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ABSTRACT  

 Denna uppsats syfte är att belysa interners upplevelser av den egna papparollen när de sitter 

i fängelse. Fem pappor har blivit intervjuade på en klass 1 anstalt hur de upplever sin 

papparoll och om Kriminalvården påverkar deras möjlighet att vara pappa. För att försöka 

förstå att vara pappa och sitta i fängelset har analysen skett med Goffmans rollteori (2009) 

som beskriver hur vi människor i vårt dagliga liv tar på oss olika roller beroende på i vilket 

sammanhang vi möter andra människor. Den metod som använts vid intervjuerna har varit 

en kvalitativ med halvstrukturerade intervjuer. Resultatet av studien var att Kriminalvården 

har en stor makt över relationen mellan den intagne och hans barn.  

 

Nyckelord: Faderskap, kriminalvård, rollteori och frihetsberövad  
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1 INLEDNING  

Den 1 oktober 2016 fanns det 3 961 män som var frihetsberövade enligt Kriminalvården (2016). 

Hur många av dessa män som är fäder finns det ingen statistik på. Detta beror på att när en 

person verkställer sitt straff behöver inte personen informera Kriminalvården om att han har 

barn. Det framkommer när personen söker telefon- eller besökstillstånd på anstalten för att få 

kontakt med sina barn. 

Den här studien behandlar kriminellas papparoll och deras möjligheter att vara pappa till sina 

barn under verkställigheten. I samhället finns det mycket fördomar kring kriminalitet och 

papparoll och den här studien är ett försök till att utvidga synen och få en förståelse för detta 

ämne. Vilka personer finns runtom den intagne pappan och vilka möjligheter finns för att få 

träffa sina barn och skapa en god relation pappa-barn. Kriminalvården har en stor makt i 

denna fråga men de försöker i nuläget skapa förutsättningar för en god relation genom nya 

föräldragrupper som syftar till att stödja föräldrar i föräldrarollen. Det har också utbildat 

kriminalvårdare som ska vara gruppledare till föräldragrupper inom Kriminalvården. Det har 

visat sig i tidigare studier om föräldrautbildning inom Kriminalvården, att cirkelledaren och 

den intagne som medverkade i denna utbildning fick bättre kontakt och större förtroende för 

cirkelledaren (Hedin, 2000).   

 

På den anstalt där jag arbetade har möjligheten för övernattning med familjen tagits bort, 

vilket har en stor betydelse för den intagne att få somna och vakna med sina barn (Melin, 1998). 

När en person verkställer sitt straff, så tappar personen de roller som den haft utanför 

anstalten och det blir en inskränkning av personligheten. De intagne isoleras från omvärlden 

och blir en i mängden (Goffman, 1983).  Därför är det viktigt enligt min erfarenhet som 

Kriminalvårdare att alla personer runt den intagne hjälper den intagne att återanknyta till sitt 

föräldraskap. Att finnas där och hjälpa den intagne i hans föräldraskap och få möjlighet att 

knyta an till sina barn och detta kan även gynna Kriminalvården. Det är även en god 

investering både för den intagne, barnet och samhället. Har den intagne ett fungerade socialt 

nätverk visar studier att han har en god prognos (Melin, 1998). 

 

 Familjen och barnen är en del av samhället och den samhälleliga normen. Förlorar den 

intagne kontakten med sina barn, så kan det vara lättare att hamna i kriminalitet när den 

intagne blir frigiven.  
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Syftet med studien är att belysa interners upplevelse av den egna papparollen när de sitter i 

fängelse. För att uppfylla syftet finns en frågeställning: Hur upplever interner sin papparoll 

under verkställigheten? 

 

Det finns få studier som har intervjuat eller på annat sätt samlat data från en klass 1 anstalt. 

Fäder i fängelse- en studie av mäns kontakt med sina barn under anstaltstiden (Janeling och 

Ribberfalk, 1998), Pappa på anstalt- en kvalitativ studie med åtta fäder på anstalt, om deras 

tankar och upplevelse kring sina barn under anstaltsvistelsen (Dahlström och Ohlsson, 2008) 

och Faderskap i fängelse- om upplevelser och erfarenheter av att vara pappa och 

frihetsberövad (Arfazadeh, 2010) är exempel på tidigare studier i detta ämne. I endast Fäder i 

fängelse- framkommer det att intervjuerna är gjorda på en klass 2 och 3 anstalt. I de andra två 

uppsatserna framkommer det inte vilken säkerhetsklass som anstalten hade där intervjuerna 

gjordes. 

I del ett ovan, presenterades syfte och skäl att genomföra studien. I del två av studien 

presenteras tidigare litteratur. Där beskrivs också det som påverkar papparollen på anstalt. Del 

tre innehåller metodval, urval och avgränsningar. Del fyra innehåller etiken, sekretessen och 

frågeguiden. Del fem innehåller det resultat som framkommit. Del sex är en analys och 

tolkning av empirin. Del sju är en diskussion utifrån resultatet och förslag på fortsatt forskning. 
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2 KRIMINALVÅRD 

Alla anstalter inom Kriminalvården är säkerhetsklassificerade enligt Kriminalvården (2016). 

Säkerhetsklass 1 innebär den hösta säkerhetsklassen av slutna anstalter. Anstalterna i 

säkerhetsklass 1 är utrustade för att klara de mest riskfyllda intagna. Säkerhetsklass 2 är slutna 

anstalter med lägre säkerhetsnivå. Vissa anstalter har mur och staket. Anstalter inom denna 

kategori kan ha olika grader av övervakning och kontroll. En del anstalter är renodlade 

behandlingsanstalter och andra har ett blandat innehåll av verksamhet. De anstalter som är 

säkerhetsklassade 3 saknar rymningshinder. 

Beskrivning av Kriminalvården är ur mitt perspektiv som kriminalvårdare, på den klass 1 

anstalt där jag arbetat: När en person skall verkställa sitt fängelsestraff på en klass 1 anstalt, så 

får personen sitta på ett anstaltshus. På varje våning finns det 18 celler. 9 stycken på varje sida 

om en korridor. Det finns ett kök ett dagrum på varje sida. Den intagne får inte röra sig fritt 

mellan våningar. Den intagne får endast vistas på den våning du tillhör. Den intagne kan träffa 

andra intagna från huset om du studerar eller arbetar i produktionen. Cellerna är öppna från 

klockan 07.00 till 18:45. I varje cell finns det en telefon som den intagne, som har beviljats 

telefontillstånd, kan ringa från klockan 07:00 till 22:00. De personer den intagne sitter med 

på avdelningen är personer med olika strafftider, straff, ålder, kommer från andra kulturer och 

har olika bakgrund. Den intagne möter kriminalvårdare som har ett högt säkerhetstänk i sitt 

arbete och även skall följa de regler som krävs av en kriminalvårdare. Kriminalvårdare har 

även till uppgift av bli kontaktperson till intagna, vilket innebär hjälp med kontakt till olika 

myndigheter. Planering under verkställighet med permissioner, ansökan till andra anstalter 

och andra planeringar inför villkorlig frigivning. De anställda som den intagne möter på en 

anstalt kommer också från olika kulturer, är i olika åldrar, kvinnor, män och har olika 

bakgrund.  

När en person sitter i fängelse så har den personen möjlighet att få beviljat till stånd att vistas 

utanför anstalt för viss kort tid så kallad permission. Det finns ett allmänt råd i fängelselagen 

(2016:610) där det står att permission är till för att underlätta den intagne, som till exempel 

vistelse i hemmet och upprätthålla kontakten med familjen i avseende också att kunna närvara 

vid födelsedagar, dop, skolavslutningar eller annan angelägenhet för den intagnes barn. 

På Kriminalvården (2016) finns det en flik som heter att vara intagen och förälder. I denna 

flik finns information om att Kriminalvården arbetar för att skapa möjligheter för de intagna 

att åtminstone till en viss del ta sitt föräldraansvar. Kriminalvården har också ett högt 

säkerhetskrav när det gäller barn i möte med kriminalvård. Det som erbjuds en intagen under 

fängelsetiden är att gå i föräldrautbildning, barnanpassade besöksrum/besökslägenhet, 
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barnombud på alla verksamhetsställen, som är stöd åt föräldrar barn och övrig personal. 

Godnattsagor inifrån vilket innebär att den intagne kan läsa in sagor på en CD till sina barn. 

För att en långtidsdömd person skall få möjlighet att få träffa och umgås med sin familj finns 

det möjlighet att ansöka om en sommarvistelse om man har skött sig att med sin familj i fjorton 

dagar på Kriminalvårdens kursby Gruvberget. Under Kriminalvårdens grundutbildning får all 

personal utbildning i att ha barnperspektiv i alla beslut. På Kriminalvårdens hemsida finns det 

särskilda barnsidor som kan ge svar på vissa frågor. Det är så många aktörer som är inblandade 

och annat som kan påverka hur den intagnes föräldraskap ska fungera på ett bra sätt. I en del 

fall har domen påverkan på hur kriminalvården ställer sig till pappans kontakt med sitt barn. 

Pappan kan sitta i fängelse för en dom med våld i nära relation, vilket kan betyda att barnet 

sett pappa slå mamma. Om pappan förväntar sig hur papparollen ska vara på anstalten och det 

inte fungerar så, är vi för otydliga med att informera den intagne om, att domen kan påverka 

kontakten med barnet och andra aspekter som anstalten ser till barnets bästa. 

Speciella barnombud ska finnas på alla verksamhetsställen inom Kriminalvården (2016) som 

är till för att ge stöd åt barn, föräldrar och övrig personal i barnfrågor. Godnattsagor som 

pappan kan läsa in på en CD-skiva och skicka till sitt barn. Barnombuden ska också informera 

pappor om frivilligorganisationer som samarbetar med Kriminalvården. De ska även vara 

behjälpliga vid utredningar gällande bland annat besök- och telefontillstånd. Verka för att 

besökande barn bemöts vänligt och tryggt. De ska också se till att besöksrum, besökslägenheter 

och väntrum är anpassade för barn. 
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3 TIDIGARE LITTERATUR 

För att kunna få fram tidigare forskning har jag sökt på Mälardalens högskolas 

bibliotekskatalog och andra databaser som Discovery och Libris. De sökord jag har använt är; 

Föräldraskap, fängelse och frihetsberövad, pappor + anstalt. Jag har även sökt i databaser samt 

på Kriminalvårdens hemsida. Underlag till denna uppsats är inriktat på svensk tidigare 

forskning. Orsaken till detta är att respondenterna kommer ifrån ett svenskt fängelse och min 

inriktning är då att få ett resultat som inriktar sig på svenska förhållanden. 

 

Barn med frihetsberövade föräldrar (2013) är ett projekt som grundar sig i EU-studien 

COOPING. Det är en studie som pågick mellan 2010 och 2012, vars syfte var att i Sverige, 

Tyskland, Rumänien och England undersöka förutsättningar för barn med frihetsberövade 

föräldrar att hantera sin situation. En enkät skickades ut till 737 barn och deras föräldrar och 

det gjordes även djupintervjuer. Kriminalvården har även gjort en kartläggning över 

samhällets interventioner. Resultatet vid intervjuer med de svenska barnen var emotionella 

problem och ett behov att hantera dessa var det mest framträdande. Barnen fick bära 

konsekvenserna av något utanför deras kontroll och som innebar stigmatisering. En av de 

viktigaste faktorerna är att ett besök till den frihetsberövande föräldern kom till stånd snarast, 

för att stärka barnens möjlighet att reagera med motståndskraft och att besöken så snart som 

möjligt blir en kontinuerlig kontakt för att det är nödvändigt för barnens välbefinnande. En 

gemensam praxis med barnfokus vid besök på kriminalvårdsanstalter bör också utvecklas. 

Barnen bör få bättre insyn i vad som händer med den frihetsberövande föräldern i kontakt med 

rättsväsendet. En rekommendation var vikten av att barnen skulle behålla kontakten med den 

intagne föräldern och att råd och stöd skulle ges till föräldrar, omsorgspersonal och barn. Barn 

med trygg anknytning till den frihetsberövande föräldern kan uppleva en allvarlig störning när 

en förälder man litar på hamnar i fängelse – helt plötsligt från barnens perspektiv. Otrygg 

anknytning kan leda till bristande socialt och moraliskt fungerade som vuxen. Enligt rapporten 

COPING bör också Kriminalvården i Sverige införa riktlinjer och rutiner för att säkerställa 

kvalitets kontakt med intagna föräldrar och deras barn. Som besöksrutiner, skyndsam 

information till omsorgsföräldern när en förälder häktas, beviljande av telefontillstånd så 

snabbt som möjligt. Kriminalvården bör också testa och utvärdera alternativa 

kommunikationsmedel för kontakt med barn t.ex. mail, sms, videosamtal och andra 

webbaserade kommunikationsmedel. 

 

Kriminalvården och Socialstyrelsen kartlade under 1998 på uppdrag av regeringen, villkoren 

för barn med frihetsberövande föräldrar. Som ett resultat av kartläggningen, genomfördes 
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försök med föräldrautbildningar på tio anstalter i Göteborgsregionen. Resultatet blev 

forskningsrapporten Fångarnas föräldraskap av Hedin (2000). Syftet med utvärderingen var 

att dokumentera och värdera erfarenheterna av föräldrautbildning både ur den intagnes och 

personalens perspektiv Ett av resultaten blev att den intagne föräldern blev mer medveten om 

sin betydelse som förälder för sina barn och vikten av att hålla kontakt med barnen. Enligt 

deltagarna var det viktigt med studierna och det viktigaste var att få diskutera i cirklarna och 

få prata med andra om mycket som man funderar över när det gäller föräldraskap. 

Cirkelledarna upplevde att cirklarna drog igång en process med många känslor, ångest och att 

de intagna mådde psykiskt dåligt vilket ställde krav på cirkelledarna att hjälpa de som mådde 

dåligt till stödsamtal. Cirkelledarna ansåg också att föräldrautbildningen påverkade relationen 

mellan personal och de intagna. De intagna fick större förtroende och bättre kontakt med 

cirkelledarna. 

Bülow (2013) skriver att fängelse påverkar och skadar familjer till den intagne och även den 

intagne. Om den intagne får möjlighet till en social kontakt med familj och vänner bidrar det 

till att ge stöd åt den intagne och hjälpa den att inte sjunka in i förtvivlan eller självdestruktivt 

beteende. Det bidrar också till att den ger den intagne hopp om framtiden. Bülow påpekar flera 

gånger i artikeln hur viktigt det är med stöd från nära och kära. Detta gäller också barn till en 

intagen som under olika omständigheter blir vittne till att en förälder som blir gripen utan att 

barnet får en förklaring utöver ett allmänt påstående att föräldern har gjort något fel kan ge 

barnet beteendestörningar såsom depressioner, ångest och aggresivitet. Barn är väldigt utsatta 

i samhället och därför finns en stark moralisk oro för deras välbefinnande. Han anser att 

fängelser bör göras mer tillgängliga och besöksvänliga med möjlighet att sova över och att 

poliser, kriminalvårdare och socialarbetare bör få kunskap om familjer och barns olika 

livssituationer. Detta är ett eftersatt forskningsområde och det finns skyldighet att bedriva 

ytterligare forskning på detta område, avslutar Bülow sin artikel med och menar att det behövs 

många radikala förändringar i många aktuella fängelsesystem; som till exempel hur de 

behandlar och stödjer familjer och barn samt den intagne. Det behövs mer information och 

kunskap inom hela det rättsliga systemet samt till socialarbetare som är i kontakt med familjer 

där familjemedlemmar sitter på anstalt.  

Platin (2001) skriver att männens egna förväntningar om en interaktiv funktion för barnet, 

som aktualiseras efter de tidigare spädbarnsåren. Pappan vill stödja barnet i olika 

fritidsaktiviteter, ge dem ett gott självförtroende och att var lyhörd och öppen för diskussioner 

som rör barnets egen värld. Faderskap innebär en inre trygghet och utgör en bas för 

identitetsutvecklingen. Faderskap ger trygghet och stabilitet. För en del män innebär 

papparollen en mognad, men det behöver inte innebära samma sak för alla. Det krävs att 
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faderskapets upplevelser relateras till männens tidigare liv och faderskapets manliga självbild 

beror på individens tidigare livserfarenhet.  Vid skilsmässa konfronteras männen med hotet 

att förlora kontakten med sina barn, vilket förändrar både tankar och känslor till 

föräldraskapets självklarhet. 

I Malmborg och Stakset (2011) intervjuas Birgitta Persson, Kriminalvården. Hon säger att det 

finns risk att vårdare bemöter de intagnas barn med samma inställning och distans som de 

bemöter den intagne föräldern. Speciellt vid besök upplever de intagna papporna att barnen få 

den roll som pappan har som sitter i fängelse dvs. att eftersom pappan är kriminell så anses 

även dennes barn vara kriminella. 

Det finns också ideella föreningar som samverkar med Kriminalvården. En av föreningarna 

heter Bufff (2016). Föreningen finns i de flesta regioner och samarbetar med Kriminalvården 

både när det gäller föräldrautbildningar och uppsökarverksam till häkte och anstalt. Några 

gånger i veckan enligt samtal med Nina Fällby, Bufff Stockholm, åker de ut till häkten och 

anstalt och berättar vad bryggan kan hjälpa till med. Bryggan är i första hand ett stöd för barn 

men även ett stöd i föräldraskap vilket innebär grupper och enskilda samtal med föräldrar som 

sitter på häkte och anstalt. Bufff har också föräldracirklar tillsamman med Kriminalvården. 

Det finns kriminalvårdare som har gått föräldrautbildning och har dessa utbildningar på 

anstalter tillsammans med en person från Bufff. Enligt Nina Fjällby startade ett projekt 

tillsammans med Kriminalvården år 2012 med att göra om materialet till föräldracirklarna och 

det materialet skall vara klart hösten 2014. Bufff Norrköping har tagit fram en berättelse om 

att vara frihetsberövad och sitta i fängelse.  

2009-2012 arbetade Bryggan Norrköping med Projektet Akka som finansierade av Allmänna 

Arvsfonden. Det är inom ramen för detta projekt som en folder tagits fram (Bufff, 2010). Detta 

är en berättelse om en man som fick en dotter på 90-talet och som inte bodde tillsammans med 

mamman till dottern när han hamnade på anstalt dömd till fängelse på livstid för mord. Han 

beskriver hur de hanterade situationen som de ansåg vara bäst för dottern. När han hamnade 

på anstalt var dottern precis fyllda två år. Mamma och dottern besökte honom med jämna 

mellanrum. På den anstalten han satt fanns det möjlighet att boka besökslägenheten för två 

dygn vilket han ansåg vara som en permission och det innebar för honom att han fick umgås 

med dottern under normala förhållanden. När flickan var fyra år sade mamma att pappan 

studerade och därför var borta. När flickan var i fem-sexårsåldern valde han att berätta 

sanningen att han begått brott och därför han befann sig i fängelse. Innan hade både pappa 

och mannen rådfrågat psykolog och kurator och fick svaret Berätta för flickan men inte allt på 

en gång. Låt det sjunka in, med tiden kommer det mer frågor. När pappan ser det i ett 
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känslomässigt perspektiv så hade han en stark obehagskänsla om hur dottern skulle reagera. 

Han kände också skuld och skam. Det kom fler frågor från dottern som pappan försökte svara 

på så ärligt som möjligt. Han och mamma kom överens om att dottern ville veta något, så fick 

hon ställa frågan som pappan svarade på. Han upplevde att det var bättre att berätta sanningen 

för dottern men i en mildare form. Han upplevde också att barn tänker och funderar väldigt 

mycket. Pappan och mamman kom överens om att de skulle berätta för dotterns sociala närhet 

som exempelvis skola, fritidsgård, förskola, lärare och skolsköterska i syfte om att de skulle 

vara observanta på dotterns välmående och beteende. Dottern berättade också för dem som 

hon hade förtroende för och litade på till hundra procent, orsaken till varför inte pappa var 

hemma och för andra berättade hon att pappa jobbade i en annan stad. I dag är dottern tolv 

år, stark och trygg i sig själv. Pappans och mammans rekommendation är att prata med barnet 

och säga sanningen i den mån det går att göra detta. De rekommenderar också att rådfråga 

utomstående hur man ska gå till väga. De som rekommenderas är BRIS, Bufff, skolsköterskan, 

kuratorer och andra vuxna som känner familjen. 
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4 TEORETISKA REFERENSRAMAR 

 

För att försöka förstå att vara pappa och sitta i fängelse har jag valt rollteorin eller den 

dramaturgiska modellen (Goffman, 2009) det vill säga konsten att berätta en handling så att 

den fängslar publiken, som utgångspunkt i min analys. Goffmann anser att du spelar teater 

beroende på vilken som är din publik. Att sitta i fängelse kräver att du följer vissa roller och att 

vara pappa kräver också sin roll. Jag har även tagit med teorin om skam eftersom jag anser att 

papporna i fängelse känner både skuld och skam mot sina barn. 

4.1 Dramaturgiska modellen 

I vårt dagliga liv umgås vi med andra människor i en rad olika situationer exempelvis på 

arbetet, i affären och andra offentliga rum. Dessa situationer måste definieras för att veta hur 

vi ska agera. Vi måste presenteras oss för varandra vilka vi är med gester eller andra verbala 

uttrycksmedel. På dessa grunder söker vi av situationen som vi kan enas kring, Det vill säga 

den dramaturgiska modellen, enligt Goffman (2009). Författaren skriver också att en social 

inrättning är varje plats som omges av bestämda gränser för medvetenhet och där en speciell 

aktivitet regelbundet äger rum i bakre regionen. Där framställande av rutin förbereds och en 

främre region där framträdandet äger rum.  Områden bakom kulissen kontrolleras för att 

hindra publiken från att kika in och även hindra utomstående från att ta del av framträdandet. 

Ibland inträffar störningar i agerandet genom oavsiktliga gester, felsteg. Störningar i 

framträdandet får konsekvenser på tre abstraktionsnivåer: i fråga om personligheten, 

interaktionen och den sociala strukturen. För att undvika sådana störningar eller att 

neutralisera dessa kommer teamet att välja medlemmar som är lojala, disciplinerade och 

försiktiga och välja en publik som uppträder taktfullt. Livet är kanske inte något större vågspel, 

men sociala interaktioner är det. När en individ inleder en interaktion med andra individer, 

vill han bli på det klara med situationens fakta. Om personen förfogar över sociala relevanta 

data om de andra skulle han kunna veta vad som kommer att hända och kunna behandla de 

andra närvarande som var förenligt med hans eget intresse. Är inte verkligheten tillgänglig för 

medvetandet desto mer måste han paradoxalt, koncentrera sin uppmärksamhet på yttre 

tecken.  

Enligt Goffman (1983) lever ett stort antal människor i en likartad situation ett instängt liv 

under en längre tid, avskurna från samhället. Det centrala begreppet för att sitta i fängelse är 

att alla aspekter ur livet utförs med samma plats under en och samma ansvarig. Varje fas av 

medlemmens dagliga aktivitet utförs i sällskap av andra intagna som alla behandlas på samma 
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sätt och är tvungna att göra samma saker tillsammans. Alla dagliga göromål är noggrant 

planerade och är påtvingade ovanifrån genom ett system av klart formulerade regler och 

officiella skrivelser, och utformade för att uppfylla Kriminalvårdens officiella målsättning. I ett 

dagligt liv utanför fängelset bestämmer du själv över din fritid. I ett fängelse är din dag strikt 

inrutad och du kan inte påverka din arbetssituation. När en intagen har ett längre straff kan 

det bli svårt att uppleva de sociala förändringar som pågår utanför murarna. Det kan också 

göra personer temporärt oförmögna att utföra vissa arbetsuppgifter i det dagliga livet utanför 

murarna om och när han kommer tillbaka dit. Att skiljas från livet utanför och hamna i fängelse 

utgör den första inskränkningen av personligheten. Vilket innebär att du förlorar din identitet. 

Du blir en i mängden och gör allt för att passa in. En rollförlust inträffar beroende på att många 

i början av sitt straff förvägras rättigheter att ta emot besökare och att få permission under 

första tiden för att åstadkomma en djupgående brytning med tidigare roller och ett erkännande 

av en rollförlust. Intagnings-processen medför att du får lämna dina personliga tillhörigheter. 

Kläder visiteras och får bytas till anstaltskläder. Personen låter sig formas och registreras som 

ett objekt, som kan matas in i anstaltens administrativa system och smidigt hanteras i 

rutinoperationer. För en person som sitter på anstalt första gången kan det vara svårt att förstå 

alla regler vilket kan medföra att personen lever i ständig ängslan för att bryta mot regler och 

få konsekvenser av detta. Det finns också en grundläggande klyfta med en stor administrerad 

grupp kallad de intagna och en personalgrupp beroende på att de intagna har en begränsad 

kontakt med yttervärlden och personalen kan integreras med yttervärlden utanför efter 

arbetstidens slut. Personalen ser ofta de intagna som bittra, förtegna och opålitliga medan de 

intagna ser personalen som nedlåtande, överlägsna och elaka. 

4.2 Skam och skuld 

Skam är ett tecken på hotade och sociala band enligt Dahlgren och Starrin, (2004). De skriver 

också att Goffmans analys innefattar en föreställning om en mellanmänsklig känslofälla som 

innebär att man har en benägenhet att skämmas för att den andre skäms, det känns pinsamt 

att se den andre lida. I berättelsen Min berättelse Bufff (2016) skriver pappan att han känner 

en stor obehagskänsla hur dottern skulle reagera när han berättade sanningen. Han kände 

också skuld och skam i väldigt stor utsträckning. Vad innebär skuld och skam enligt 

litteraturen? På Wikipedia kan man läsa att skamkänsla handlar om föreställningar om hur 

andra uppfattar ens egen person, vad har jag gjort eller vad har jag sagt? Skamkänsla beror på 

självkritik och ångest inför omgivningens åsikter, samt en social kompetens (Wikipedia, 2016).  
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Skuld och skam är två begrepp som ofta används för att beskriva samma fenomen. På 

Wikipedia (2016) kan man läsa att dessa två begrepp skiljer sig åt en hel del om man tittar 

närmare på dem. Skuld som yttrar sig i skuldkänslor hos personer inträffar när man upplever 

att man gjort något fel. Skuldkänslor är obehagliga men inte helt outhärdliga eftersom skulden 

har att göra med saker som man kunde gjort annorlunda. Skam har att göra med bilden man 

har av sig själv. När vi upplever skam så är det oftast en publik inblandad. Publik kan bestå av, 

människor som dömer oss eller så kan det handla om en publik som vi har inom oss och som 

dömer oss och ger upphov till skamkänslor. Varför har vi då skam och skuldkänslor? Vi lever i 

en värld som ger upphov till situationer som kan tolkas på olika sätt av olika människor. 

Måttliga mängder av skuld och skamkänslor leder till positiva handlingar och egenskaper hos 

människor. Har vi för mycket skam och skuldkänslor kan det få till följd att vi blir deprimerade 

och följden kan bli att vi blir antisociala. Vi bryr oss inte om vad andra känner och kränker folk 

i vår omgivning. Skamkänslor kan även leda till aggressiva handlingar. Detta kan bero på att 

när man känner skam upplever man det som att man har blivit förödmjukad och att 

omgivningen ser ner på en. Ett sätt att hantera denna situation är att genom aggressiva 

handlingar försöka få upprättelse för oss själva gentemot andra i vår omgivning. Skamkänslor 

kan få oss att söka hämnd på den som vi upplever är skyldig till den skamliga känslan. Vi 

definierar skam som en gruppbeteckning på en stor ”familj” av emotioner och känslor som 

uppstår då man på något sätt ser sig själv negativt genom andras ögon. 

 Scheff och Starrin (2002) förklarar att begreppet skam är en förmåga som du föds med, men 

det är också något vi utvecklar under vår livstid i samspel med vår omvärld.  De skriver också 

att det finns olika sätt att bemöta känslan av skam. Om du inte som person accepterar och 

erkänner att du känner skam eller att du påverkas av din egen självbild i alltför stor mening, 

så finns det andra sätt att möta skammen. Det finns fyra olika strategier omnämnda. Den första 

är tillbakadragande och innebär att personen drar sig tillbaka, undan den sociala gruppen och 

önskan om att försvinna ur synhåll. Känslor som oftast följs med denna strategi är oro och 

rädsla. Den andra är attack mot självet. Skamkänsla framkallar en monumental känsla av 

utanförskap. Du har blivit övergiven av andra och att ha blivit avskild från gruppen. För att 

kunna hantera detta reagerar personen med självförakt och blir undergiven. Personen försöker 

vara andra till lags genom att försaka sina egna behov. Den tredje är undandragandet. För att 

inte skada självbilden undviker man att hamna i situationer som skulle innebära skam. Detta 

kan göras på två sätt dels genom att man hela tiden måste vara på sin vakt och detta för ofta 

med sig ett behov av överdriven kontroll. Du kan även framhäva dig själv i syfte om att väcka 

beundran och avund. Den fjärde attacken mot andra. Personen agerar genom attack mot den 

som uppfattas som ännu svagare. Detta kan ske genom olika former av fysiska och verbala 

attacker som förnedring och kränkning. 
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Giddens (1999) har gjort skamdimensionen och skulddimensionen överskådliga genom en 

tydlig särskrivning av dem. Skamdimensionen berör självidentitetens övergripande struktur. 

Detta innebär en insikt och karaktär hos självidentitetens berättelse, som inte nödvändigtvis 

har en successiv ökning. Det innefattar även blottandet av dolda drag som är avslöjande för 

självidentitetens mekanismer samt känslan av att man är otillräcklig för en respekterad eller 

älskad person. Tilliten är baserad på att man är  känd av den andre, vilket innebär att 

avslöjanden om en själv inte framkallar ångest för att man blottat sig. Övervinnande av 

skammen leder till en trygg självidentitet. 

Skulddimensionen berör separata handlingar som är förbundna med kränkandet av koder eller 

tabun. Innebär successivt processer där självständighet uppnås genom övervinnande av 

bortträngningar. Blottandet av felsteg och övertramp. Fokusering på brott mot koder för 

lämpligt uppträdande med avseende på kroppen. Känslan att man har gjort något fel gentemot 

en respekterad eller älskad person. Tilliten är baserad på frånvaro av förräderi eller illojalitet. 

Övervinnande av skulden leder till en känsla av moralisk hederlighet. Skuldkänslor är 

associerade med en ökad tendens att ta ansvar för sina handlingar i motsats till skammen som 

minskar skuldkänslor och de aggressiva och våldsamma handlingarna.  
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5 METOD 

5.1 Metodval  

Den metod som har valts är en kvalitativ metod med inriktning på en kvalitativ 

forskningsintervju med en halvstrukturerad livsvärldsintervju, utgången från Kvale och 

Brinkmann (2009). Detta definieras som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersoners vardagsvärld i syfte ur undersökningspersonens eget perspektiv. 

Den halvstrukturerade intervjun påminner om ett vardagssamtal men skiljer sig på så sätt att 

den varken är öppen eller sluten i ett frågeformulär. För mig är det viktigt att jag har möjlighet 

att styra upp intervjun på ett naturligt sätt om jag märker att respondenten börjar talat om 

annat än det som jag skall fokusera på i min intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

försöker en halvstrukturerad livsvärldsintervju förstå teman i den levande vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens eget perspektiv. Fördel med denna metod är också att man kan ställa 

följdfrågor och be informanten att utveckla sitt resonemang. 

Jag kommer även att använda ett fenomenologiskt förhållningssätt i mina kvalitativa studier. 

Fenomenologi i kvalitativa studier är en term som tyder på ett intresse att förstå 

respondenterna ur sina egna perspektiv och vad som är den relevanta verkligheten som 

människor uppfattar att den är (Kvale och Brinkmann, 2009). Varför jag har valt ovanstående 

metod beror också på att jag anser att jag bättre kan förstå fädernas upplevelse och känslor 

kring sin papparoll. 

5.2 Urval och avgränsningar 

Min intention var att jag skulle intervjua både de som arbetar inom Kriminalvården och 

intagna om att vara pappa och sitta i fängelse, men insåg att det finns både ett tidsperspektiv 

och en begränsning i att skriva en C-uppsats. Jag valde även bort intagna som hade en dom 

gällande våld i nära relation eller sexualbrott. Valet blev en inriktning på frågeställningen att 

vara pappa och sitta i ett svenskt fängelse. Denna uppsats är skriven ur ett pappaperspektiv, 

inte ur ett barnperspektiv. För att kunna få kontakt med de respondenter som skulle passa att 

intervjua till min uppsats valde jag att göra ett kedjeurval, som anses vara ett 

bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011). Urvalet innebar att jag tog kontakt med ett mindre 

antal människor. De människor som jag tog kontakt med föreslogs av min kontaktperson på 
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anstalten och de var barnombuden. Barnombuden tog kontakt med de personer som ansågs 

lämpliga för en intervju. 

5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Inom samhällsvetenskapen diskuteras vanligen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

som med ett vardagligare språk skulle kunna översättas med tillförlitlighet, styrka och 

överförbarhet av kunskap, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Validering innebär också att 

ifrågasätta. För att nå dessa mål är det en förutsättning att ha en reflexiv objektivitet, vilket 

innebär att forskaren är medveten om sina egna bidrag till produktionen av kunskap. Att vara 

objektiv kan också innebära att forskaren låter deltagarna opponera sig mot dennes uttalanden 

och på så sätt rubbar det fördomar och förförståelse (Kvale och Brinkmann, 2009). Det som 

forskaren vill uppnå med sin undersökning är att undersökningen skall nå så hög validitet som 

möjligt och med validitet menas att forskaren verkligen undersöker det som skall undersökas 

det vill säga studiens syfte. Validitet är inte knuten till en viss del av studien, utan validiteten 

skall följa forskaren genom hela studien. Genom planeringsstadiet till presentationen av 

forskningsresultatet. Som forskare måste du vara objektiv i en forskningsintervju och lyfta 

fram den kvalitativa forskningsintervjun, då tanken är att forskaren genom intervjusvaren 

skall förmedla en bild av verkligen. Detta resultat får forskaren genom att granska sig själv och 

resultatet för att motverka en snedvridning, då ökas också validiteten i studien.  

Reliabilitet mäter tillförlitligheten i en studie, vilket betyder att en forskare skall kunna uppnå 

samma resultat om studien görs om. När det gäller den kvalitativa forskningsintervjun kan 

reliabilitet påverkas av att exempelvis ledande frågor som omedvetet ställs av den som inte har 

någon större erfarenhet av intervjuteknik och har för mycket fokus på att undvika ledande 

frågor kan också vara en nackdel och begränsa forskarens kreativitet (Kvale och Brinkmann,  

2009).  

För att eftersträva att nå en hög validitet (Kvale och Brinkmann, 2009) i min forskning så har 

jag försökt beskriva mitt tillvägagångssätt utifrån mitt syfte. Det var viktigt för mig att kunna 

styra upp mina intervjuer och att endast fokusera på det som jag ansåg var viktigt vid 

intervjuerna för mitt syfte. För att få respondenter till mina intervjuer har jag varit väldigt 

tydlig med att få respondenter som barnombuden ansåg hade en relation med sina barn där 

barnet stod i fokus och att de var intresserade av att kunna vara pappa även när de satt på 

anstalt. Fyra av respondenterna har långa straff och har erfarenhet av att verkställa straff på 

andra klass 1 anstalter, vilket också har gjort att de har samlat på sig erfarenhet av att vara 

pappa och intagen.  
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5.4 Etiska övervägande 

När en person börjar arbeta inom Kriminalvården får den personen skriva på ett dokument 

förbehåll om tystnadsplikt. Dokumentet hänvisar till sekretesslagen vilket innebär att de 

bestämmelser i sekretesslagen som rör Kriminalvården skyddas enskilda mot att personliga 

uppgifter om dom röjs för någon utomstående. Sekretesskyddet gäller för såväl intagna i 

anstalt, häkte och frivårdsklienter som för anhöriga och besökare till intagna. Även personal 

omfattas i princip av samma skydd som nämnts ovan. Detta står på Kriminalvårdens hemsida. 

Det finns en del etiska frågor och det kan även uppstå problem i forskning. Orsaken till detta 

enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.78) kan vara svårigheten att forska om privata liv och 

presentera redogörelsen på den offentliga arenan. I mina intervjuer är det viktigt att jag döljer 

de intervjuades identitet och jag måste koda mina texter så att det inte kan avslöjas vem jag 

intervjuar. 

 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet, 2002), vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man till sina respondenter måste både muntligen och 

skriftligen informera om syftet med intervjun. Vilken roll respondenterna har samt att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan bryta samarbetet. Samtyckeskravet 

innebär att varje respondent själv får bestämma över sin medverkan samt att de samtycker till 

att lämna information. Konfidentialitetskravet innebär att man informerar om 

tystnadsplikten och att inga personliga uppgifter om respondenterna skall röjas. Jag kommer 

att avidentifiera för att i möjligaste mån skydda deras identitet. Nyttjandekravet innebär att 

man informerar respondenterna om att allt materiel som samlas in skall endast användas för 

den enskilda studien och inte får lämnas ut för något annat ändamål. Generaliserbarhet är att 

kunna generalisera resultatet (Vetenskapsrådet, 2002) och jag anser att det inte är möjligt 

eftersom jag skall intervjua ca 4-5 fäder och det innebär att jag inte kan använda mitt resultat 

till att förklara hur alla fäder är som sitter i fängelse och är frihetsberövade. 

 

 

5.5 Genomförande 

Frågeguiden gjordes efter en specifik frågeställning (bilaga1). Under mina teman har jag ett 

antal underfrågor och slutligen är det en övrig fråga. Frågorna skickades med vid förfrågan om 
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medverkan. Därefter kom jag överens med respondenterna om att intervjun skulle genomföras 

enligt frågeformuläret och att andra synpunkter skulle diskuteras under frågan övrigt.  

En god intervjuare är väl insatt i ämnet för undersökning menar Kvale och Brinkmann, 2009. 

Att göra pilotintervjuer gör att intervjuaren ges möjlighet att kontrollera sin frågeguide och att 

kunna göra eventuella förändringar, vilket det i mitt fall inte fanns möjlighet till. Orsaken till 

att det inte fanns möjlighet berodde på att det krävs tillstånd och mycket planering bakom att 

få möjlighet att intervjua på en klass 1 anstalt. En diskussion om min intervjuguide gjordes 

tillsammans med min handledare. 

Åldern på mina respondenter varierar mellan 25 och 50 år. Två av respondenterna har två 

stycken barn. De tre övriga respondenterna har tre eller fler barn. Barnens ålder var från sju 

månader upp till tjugotre år. Fyra av de fäder som blev intervjuade hade mer än ett 

fängelsestraff bakom sig och de hade också fängelsestraff på mer än tre år. Tre har varit frigivna 

mellan strafftiderna. Under resultatdelen har respondenterna presenterats med bokstäverna 

A-E. 

 

För att kunna få möjlighet att intervjua på en klass 1 anstalt krävs planering. En av orsakerna 

är att en sådan anstalt har ett högt säkerhetstänk. Fördelen för min del var att jag arbetade på 

anstalten och visste vilka jag skulle kontakta för att få möjlighet att intervjua. Den första 

kontakten blev ett mail som skrevs till Kriminalvårdschefen (KVC) där jag förklarade att jag 

läste på Mälardalens högskola och skulle skriva min c-uppsats. Planerna för uppsatsen var att 

den skulle handla om att vara pappa och sitta i fängelse och därför behövde jag intervjua  

personer som hade barn och fanns på anstalten. Jag fick en återkoppling via mail efter cirka 

fjorton dagar, att det gick bra att få intervjua och jag blev tilldelad en kontaktperson på 

anstalten. Enligt Bryman (2011) behöver man normalt tillåtelse från någon högt upp i hierarkin 

en högre chef som kan fungera som ”grindvakt” för att få möjlighet att intervjua vilket jag 

gjorde när jag kontaktade kriminalvårdschefen, det blev en dörröppnare för mig. Denna 

strategi är vanlig bland dem som studerar formella organisationer. Kontakt togs med personen 

som jag blev tilldelad. Vi diskuterade vilka som skulle kontaktas på de hus där det fanns 

personer som var aktuella för en intervju. Personen gav förslag på att jag skulle kontakta 

barnombuden (se förklaring barnombud) på de hus som var aktuella. Kontaktpersonen gav 

mig också det stödet att om det blev problem av något slag kunde jag hänvisa till henne. Innan 

kontakt togs med barnombuden kontaktade jag via mail ansvariga kriminalvårdsinspektören 

på de hus där någon intagen var aktuell för en intervju. När jag fått återkoppling på mitt mail 

att det gick bra att ta kontakt med barnombuden, så togs med barnombuden via mail där jag 

förklarade att jag ville intervjua intagna som hade kontinuerlig kontakt med sina barn antingen 
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telefon, brev eller besök och jag bifogade även frågeformuläret i mailet. Jag förklarade även att 

de som ville bli intervjuade skulle jag behandla enligt de etiska grunder som man måste följa 

som forskare. Därefter bad barnombuden ta kontakt med de personer de tyckte skulle passa 

för en intervju och sedan återkomma till mig. 

För att yttre faktorer inte skulle påverka intervjuerna, den så kallade biaspåverkan (Kvale och 

Brinkmann, 2009), valde jag att intervjua personerna på anstaltens besöksavdelning, samma 

rum varje gång, samma tid, samma dag och vid intervjutillfället hade jag samma kläder. Att få 

möjligheten att intervjua samma dagar berodde på att anstalten hade bokade besök av 

advokater, poliser och andra myndighetspersoner varje tisdag och därför passade det bäst med 

tisdagar. När jag fick återkoppling från barnombudet på det hus jag fått återkoppling från 

kriminalvårdsinspektören att de gett sitt medgivande till att fråga någon intagen om personen 

vill medverka i studien, så mailade jag till barnombuden och fick ett namn på den intagne som 

ville bli intervjuad. Jag frågade ytterligare en gång om den som intagne som skulle bli 

intervjuad förstått innebörden av de etiska regler som gäller intervjuer i forskningssyfte. Enligt 

barnombudet var den intagne införstådd med vad det innebar. Ett mail skickades till mig 

vilken person som skulle intervjuas. Efter detta skickades ett mail till 

kriminalvårdsinspektören för yttre säkerhetsavdelningen som ansvarar för bokning av 

speciella besök, där jag frågade om jag fick boka ett rum och förklarade att jag intervjuade för 

mina studier och i mailet uppgavs vilken person som skulle intervjuas och från vilket hus. Var 

det några frågor kring mitt mail kunde personen vända sig till min kontaktperson på anstalten. 

Sedan skrevs ett likadant mail till kriminalvårdsinspektören för inre säkerhetsavdelningen där 

min fråga var, att jag anhöll om att få ta med en diktafon vid intervjutillfället. Denna procedur 

upprepades vid varje intervjutillfälle. Den skillnad som blev vid intervjutillfälle två till fem var 

att jag i mailet till ansvarig för inre- och yttre säkerhetsavdelningen inte behövde förklara 

varför jag ville intervjua. Den första intervjun på anstalten var den 26 juni 2015 och den sista 

intervjun var den 12 oktober 2015. Det tog fem månader att intervjua respondenterna på 

anstalten. Att det tog fem månader berodde på att personal som jag var beroende av hade 

semester under sommaren. Varje intervju tog cirka 1h-1h och 30 minuter. 

En intagen som tackade nej vid första förfrågan om han ville bli intervjuad, men återkom efter 

fjorton dagar och sade att han ångrat sig och att han ville delta, vilket jag accepterade. Fyra av 

respondenterna hade frågorna med sig vid intervjutillfället och min fråga var också om de hade 

funderat på frågorna innan vi började intervjun.  Respondenterna hade funderat men inte 

skrivit ner något i förväg. En av respondenterna hade skrivit svar på frågorna när han kom och 

vi kom överens om att jag skulle intervjua honom kring svaren på frågorna, vilket vi båda ansåg 

vara en bra lösning. 
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Vid tre tillfällen fick jag veta av respondenterna att de visste vem de skulle bli intervjuad av. 

En intagen som jag intervjuade visste att jag studerade på Mälardalens Högskola och arbetade 

med min uppsats att vara pappa och sitta i fängelse och den intagne förstod då vem som skulle 

intervjua honom. De andra två visste vem jag var beroende på att de träffat mig i olika 

sammanhang i mitt arbete på anstalten och förstod vem jag var när barnombuden råkade 

försäga sig om vem de skulle bli intervjuad av. En fundering från min sida är om vissa av 

respondenterna visste vem jag var har det påverkat svaren på frågorna? 

Eftersom de visste vem de blev intervjuade av och jag vid ett flertal tillfällen pratat med de 

berörda i mitt dagliga arbete, så upplever jag att min relation till de intagna har varit respektfull 

från min sida vilket jag anser har påverkat att de intagna vid intervjutillfället känt att de kunde 

vara sig själva och att de uppskattade att få delge sina synpunkter. De som kände mig kan också 

ha förmedlat sina synpunkter om mig till de andra två som blev intervjuade. 

Kvale och Brinkmann (2009) tar också upp att det osäkerhetsområde som öppnar sig när man 

överväger konsekvenserna av kvalitativ forskning är det mest komplexa, eftersom det är svårt 

att förutsäga. 

I en kvalitativ studie måste ett beaktande göras om studien kan skada deltagaren så personen 

kan bli lidande, vägas emot de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien kan ge 

(Kvale och Brinkmann, 2009). 

Den personal som jag varit i kontakt med för att kunna få möjlighet att intervjua vet vilka som 

har blivit intervjuade. Därför valde jag att avkoda mina respondenter och göra en 

sammanställning av de som blev intervjuade. 

Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar kring att när du intervjuar med diktafon så är rädslan 

stor att misslyckas med inspelningen på grund av tekniska problem eller dålig hörbarhet vid 

utskrivningen och det är också viktigt att undvika bakgrundsljud. Vid min inspelning på anstalt 

var rädslan stor att det skulle bli något tekniskt problem med diktafonen, beroende på att det 

inte fanns tid att spola tillbaka och lyssna utan det fick kontrolleras vid transkribering.  Om 

detta skulle ske skulle intervjun bli förstörd eftersom jag inte har någon möjlighet att kunna 

återkoppla till respondenterna. De kan bli flyttade till en annan anstalt och det är en process 

att boka tid för besök. Att sitta på en anstalt innebär också att du har åtaganden på det hus där 

du sitter som köksansvarig, städansvarig, arbeta i produktion och eventuella studier. Så 

dagarna är inrutade och det kan vara svårt att boka en intervju. Denna oro som jag upplevde 

vid mina intervjuer kan också ha påverkat, att som Kvale och Brinkmann (2009) menar att jag 

kan ha gått miste om information som ansiktsuttryck och gester kan ge. 
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För att kunna värna om respondenternas anonymitet och ur ett etiskt perspektiv som skall 

genomsyra undersökningen från början till slut enligt Kvale och Brinkmann (2009) har mitt 

val varit att göra mindre ändringar ur respondenternas svar vid mina intervjuer, men ändå valt 

att ta med för att det är viktigt utifrån mitt syfte. Valet har även varit att ändra från talspråk 

till skriftspråk för att det gynnar läsaren. 

5.6 Analys av intervjuer 

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Därefter gick jag igenom data för att 

finna svaren på syften till studien, det vill säga respondenternas upplevelser av den egna 

papparollen när de sitter i fängelse. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens resultat och har valt att presentera empirin 

med kortare sammanfattningar. Jag tematiserar intervjuerna utifrån mina frågeställningar om 

synen på papparollen och om anstalten gör det svårare att vara pappa som frihetsberövad. 

Denna redovisning utgår från studiens syfte som är att belysa interners upplevelse av den egna 

papparollen när de sitter i fängelse. 

6.1 Papparollen 

 Jag började med att fråga vad papparollen innebär för respondenterna innan frihet och nu 

som frihetsberövad (bilaga 1). Svaret från alla respondenterna blev att en pappa skall vara 

närvarande, finnas till i vardagslivet och vara stöttande och vägleda till rätt saker. Skjutsa till 

dagis/skola och hitta på roliga saker. Pappa B berättar: 

Papparollen för mig, innebär att vara behjälplig och stöttande i fostran och skolning när 

norm och moralsystem präglas i barnens habitus. Min situation har inneburit att jag varit 

fysiskt frånvarande och därför att jag fått använda olika alternativa tillvägagångssätt för att 

försöka nå fram med mina budskap och tankesätt och därigenom påverkat barnen i rätt 

riktning. Skillnaden mellan nu och då är att jag inte kan ges möjlighet att styra kontakten 

till barnen. 

Pappa C berättar: 

 Ska jag vara ärlig så var jag mycket borta. Jag var aldrig hemma. Nu vill jag ta ansvar. Idag 

ser den mycket annorlunda ut än vad den gjorde innan jag kom. För nu vill jag ta del i deras 

vardag. 

Fyra av papporna ansåg att de inte kan vara delaktiga i deras vardagsliv utan bara delvis 

beroende på att hur mycket barnen delar med sig vid kontakt. När någon är frihetsberövad så 

blir inte kontakten med ens barn som ute i frihet. När någon är frihetsberövad är det  barn och 

närstående som styr kontakten eftersom det är de som kan söka besökstillstånd som behövs 

för att kunna boka besök. Det är inte något som den frihetsberövade kan göra. Ett undantag 

hos respondenterna var den pappa som ansåg att han var en bättre pappa nu än tidigare. 

Tidigare var han aldrig var hemma och hade bara tid med sig själv. På anstalten har han fått 

en annan syn på sitt föräldraskap och vill vara delaktig i barnens vardag. Orsaken till att han 

fick en annan syn på föräldraskapet berodde på en programledare som han fick en bra kontakt 

med och som fick honom att gå ett antal program som gjorde honom medveten om en annan 

syn på sitt föräldraskap än innan han kom till anstalten. 
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6.2 Besök   

När jag ställde frågan till mina respondenter huruvida de fick kontinuerliga besök av sina barn 

så svarade fyra att de fick det. Besöken varierar mellan varje vecka och en gång i månaden. Den 

intagne som inte får kontinuerliga besök beror det på att mamman måste vara med på besöket 

och då anser barnet att det blir lite stelt. 

Den pappa som inte har kontinuerliga besök av sitt barn anser att det är lättare att sköta 

kontakten per telefon eller brev och upplever då att han kan vara mer privat. Han upplever 

också att de flesta besök som sker på dagtid med barn känns kränkande. Det är svårt att bli 

påmind om livet utanför anstalten och mina tidigare möjligheter på en annan anstalt att få 

uppgås med mitt barn där mamma kunde släppa av dottern utanför anstalten och barnet kunde 

gå in ensam in och umgås hela dagen med mig i en besökslägenhet. Pappa B berättar: 

Situationen i sig är kränkande och påminnelsen om vad som går förlorat blir verklig på ett 

påtagligt vis när barnen besöker. 

En av papporna upplever en oro hur hans barn blir bemötta av att bli visiterade och ibland 

kommer hunden för att lukta på barnen och ett av hans barn är hundrädd. Barnet har även 

svårt att förstå när personalen tar fram metalldetektorn vid visitation. Pappa A berättar: 

Mina barn får inte behandlas som vuxna får inte visiteras som vuxna, man kan göra på 

något annat sätt. Dom förstår inte för dom är små. 

En av respondenterna jämförde upplevelsen på tidigare anstalten och enligt honom så tyckte 

barnen att det var jobbigt att komma till denna anstalt. 

Pappa B berättar: 

Bemötandet är väldigt personligt. Det finns ingen professionalism i bemötandet vid besök 

av speciellt barn. Här är inställningen väldigt personlig 

En av papporna upplever inte några problem när barnen kommer på besök. Barnen har många 

frågor om bland annat, varför dörrarna måste låsas. Pappan har inte sagt att det är ett fängelse 

barnen besöker. 

Pappa D berättar: 

Visitationen tycker dom är kul. Hunden brukar vara här också och det tycker dom är roligt 

att hunden luktar på dom. Personalen är proffsig. 

En annan pappa säger att hans barn inte pratar om hur han blir bemött vid besök. Han menar 

att om frågan skulle komma upp så måste den diskuteras. 
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Pappa C berättar: 

Personalen har ett bra bemötande. Jag har frågat på hemmafronten och då sade hon att 

hon inte upplever att dom har dålig attityd. 

De respondenter som fick besök av sina barn fick vänta på att komma till besök. Det tar cirka 

fyrtio minuter till en timme att komma från anstaltshuset till besöksavdelningen. Det påverkar 

även besökstidens längd. Pappa D berättar: 

Det tar tid och det är jobbigt för familjen att få vänta. Besöket ska börja 09:30 man kommer 

aldrig till besök förrän 10:00. Det har blivit mycket sämre sista halvåret. Det är mest på 

helgerna då jag får besök. Många kommer samtidigt. Varför har man då inte en större 

beredskap? Barnen tycker inte att det är roligt. Skittråkigt att bara sitta och när jag kommer 

så sover dom, det blir en liten avslaget start. 

Tidigare på anstalten fanns det möjlighet för papporna att ansöka om att få 

övernattningslägenhet till sig och sin familj, vilket innebar att papporna kunde få tillbringa 

fyrtioåtta timmar med familjen. Detta med övernattning har tagits bort och lägenheterna finns 

enbart för dagbesök. 

Pappa A berättar: När man har vanliga besök brukar det vara fyra till fem timmar, det 

brukar vara kort. Men när man hade besökslägenhet var det inte tillräckligt, men det var 

bättre än vanliga besök. 

Pappa B berättar: Att vi numera enbart kan ha dagbesök på anstalten är begränsande i 

den dialog som barn och föräldrar behöver. Många tankar från barn kommer spontant och 

de behöver tid att och acklimatisering för att kunna sätta ord på dessa. Därför blir det svårt 

att knyta an de naturliga band som uppstår när en interaktion blir begränsad till några 

timmar. 

Pappa C berättar: Jag hann aldrig med övernattningslägenheten. För mig hade det varit 

riktigt bra att få tillbringa tid med dom. Dom kunde känna att dom sover med pappa dom 

dagarna. Ta det lugnt och inte stressa. 

Pappa D berättar: Jag tycker det är för ”jävligt” att det inte finns övernattning. Jag kan 

förstå att det finns vissa personer som inte är lämpliga att ha övernattning, men man måste 

ju göra en slags bedömning. Det är en stor sak att kunna ha övernattning här. Det blir 

väldigt stressigt att bara ha dagbesök. 

Pappa E berättar: Det är en stor förlust. Det har jag haft tidigare. Du kan slappna av på 

ett annat sätt, som att vara pappa man kommer nära. Som det är idag kan det ta några 

timmar tills barnen slappnar av och blir bekväma och börjar prata. 
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Fyra av respondenter ansåg att det var en stor förlust att inte få umgås med sina barn i 

övernattningslägenheten. De hade tidigare haft möjlighet till detta och ansåg att det var en stor 

skillnad. Det var mindre stress när du fick möjlighet till längre tid med dina barn och barnen 

började slappna av och bli bekväma och få liten egen tid med pappa när de andra i familjen 

sov. Den femte respondenten hade aldrig upplevt att få möjlighet att boka 

övernattningslägenheten, beroende på att det var borttaget för övernattning när respondenten 

kom till anstalten, men han skulle vilja använt möjligheten om den funnits kvar för han ansåg 

att det var bra att få tillbringa längre tid med sina barn. 

Fyra av respondenterna upplever glädje och förväntan när de får träffa sina barn och lite 

pirrigt. En upplever även en oro på denna anstalt som han inte upplevt tidigare på anstalter. 

Detta beroende på en händelse som påverkat honom och detta skapar en oro vad som möter 

honom i besöksrummet. En av respondenterna som inte har kontinuerligt besök av sina barn 

anser att han blir påmind om vad som går förlorat blir verkligt på ett påtagligt sätt. 

Pappa A berättar: Före besöket brukar jag vara glad för att få träffa mina barn. Efter 

besöket brukar jag bli deprimerad. 

Pappa B berättar: Efter besöket av barnen upplever jag ett ökat känslomässigt påslag. 

När dessa känslor kommer så försöker jag stänga av dem låta dessa vara ifred. 

Pappa C berättar: Första gången var lite jobbigt när jag fick beviljat. Då hade jag inte sett 

dom på ett tag. Då var det lite jobbigt och pirrigt. Det tog några gånger tills dom blev vana, 

sedan flöt det på. Efter besöket är väl det enda man är orolig för att de ska komma hem i 

normal takt och första gången var det ganska jobbigt när dom gick då blev man svag efteråt. 

Hade man långt mellan besök då hade det kanske varit lite jobbigare. Respondenten har 

besök av sina barn två gånger i månaden. 

Pappa D berättar: Före besöket är jag är glad över att få träffa dom. Jag vill gärna träffa 

dom oftare men jag vet att dom har fullt upp. Det var jobbigare i början, men man har ju 

vant sig. Efter besöket blir man nedstämd. Det är jobbigt att se barnen gå ifrån. Man vänjer 

sig aldrig. 

Pappa E berättar: Före besöket är jag glad och förväntansfull. Efter besöket är jag uttömd. 

Mycket energi går åt. Det beror på att varje besök skiljer sig åt. Beroende på om mitt ex. 

kommer att ge ett beslut eller besked. Jag vill att besöken sker på barnens villkor. 

Respondenten tycker att det är svårt att få prata fritt med barnen när mamman är med. 

Han tycker att mamma pratar om saker som inte berör honom. 



 

28 

 

Två av respondenterna pratar med andra intagna som har barn. Det vanligaste är att det inte 

pratas om känslor. Det håller man för sig själv. När känslorna kommer försöker man stänga 

av. De intagna pratar inte mycket med personalen om privata grejor. Pappa E berättar:  

Jag har inget att vara rädd för men jag vill inte ha den förtroliga kontakten med personalen. 

Där jag satt tidigare fanns det personer som man kunde bolla med. Det var personal. 

6.3 Brev, telefon? 

Alla fem respondenter har kontakt med sina barn via telefon, brev eller kort. Kontakten via 

telefon varierar från en gång om dagen till en gång i veckan. (Det finns telefon på varje rum 

och det går att ringa från klockan åtta på morgonen till tio på kvällen om den intagne sitter på 

ett anstaltshus). En av respondenterna tyckte att det var lättare att sköta kontakten per telefon 

eller brev. Han upplevde att det var lättare att kunna vara privat på detta sätt. En av 

respondenterna hade ingen kontakt vila telefon med en av sina barn för familjen hade IP-

telefoni och det godkänner inte Kriminalvården. Respondenterna skickar även kort och brev. 

Oftast vid speciella tillfällen. 

6.4 Kriminalvården 

När en intagen flyttas från en klass 1 anstalt till en annan klass 1 anstalt så brukar enligt de 

intagna, tillstånd som exempelvis telefontillstånd och besökstillstånd följa med till den nya 

anstalten. Fyra av respondenterna ansåg att det var olika på denna anstalt när det gällde 

tillstånd och annat som berörde kontakten med sina barn. De intagna fick aldrig besked om 

orsaken till det beslut de fick. En respondent ansåg också att det var olika rutiner beroende på 

vilket hus du satt på. Fyra av respondenterna har flyttat från andra anstalter till denna. En av 

respondenterna har aldrig blivit förflyttad. 

Pappa A berättar: Min erfarenhet har varit att på min tidigare anstalt så fungerade det. 

När jag kommer hit och jämför kan jag se en miljoner gånger att det fungerade bättre än 

här på anstalten. När man lämnar in blanketter så tar det för vissa personer några dagar 

och för andra kan det ta flera veckor.  

Pappa C berättar: Det fungerade bra. Anstalten hjälpte ju till så att barnen fick komma. 

Dom gjorde en utredning och skickade till socialen, men anstalten hjälpte faktiskt till. Dom 

hjälpte till och ville få igenom den 
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Pappa D berättar: På min tidigare anstalt hade jag haft besök precis innan jag blev flyttad 

hit. När jag kom till denna anstalt, så skulle dom göra en ny barnutredning, då frågade jag 

varför man skulle göra en ny utredning. Räcker det inte med att ni ser att jag haft 

regelbundna besök. Nej! Det är så vi gör här. Min sambo blev orolig och undrade om det 

hänt något. 

Pappa E berättar: På denna anstalt fick jag söka om allting på nytt. Det självklara är inte 

självklart när man kommer till denna anstalt. Dom begränsade besöken. Min exfru jobbar 

heltid och kan inte alltid komma själv. Mormor var lämpligare än Farmor. Jag fick inte veta 

orsaken. När min kompis kom på besök till andra anstalter så tog han med sig mina barn, 

då kunde dom se mig oftare, men det gick inte att göra på denna anstalt.  

 

6.5 Hjälp av kontaktperson 

Kontaktperson är en kriminalvårdare som även har till arbetsuppgift att bli kontaktperson till 

en intagen som skall verkställa sitt straff. Kontaktpersonen skall hjälpa den intagne med 

ansökningar gällande tillstånd, kontakt med myndigheter. Finnas med på kollegium och även 

söka svar på frågeställningar från den intagne. De respondenter som jag intervjuat så anser 

fyra stycken att de får hjälp av kontaktpersonen om de ber om hjälp. Det berodde också på 

vilken kontaktperson du har hur det fungerar på anstalten. Att byta kontaktperson är svårt 

enligt respondenterna. Beroende på att de inte vill bli kallade besvärliga intagna utav 

personalen. En av respondenterna som skiljde sig ifrån de andra fyra sade: Jag har inte fått 

någon hjälp gällande barnfrågor eller liknande av kontaktpersonen. En annan respondent 

sade: Det ska vara proffsigt från båda sidorna inte bara från kontaktpersonen. 
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7 ANALYS OCH TOLKNING AV EMPIRIN 

Syftet med denna studie är att belysa interners upplevelser av sin papparoll när de sitter i 

fängelse.  

Att hamna i fängelse utgör den första inskränkningen av din personlighet enligt Goffman 

(1983). Du förlorar din identitet och du förlorar dina roller som du hade ute i frihet, beroende 

på att många i början av sitt straff förvägras rättigheten att ta emot besök och få möjlighet att 

få permission. Detta för att åstadkomma en djupgående brytning av dina tidigare roller i frihet 

och den intagne kan få svårigheter att kunna återta sin rollförlust som pappa. 

Under samtalen med de intagna papporna framträdde en roll hur en pappa bör vara och då 

har mina ambitioner med denna studie varit, att undersöka om papporna i denna studie haft 

möjlighet att utöva sin papparoll i fängelset. 

Under mina intervjuer om papparollen då och nu beskriver papporna att de vill vara en 

närvarande pappa som är behjälplig och stöttande i fostran och skolning. Vara en närvarande 

pappa i vardagslivet som skjutsar till daghem och skola och även gör roliga saker vilket Platin 

(2001) beskriver, att en pappa skall vara stödjande, lyhörd och öppen för diskussioner, som 

rör barnens egen värld. Att förlora kontakten med sina barn förändrar både tankar och känslor 

till föräldraskapets självklarhet. I studier framkom att papporna anser att det är många 

aspekter som hindrar pappan att ha en vardagsrelation med sina barn när han sitter på anstalt. 

Det kan vara så att mamman arbetar och har svårigheter att komma med barnet på besök. I 

vissa fall är det långa avstånd mellan anstalten och familjen som utgör ett hinder. De intagna 

anser även att det är lång väntetid att få besöks- och telefontillstånd. Detta kan göra att det 

skadar familjen och även den intagne enligt Bülow (2013). Om den intagne inte får möjlighet 

till en social kontakt med familjen så kan den intagne sjunka in i en förtvivlan eller ett 

självdestruktivt beteende. En intagen pappa sa till mig att en familjenära kontakt kan knytas 

an och inte slå in en kil däremellan. Fungerar kontakten bra mellan pappan och barnet så blir 

man mer sympatisk och får kanske svårare att begå brott och tänker efter när man har någon 

annan att tänka på. 

Som pappa och sitta i fängelse har du två roller (Goffman, 2009), att vara pappa kräver en viss 

roll och att sitta i fängelse och vara kriminell kräver en annan. I papparollen ska du finnas till 

för barnet och rollen som kriminell tillskrivs många olika sämre egenskaper som bitter, 

förtegen och opålitlig (Goffman, 1983).   
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Det framkom också under samtalen att barnen som var så stora att de förstod och visste att 

pappa satt i fängelse, upplevde pappan att barnen som kom  på besök upplevde sin pappa i  

papparollen och inte i den kriminella rollen (Goffman, 2009). 

I studien framkommer det också att fäderna inte anser sig ha möjlighet att få permission för 

att få träffa sina barn utanför anstalten utan blir hänvisade till besöksrummen eller 

daglägenheten. I (KVFS 2016;610) framkommer det att lagen är till för att underlätta den 

intagnes succesiva anpassning i samhället som exempelvis kan avse att närvara vid 

födelsedagar, dop, skolavslutningar eller annat som berör den intagnes barn. 

Vid intervjuerna med de fäder som upplevt att de fått tillbringa sina besök med barnen i 

övernattningslägenheten så ansåg de att det var en stor skillnad för då kunde de tillbringa tid 

med barnen utan tidspress. De fäder som haft besök på detta vis ansåg att det tog några timmar 

innan barnen kunde slappna av och pappan kunde bli bekväm i rollen som pappa och inte i 

rollen som kriminell. Att skifta roller kan vara besvärligt vilket också visades i  Malmborg och 

Stakset (2011) där de intagna papporna upplever att barnen får den roll som pappan har som 

sitter i fängelse dvs. att eftersom pappan är kriminell så anses även dennes barn vara 

kriminella. 

Att barnen måste ha en målsman eller någon annan nära släkting,  som inte pappa ibland själv 

får välja när barnen kommer på besök, anser alla de intervjuade papporna utom en påverkar 

dem negativt. Detta eftersom att den nära kontakten mellan barnen och pappan fråntas vilket 

innebär att papporna fråntas ganska mycket i fadersrollen. Detta gäller barn under 18 år som 

måste  ha målsman i sällskap om det inte finns några andra överenskommelser. Goffman 

(2009) menar att det om kommer det in en person extra i en interaktion, så kan hela 

rollbesättningen röra på sig. Vem som är ledande och vem som är tryggheten. Det finns många 

aspekter som spelar roll. Det finns vissa saker som spärras med en tredje person är i rummet 

när det gäller relationen pappan och barnet. Det gäller också när en intim konversation eller 

interaktion bryts av med att en person med myndighetskläder träder in för kontroll. 

Vid intervjuerna framkom att fäderna känner skuld när barnen kommer på besök och de 

upplever att något har hänt som är obehagligt när barnen ska träffa sina pappor i fängelset. 

Papporna kan inte påverka situationen utan de känner sig otillräckliga. Ingen av papporna tog 

upp att de kände skam inför sina barn för att de satt i fängelse. Enligt Giddens (1999) så har 

skamkänslor en tendens att minska. De intagna papporna sitter på långa straff och är avskurna 

från samhället en längre tid (Goffman, 1983) och enligt min tolkning blir en naturlig del av 

tillvaron att barnen hälsar på i fängelset utan att pappan känner någon skam. 
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Fyra av papporna som upplevt att det funnits möjlighet att boka övernattningslägenhet till sig 

och sin familj, ansåg att det var en stor förlust att inte längre få möjlighet att umgås med sina 

barn under en längre tid med möjlighet att kunna se på tv, äta mat tillsammans och få möjlighet 

att prata under mer avslappnade former. Papporna ansåg att det var stressande att endast ta 

emot dagbesök. En pappa berättar också vikten av att ge sitt barn mer tid. Han menar att 

många av barns tankar kommer spontant och de behöver tid och acklimatisering för att sätta 

ord på dessa och det är det svårt att göra med endast dagbesök. Bülow (2013) anser att 

fängelser bör göras mer tillgängliga och besöksvänliga med möjlighet att få sova över. 

Alla fem respondenterna var glada över att få träffa sina barn. En av respondenterna var orolig 

för vad som möter honom i besöksrummet. Orsaken var en incident som inträffat vid besök 

och som påverkat hans familj. En annan av respondenterna som inte har kontinuerliga besök 

av sina barn berättar att han blir påmind av vad som gått förlorat på ett påtagligt sätt.  Två av 

respondenterna pratar ibland med andra intagna som har barn. En av respondenterna pratar 

inte med personalen av den orsaken är att han är rädd att det han berättar kan hamna i hans 

dokumentation. Det mest vanliga är att när känslorna kommer försöker man stänga av. I 

rollteorin skriver Goffman (2009) att social interaktioner är viktig därför väljer du medlemmar 

som är lojala och disciplinerade. Det som äger rum i den bakre regionen är det som bestäms 

ska äga rum i den främre regionen, där kriminalvårdare finns. Väljer du då som intagen att 

prata med personalen om känslor, så störs gränsen och den sociala strukturen. Min tolkning 

är då att du får möjlighet som kriminalvårdare att störa det som händer i den bakre regionen, 

vilket kan försvaga gruppen. 

En intagen pappa påverkas av Kriminalvårdens beslut (Kriminalvården, 2016). 

Kriminalvården beslutar var du ska placeras, vilket kan försvåra för den intagne att kunna få 

träffa sina barn. Anstalten kan vara placerad på ett långt avstånd där den intagnes barn bor. 

När sedan barnet får möjlighet att besöka den intagne pappan, så måste barnet som är under 

18 år få sällskap av en person som vårdnadshavaren till barnet har godkänt. En pappa 

berättade att han fick söka om alla besökstillstånd när han kom till denna anstalt.  På tidigare 

anstalten där han verkställt sitt straff fick han både besök av goda vänner med barn, farmor, 

mormor och annan släkt, vilket underlättade för honom eftersom hans före detta fru arbetade 

mycket och då kunde någon annan få möjlighet att ta med hans barn. Efter nya besökstillstånd 

på denna anstalt berättade pappan att tillståndsenheten gjorde den bedömningen att mormor 

var lämpligare än farmor och enligt honom har han aldrig fått besked om varför. Det är också 

Kriminalvården som bestämmer telefontillstånd, permissioner och anställer personal som blir 

den intagnes kontaktperson. Enligt Bülow (2013) som skriver om fängelsets påverkan menar 
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att detta är ett eftersatt forskningsområde och det finns skyldighet att bedriva ytterligare 

forskning på detta område, hur man behandlar och stödjer den intagne föräldern. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Den metod som valdes för denna uppsats utgick från Kvale och Brinkmanns (2009) text till 

den kvalitativa metoden på en kvalitativ forskningsintervju med en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. Metoden påminner om ett vardagssamtal men den har frågeformulär som 

varken är öppet eller slutet.  Då jag visste att detta var min enda chans att intervjua, så det var 

lite nervöst för att allt skulle fungera både med intervjuerna och diktafonen. Jag styrde upp 

mina intervjuer genom att vara objektiv och  att ifrågasätta de svar som jag fick genom att ställa 

följdfrågor för att undvika missförstånd och för att få djupare svar. 

Vid min första intervju upptäckte jag bristen av att endast vara en person som intervjuade. För 

min del var det svårt att både ställa frågor, handha diktafonen och iaktta respondentens 

kroppsspråk. Den första respondenten var obekant för mig. Vi hade aldrig träffats i något  

sammanhang. Därför var det viktigt för mig att personen kunde känna trygghet i att jag var 

genuint intresserad av hans svar på mina frågor, vilket jag kände att jag tappade focus  vid 

något tillfälle och  respondenten pratade om andra saker än just frågan som jag ställt. Hade 

det funnits en person till vid intervjutillfället anser jag att möjligheten att fokusera och styra 

upp intervjun varit lättare. 

Tre av respondenterna hade jag träffat vid olika tillfällen på min arbetsplats. Vid tillfällen då 

de tre respondenterna blev intervjuade var det viktigt för mig som forskare att hålla en 

professionell distans och inte bli för personlig (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta var en svår 

balansgång för att jag ville visa att jag uppskattade deras medverkan och att jag var intresserad 

av deras svar. Min upplevelse var att de litade på mig och att svaren jag fick var mer avslöjande 

än om det varit en helt obekant person. Om det påverkat mitt resultat kan jag inte svara på. Att 

komma till intervjuerna som studerande och inte i min yrkesroll som kriminalvårdare med en 

förförståelse krävde mycket eftertanke från min sida. Det var viktigt för mig att visa att 

deltagarna hade makten över den information som de delade med sig. 

De frågor som fanns i intervjuguiden (bilaga 1) och som delgavs respondenterna en vecka före 

varje intervju, för att respondenterna skulle kunna fundera över frågorna, anser jag var 

tillräckliga för att kunna svara på frågan Hur upplever interner sin papparoll under 

verkställigheten? För att inte tappa något som eventuella respondenterna ville ta upp, så hade 

jag en fråga övrigt. Där hade jag möjlighet att fånga upp eventuella kompletteringar ifrån de 

intervjuade. Det visade sig att det inte fanns något övrigt ifrån de intervjuade. Vid vissa 
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tillfällen då jag blev osäker på om jag hade tolkat respondents svar rätt tog jag upp frågan som 

menade du så här?  

Angående reliabiliteten, som beskrivs utifrån tillförlitlighet och trovärdighet; det vill säga att 

undersökningens tillvägagångsätt är pålitligt (Kvale och Brinkmann, 2009), så kan den ha 

påverkats av att överfallslarmet vid två tillfällen tjöt så intervjuerna fick avbrytas. När larmet 

går tjuter det så möjligheten att hålla ett normalt samtal fungerar inte utan vi fick göra ett 

uppehåll.  Efter det att larmet slutat tjuta tog det en liten tid att komma tillbaka till det som 

intervjuades före larmet.  Det kan också ha påverkats av att det inte fanns någon möjlighet att 

få göra någon försöksstudie av min frågeguide med någon respondent. Min förförståelse av att 

vara pappa kan också ha påverkat reliabiliteten i min uppsats  

8.2 Resultatdiskussion 

En forskningsrapport, Fångarna Föräldraskap av Hedin (2000), var ett resultat av en 

kartläggning där det genomfördes försök med föräldrautbildning på tio anstalter.  Ett av 

resultaten blev att den intagne föräldern blev mer medveten om sin betydelse som förälder och 

även vikten att få prata om sitt föräldraskap. Cirkelledaren ansåg också att 

föräldrautbildningen påverkade relationen mellan personal och den intagne. I mina intervjuer 

med en av papporna framkom det att hans förändrade relation till sina barn berodde på en 

programledare som med sitt engagemang fick honom till att bli en närvarande pappa till sina 

barn som han inte var tidigare innan verkställigheten. Enligt min erfarenhet av mitt arbete på 

anstalt är det viktigt med en fungerande relation mellan personal och intagna pappor på 

anstalt. Som intagen ska du inte behöva vara besvärlig om du vill byta kontaktperson för att 

du som intagen inte tycker att det fungerar. Mycket visar på i mina intervjuer att personalen 

har stor betydelse om pappan känner att det blivit ett lyckat besök på besöksavdelningen av 

barnen. Min upplevelse är också att viss personal inte förstår vilken stor betydelse de har att 

kunna påverka papparollen för den intagne pappan.  

En studie Barn med frihetsberövade föräldrar (2013) tar också upp vikten av att 

Kriminalvården inför riktlinjer och rutiner för att säkerhetsställa kontakten mellan den 

intagne föräldern och dess barn. Exempel på detta är beviljande av telefontillstånd så snabbt 

som möjligt och att Kriminalvården bör testa nya kommunikationsmedel för att kunna få 

kontakt med sina barn till exempel mail, sms, videosamtal och andra webbaserade 

kommunikationsmedel. Papporna som blev intervjuade var mycket oroande över att det i 

framtiden kan bli svårt att ringa till sina barn beroende på att barnen endast kan nås via 

mobiltelefon, vilket inte är tillåtet inom Kriminalvården att ringa via IP-telefoni. 
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De pappor som också verkställt straff på andra anstalter upplevde att Kriminalvården arbetar 

olika beroende på vilken klass 1 anstalt du sitter på.  Ett exempel är att besökstillstånd och 

telefontillstånd som ska följa med vid flytt till annan anstalt. Om nu inte så är fallet beror det 

på att den intagna missuppfattat att så är fallet eller är vi för otydliga inom Kriminalvården när 

det gäller att förmedla rutiner till den intagne pappan? Det finns också en oro ifrån papporna 

när det gäller beslut som de ska delges. De säger att de inte får något svar på hur beslutet är 

taget. Rutiner när det gäller beslut bör ses över. Meddelar vi den intagne pappan för snabbt, 

ger vi den intagne en kopia på beslutet, så pappan har en möjlighet att i lugn och ro ta in 

beslutet eller har Kriminalvården möjlighet att meddela beslutet flera gånger, så att den 

intagne har möjlighet att fundera på frågor? 

En av de intervjuade papporna fick veta att när hans son ringde och ville boka besök, så fanns 

det inga besökstider kvar. Efter en stund ringde mamman till pojken och ville boka ett besök, 

då fanns det tider kvar. Sådana situationer skapar misstro mot Kriminalvården.  Detta måste 

klargöras innan en sådan situation uppstår. Enligt pappan så kände han skuld till sonen för att 

situationen uppstod. 

Kriminalvården har en grundutbildning till personer som ska arbeta inom Kriminalvården.  I 

min utbildning upplevde jag inte att den berörde vilken påverkan relationen mellan den 

intagne och barnen har. Efter genomförande av forskning till denna uppsats, anser att jag att 

vikten av att få möjlighet att knyta an till sina barn bör framkomma i grundutbildningen och 

att kriminalvårdare har en stor betydelse och kan påverka. Ett barn som får en otrygg 

anknytning till sin förälder som sitter in fängelse kan leda till att barnet får brister när det 

gäller socialt och moralisk som vuxen enligt tidigare studier (Hedin, 2000). Får den intagne 

pappan en möjlighet till ett fungerade nätverk vilken inkluderar besök från sina barn, så visar 

studien att han har en god prognos (Melin, 1998). Min tolkning är då att får pappan möjlighet 

att träffa sina barn under verkställigheten, så påverkar det både pappans och barnets möjlighet 

att bli en del av samhället och få ett ordnat liv.  

Min slutsats är att Kriminalvården bör arbeta mer familjeinriktat både med pappornas roll i 

fängelsemiljö och möjligheten att vara pappa vilket tidigare uppsatser i ämnet visar på. En 

satsning på föräldrautbildning både för de intagna papporna och personalen, så personalen 

känner att de kan hantera de frågor som de intagna har i pappafrågan. Jag anser också att det 

har stor betydelse att de intagne papporna upplever att Kriminalvården inte har samma rutiner 

på alla klass 1 anstalter eftersom det skapar oro hos den intagne pappan. En pappa berättade 

att det gynnar Kriminalvården att pappan får en möjlighet att knyta an sina barn. Familjen och 
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barnen är en del av samhället och den samhälleliga normen, så förlorar man kontakten med 

sina barn är det lätt att man hamnar utanför innan man kommit ut. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Mitt förslag till framtida forskning är att undersöka om det som framkommit i min 

undersökning att klass 1 anstalter arbetar olika med rutiner kring olika tillstånd som påverkar 

möjligheten att vara pappa på anstalt. Min uppfattning är att det är viktigt att arbeta lika med 

rutiner. Det skapar en trovärdighet och underlättar för papparollen på anstalt. Detta vore 

enligt min uppfattning intressant att undersöka då det saknas forskning inom detta område, 

framförallt på klass 1 anstalter. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 

            Allmänt 

Antal barn 

Ålder, på barnen 

Civilstånd  

 Antal år på anstalt.  

 Papparollen. 

•    Vad innebär papparollen för dig? 

•    Hur ser din papparoll ut i dag? 

•    Före anstaltsvistelsen? 

•    Skillnader mellan då och nu? 

•     Känner du dig delaktig i barnens/barnets vardag? 

 

 Besök och kontakt med barn/barnen 

• Får du kontinuerligt besök av ditt barn/barnen? 

• Pratar ni om hur barnet/barnen upplever bemötandet när de kommer till 

anstalten? 

• Hur upplever du att du att du bara får ha dagbesök? 

• Hur känner du dig före besöket? 

• Hur känner du dig efter besöket? 

• Hur hanterar du känslorna efter besöket? Pratar du med någon efteråt? 

• Har du regelbunden kontakt med ditt barn/dina barn. Brev, telefon? 

• Hur har du upplevt den informationen du fått från kriminalvården för, att kunna 

få kontakt med ditt barn/dina barn? 

• Övriga frågor. 
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