuerna och analyserna kan vara till fördel för studiens validitet, 
då vi oberoende av varandra fann samma eller liknande teman och underteman. 

Vid studier som undersöker känsliga självbiografiska ämnen, som upplevelsen av 
frihetsberövandet av en förälder, finns det vissa begränsningar för hur urvalet kan gå 
till. Det är exempelvis ur etiskt perspektiv av stor vikt att deltagarna frivilligt anmäler 
att de vill medverka i studien, vilket kan utesluta många individer i populationen som 
annars kunde ha medverkat. Samtliga deltagare i föreliggande studie var kvinnor. 
Kanske hade en man upplevt frihetsberövandet av en förälder av samma kön på ett 
annat sätt än kvinnorna som medverkade i föreliggande studie. Det kan även diskuteras 
huruvida män är mindre benägna att medverka i intervjustudier i denna typ av ämne. 
För att för att öka generaliserbarheten borde framtida studier utvidgas till att inkludera 
10-12 fall med även män och mer varierande omständigheter exempelvis mammor utan 
missbruksproblem.

Att i en intervju öppet berätta om sina personliga erfarenheter av att ha haft en 
frihetsberövad förälder är, som tidigare nämnts, ett känsligt ämne. Trots att somliga av 
deltagarna idag är öppna med sina upplevelser, kan det ha påverkat hur de svarat under 
intervjun. Svaren på känsliga frågor kan ha färgats av social önskvärdhet och att 
intervjupersonen tycker att det är obehagligt att prata om det. Även minnet kan ha 
påverkat deltagarnas berättelser. Alla kvinnorna är idag över tjugofem år och 
händelserna som de har beskrivit ligger flera år tillbaka i tiden. Deras minnen kan 
oavsiktligt ha ändrats med tiden och minnen kan ha förstärkts, förminskats eller helt 
försvunnit. Det kan även ha varit så att det var deltagarnas starkaste minnen som 
hamnat i fokus och att mindre detaljer, som kan ha ansetts oviktiga, omedvetet har 
rationaliserats bort. Ingen av intervjupersonernas föräldrar är längre frihetsberövade, 
vilket kan ha lett till att intervjupersonerna hunnit utveckla en viss distans till tiden för 
frihetsberövandet. Svaren kunde eventuellt ha blivit annorlunda om föräldrarna 
fortfarande varit frihetsberövande vid tiden för intervjuerna. Intervjupersonernas 
personligheter kan också ha färgat hur de väljer att svara på frågorna. Att öppna frågor 
har ställts har lämnat större utrymme för fria tolkningar från respondentens sida.

I denna studie har endast vuxna kvinnor intervjuats. Barnets subjektiva uppfattning kan 
ha speglat hur kvinnorna upplever händelserna idag och kunde eventuellt ha uppfattats 
annorlunda av exempelvis en vuxen. Det hade kunnat vara intressant att ha med 
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föräldrarnas, både de som under uppväxten tagit hand om barnen och de som varit 
frihetsberövade, samt kvinnornas syskons berättelser. Att ha flera vinklingar på samma 
berättelse hade kunnat minimera subjektiva uppfattningar och övertolkningar, dock var 
en del av syftet för föreliggande studie att beskriva den subjektiva upplevelsen av 
frihetsberövandet av en förälder. Den optimala metoden för att undersöka hur 
människor upplever erfarenheten av att ha haft en förälder som frihetsberövats under 
uppväxten hade troligtvis varit en longitudinell studie där deltagarna följts från födseln 
och upp till vuxen ålder. Observationer hade visserligen kunnat bidra med ett 
perspektiv som kunnat visa aspekter kring händelserna utöver deltagarnas subjektiva 
berättelser, men är metodologiskt omöjliga att utföra då denna typ av situation inte går 
att förutse. En kvantitativ undersökning hade inte gett möjlighet till lika nyanserade 
data och lämnar inte en lika god inblick i deltagarnas upplevelser. 

Att samtliga intervjudeltagare frivilligt har anmält sig till studien kan ha påverkat 
intervjuerna på ett positivt sätt. Intervjudeltagarna har varit mycket öppna i sina 
berättelser och har gett oss en god inblick i de erfarenheter som de har berättat om. De 
har varit långt mer informativa än vad som kunnat begäras av dem och låtit oss ta del av 
personliga och privata händelser. Utan deras öppenhet och ärliga svar hade denna studie 
inte varit möjlig att genomföra.

Barn har svårt att föra sin egen talan och lider ofta i det tysta genom att bära på en oro 
och grubbla över vart föräldern tagit vägen. Att få en inblick i hur det som barn upplevs 
att ha en frihetsberövad förälder och vilka konsekvenser denna upplevelse kan få för 
barnet utifrån dess förutsättningar är viktiga för framtida forskning inom såväl 
Kriminalvården som allmän forskning om barns välbefinnande. Hur stort inflytande 
utomstående personer kan ha för barns stresshantering är ett annat ämne som skulle 
kunna vara till fördel för arbetet inom sociala myndigheter, men även för föräldrar till 
barn som lever under problematiska uppväxtförhållanden. 

Resultatet av föreliggande studie visar på vikten av att barn till frihetsberövade får 
information om var den frihetsberövade föräldern befinner sig och varför föräldern inte 
kan vara hemma med familjen. För att barnet ska känna trygghet att kunna berätta för 
andra, exempelvis myndighetspersoner eller utredare, är det viktigt att bemöta barnet 
med lyhördhet och respekt. Kontakten mellan föräldrar och barn bör även gynnas i 
största möjliga mån, så att barnet känner en trygghet i förhållande till föräldern. 
Sammanfattningsvis bör nämnas att intervjupersonerna trots svåra upplevelser under 
barndomen hanterat dessa på till synes gynnsamma sätt. Att de fått stöd av både 
familjemedlemmar och utomstående personer utesluter inte att de till stor del på egen 
hand kan ha funnit strategier som gjort att de kunnat hantera frihetsberövandet av 
föräldern på ett bra sätt.
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