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SAMMANFATTNING 

 
Studien ämnar undersöka föräldraskap innan, under och efter en fängelsevistelse. Mer precist 

bryts studiens syfte ner i följande frågeställningar: a) På vilka sätt anser den intagne sig kunna 

utöva föräldraskap under fängelsevistelsen? b) Hur beskriver föräldern att relationen till barnet 

förändras och att föräldraskapet utvecklas över tid kopplat till fängelsevistelsen? c) Vilket stöd 

upplever föräldern har varit av betydelse för eller har saknats i barn-föräldrarelationen kopplat 

till fängelsevistelsen? Sju intervjuer har genomförts vars innehåll har analyserats utifrån 

anknytningsteori och ambiguous loss theory samt de teoretiska begreppen resiliens, skam och 

stigma. Sammantaget pekar resultat och analys på ett begränsat föräldraskap som ska förstås 

utifrån den relation barnet och föräldern hade innan frihetsberövandet, förälderns värderingar 

och förmågor om föräldraskap och på vilket sätt familjen stöttar barn-föräldrarelationen. Hur 

relationen förändras och utvecklas över tid kopplat till fängelsevistelsen beror i hög grad på 

vilken inställning medföräldern har till barnet och förälderns relation, förälderns förmåga att 

knyta an till barnet/skapa en trygg relation till barnet och vilket stöd föräldern har fått/velat ta 

emot. Majoriteten av studiens respondenter har saknat stöd under fängelsetiden, exempelvis en 

tillåtande och barnanpassad miljö för barn att besöka sin förälder i. Bara en förälder beskrev att 

barnet hade fått stöd från samhället. Ett genomgående tema är familjens och medförälderns stöd 

i relationsskapandet mellan barn och förälder. Fortsatta studier på ämnet har föreslagits utifrån 

de mönster av olika reaktioner och behov hos föräldrarnas barn, som verkar bero på barnets 

ålder.  

 

Nyckelord: föräldraskap, fängelse, barn, relation, anknytning. 
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ABSTRACT 
 

The study aims to investigate parenting before, during and after incarceration. More precisely, 

the purpose of the study is broken down into the following issues: a) In what ways does the 

incarcerated parent consider being able to exercise parenthood during incarceration? b) How 

does the parent describe changes in the relationship to the child and how the parenthood 

develops over time in regard to the imprisonment? c) What support does the parent describe as 

being valuable or missing in the parent-child relationship in regard to the imprisonment? Seven 

interviews were conducted, the content of which was analyzed on the basis of attachment theory 

and ambiguous loss theory as well as the theoretical concepts of resilience, shame and stigma. 

Overall, results and analysis point toward limited parenting. This must be understood based on 

the relationship the child and parent had before the incarceration, the parent's values and 

abilities about parenthood, and in what way the family supports the child-parent relationship. 

How the relationship changes and develops over time depends largely on the attitude of the co-

parent to the child and parent's relationship. Furthermore the parent's ability to connect with the 

child/create a secure relationship with the child and what support the parent has 

received/wanted to receive. The majority of the study's respondents lacked support during 

prison time, for example a permissive and child-adapted environment for children to visit their 

parent. Only one parent described that the child received support from the community. A 

pervasive theme is the support of the family and co-parent in creating relationships between 

children and parent. Further studies are needed based on the patterns of different reactions and 

needs of the parents' children, which appear to depend on the child's age. 

 

Keywords: parenting, incarceration, children, relationship, attachment. 
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1. INLEDNING 
 

 

I Sverige uppskattas att ungefär 30 000 barn har en förälder i fängelse eller frivård. Antalet 

nyintagna på anstalt ökar och medelåldern för en intagen på ett svenskt fängelse är 36 år 

(Kriminalvården, 2018). Det är en period i livet då det inte är ovanligt att ha barn i yngre åldrar 

och behovet av kunskap om dessa barns behov och reaktioner är stort. Den internationella 

forskningen visar att barn påverkas både känslomässigt, intellektuellt och beteendemässigt av 

att ha en förälder i fängelse, med de separationer och det försämrade sociala stöd detta innebär 

(Manby et al., 2015; Sharratt, 2014). Barn behöver stabila och förutsägbara relationer under sin 

uppväxt för att känna tillit och trygghet i tillvaron och för att få möjlighet till en god utveckling. 

I "FN:s konvention om barnets rättigheter" (1989) betonas vikten av familjen för barnets 

utveckling. Artikel 9 handlar om de barn som måste skiljas från sina föräldrar. 

Konventionsstaterna har kommit överens om att säkerställa att inget barn skiljs från sina 

föräldrar mot sin vilja. Vid vissa situationer är ett åtskiljande nödvändigt, exempelvis när 

föräldern frihetsberövas på grund av brott. De barn som är frånskilda sina föräldrar ska ändå 

tillförsäkras en kontakt med dem. Konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som 

är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt 

förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa 

("FN:s konvention om barnets rättigheter" 1989 artikel 9).  

 

Fängelsetiden innebär ofta en försämrad relation mellan förälder och barn och många familjer 

riskerar att upplösas (Chui, 2009; McKay et al., 2018), vilket för barnet är en riskfaktor för 

problematiska sociala relationer, stigma och trauma (Murray et al., 2012). Det är därför av 

största vikt att barnförälder-relationen tas hänsyn till vid anstalterna. Utifrån ett ökat fokus på 

barns behov och rättigheter nationellt har både politik och forskning bidragit till det ökade 

barnperspektivet även på Sveriges anstalter. När barn kommer i kontakt med kriminalvården 

måste höga säkerhetskrav kombineras med barnets integritet och rätt till sina föräldrar 

(Kriminalvården, 2018). Organiseringen av kriminalvården och vilken möjlighet den ger till 

kontakt mellan föräldrar och barn är central för hur den fortsatta kontakten kan utvecklas. 

Många framhåller att situationen i svenska och nordiska fängelser är mer human än i andra 

länder och att detta även är gynnsamt för barnen till de intagna. Pratt (2008) menar att grunden 

till detta är ett mer jämlikt samhälle och en tradition av att fängelserna i Norden delvis betraktas 

som en del av samhällets totala välfärdssystem. Det gör att fängelserna tillåts vara mer 

mänskligt tillåtande och att man så långt möjligt undviker att sätta människor i fängelse. När 

det gäller barn till de fängslade har också hävdats att situationen i Sverige är jämförelsevis bra. 

Exempelvis ska varje fängelse ha ett utsett barnombud i personalen som ska se till barnens 

perspektiv under förälderns fängelsevistelse (Pratt, 2008). 

 

På många fängelser finns det föräldrakurser för de fängslade föräldrarna och möjligheter för 

föräldrarna att läsa in sagor för sina barn som sedan kan spelas upp hemma. Det finns också 

vissa möjligheter för lågriskbedömda fångar att tillbringa kortare tid med sin familj på vissa 

fängelser (Björkhagen Turesson 2011; Berman et al., 2013). Det är dock osäkert vilken 
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påverkan dessa förhållanden har på de beskrivna generella problem som fängelsevistelsen 

orsakar för barnet och hur det påverkar barnets utveckling på längre sikt. Berman et al. (2013) 

har i den svenska delen av en jämförande europeisk studie (COPING) av hur unga klarar att ha 

en förälder i fängelse, funnit att dessa barn har en generellt ökad risk för sämre psykisk hälsa. 

Det gäller främst svårigheter med känslor, koncentrationsförmåga, beteende eller relationer till 

andra. De har lägre livskvalitet både fysiskt och psykiskt samt när det gäller relationer med 

andra. Barnen har viss egen förmåga att hantera detta men behöver troligen också mycket stöd 

från olika instanser för att klara av det.  

 

Det är således viktigt med kunskap om hur barnförälder-relationen påverkas och förändras i 

och med en förälders frihetsberövande. Majoriteten av frihetsberövade föräldrar i Sverige är 

män (Kriminalvården, 2018). Clark et al. (2005) belyser att mannens sociala roll som far har 

förändrats under senare år till att bli en mer aktiv och självklar del i föräldraskapet. De kunde 

se att majoriteten av männen hade en vilja att kontakta och ta ansvar i sin föräldraroll efter sin 

frigivning. Clark et al. (2005) framhåller att faderns familjesystem är integrerat i ett 

sociokulturellt nätverk som stigmatiserar individer i det straffrättsliga systemet. Tidigare 

forskning kring fäders närvaro i familjen har inte specificerats kring denna marginaliserade 

grupp. Arditti et al. (2005) menar att det är oklart hur uppfattningen kring en ansvarsfull förälder 

tillämpas på denna grupp. Studien av Clark et al. (2005) visade att föräldrarna själva upplevde 

en oro kring deras identitet kring föräldraskapet. De intagna rapporterade en osäkerhet kring 

hur de ska vara pappa eller att de kände sin egen identitet som pappa som problematisk. Studien 

visade att de begränsningar och regler som finns i fängelset gjorde det svårt att utöva ett 

föräldraskap som var naturligt och vardagligt, både avseende tiden de har med barnet och vilka 

aktiviteter de kunde göra. Majoriteten av de intagna rapporterade en känsla av mindre närhet 

till sitt barn under fängelsevistelsen. Studien visade att barnets besök på fängelset var kopplat 

till faderns relation med barnets mor. En bra relation mellan föräldrarna ökade viljan att 

upprätthålla en kontakt mellan barn och far.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 

Forskningsfältet kring de skadliga effekterna av att ha en frihetsberövad förälder är 

väldokumenterat (Johnson, 2012; Murray, Farrington & Sekol, 2012; Poehlmann et al., 2010; 

Laakso & Nygard, 2012). Hur kriminalvården är organiserad och vilken möjlighet som barn 

och förälder ges att bibehålla en relation har visat sig centralt för hur barn-föräldrarelationen 

påverkas och utvecklas (Brown et al., 2002). Trots att dessa faktorer spelar en viktig roll för 

den fortsatta relationen saknas forskning som sammanfogar perspektiv från barnet, föräldern 

och kriminalvårdens stöd i syfte att få en ökad förståelse för hur barn-föräldrarelationen 

påverkas och förändras i samband med en förälders fängelsevistelse. Det saknas också 

nationella studier om intagnas syn på sin möjlighet att utöva föräldraskapet (Källström et al., 

2018). 

 

Denna studie genomförs därför med avsikt att beröra dessa perspektiv utifrån information från 

den intagna föräldern och på så sätt bidra med kunskap om intagna föräldrars syn på sin 

möjlighet att utöva föräldraskap. En stödjande, trygg och kärleksfull barn-föräldrarelation är 
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centralt för barn och ungas utveckling. Det är därför viktigt att få en ökad förståelse för hur 

barn-föräldrarelationen påverkas och förändras i och med en förälders fängelsevistelse, för att 

i förlängningen kunna utforma stödjande insatser till föräldrar och barn i samband med en 

förälders fängelsevistelse, vilket kan motverka potentiella framtida problem för dessa barn och 

unga.  

 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur föräldrar ser på och resonerar kring sitt 

föräldraskap innan, under och efter en fängelsevistelse. Studiens syfte bryts ner i följande 

frågeställningar: 

 

- På vilka sätt anser den intagne sig kunna utöva föräldraskap under fängelsevistelsen? 

- Hur beskriver föräldern att relationen till barnet förändras och att föräldraskapet 

utvecklas över tid kopplat till fängelsevistelsen? 

- Vilket stöd upplever föräldern har varit av betydelse för eller har saknats i föräldrabarn-

relationen kopplat till fängelsevistelsen? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 
Nedan redovisas ett sammanfattande urval av den tidigare forskning som finns relaterad till 

studiens tema. Inledningsvis behandlas barns upplevelse av att ha en frihetsberövad förälder 

och sedan den separation och skam som vanligen är kopplad till detta. Vidare redovisas studier 

som undersökt barns kontakt med en frihetsberövad förälder och vad som verkar vara grund 

för att upprätta hålla relationen. Slutligen behandlas studier kring barn och föräldrars behov 

av stöd vid ett frihetsberövande.  

 

2.1 ATT HA EN FRIHETSBERÖVAD FÖRÄLDER 
 

Att en förälder blir frihetsberövad leder inte bara till separationer inom familjen utan innebär 

också en belastning i familjerelationerna kring barnet. För barnet blir en sådan separation 

särskilt påfrestande och kräver därför en tät och gynnsam kontakt, vilket kan minska de negativa 

effekterna på barn – föräldrarelationen (Sharratt, 2014). Att ett barns livssituation påverkas av 

att ha eller ha haft en frihetsberövad förälder är väldokumenterat (Johnson, 2012; Murray, 

Farrington & Sekol, 2012; Poehlmann et al., 2010; Laakso & Nygard, 2012). Barn till 

frihetsberövade möter liknande psykologiska och sociala utmaningar (Manby et al., 2015). 

Omfattningen och typen av påverkan är individuell och för att förstå effekterna av en förälders 

frihetsberövande är barnets sociala och familjära sammanhang centrala faktorer. Vidare är det 

viktigt att se till barnets livssituation innan och efter frihetsberövandet och särskilt till hur 

relationen med den frihetsberövade föräldern såg ut innan gripandet (Poehlmann et al., 2010; 

Murray, Farrington & Sekol, 2012).  

 

Manby et al. (2015) konstaterar att sättet barnet hanterar utmaningarna med att ha en förälder 

intagen beror på de attityder som vuxna kring barnet har kring frihetsberövandet. Andra faktorer 

för barnets påverkan är barnets ålder och mognad, förälderns kön, brottets art, straffets längd 

och attityd kring kriminalitet i barnets nätverk och miljö (Robertson, 2012; Murray, 2005). 

Oavsett barnets individuella livssituationer pekar forskning på en påtaglig instabilitet i barnets 

liv. Detta handlar i stort om avbrutna relationer, rädsla för stigmatisering, ansträngt föräldraskap 

samt ekonomiska och sociala svårigheter (Geller et al., 2009; Poehlmann et al., 2010). Dawson 

et al. (2012) skriver att kunskapen är låg vad gäller barns upplevelse av att ha en förälder i 

fängelse och deras behov. Resultaten av deras undersökning visade att barnen sörjde frånvaron 

av sin förälder. Detta påverkade deras beteende och medförde ökad risk för att utsättas för 

diskriminering, våld och övergrepp. Många av barnens omsorgsgivare beskrev att barnen ofta 

fantiserade om när deras pappa skulle komma tillbaka i familjen. De uppvisade 

resiliens/motståndskraft genom olika strategier vilka i stort handlade om att vara aktiva i olika 

föreningar, utöva någon idrott eller att fokusera på skolan.  

 

För vissa barn kan frihetsberövandet av en förälder innebära en lättnad och ett slut på en instabil 

och kaotisk hemsituation som inte sällan präglats av droger och andra kriminella beteenden 

(DeHart & Altshuler, 2009; Beck & Jones, 2008). Om frihetsberövandet är en följd av t.ex. våld 

inom familjen eller sexuella övergrepp mot barnet innebär detta ofta tvetydiga känslor för 
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barnet (DeHart & Altshuler, 2009). Att ha en förälder i fängelse är förenat med många 

svårigheter för barn och är särskilt relaterat till psykisk ohälsa (Geller et al., 2009; Jones et al., 

2013; Lee et al., 2013; Murray et al., 2009). Murray och Farrington (2008) visar i sin studie att 

barn som har haft en frihetsberövad pappa är utsatta för dubbelt så hög risk för psykisk ohälsa, 

såsom ADHD, ångest och depression. Det är i lägre grad utforskat hur barnet påverkas på lång 

sikt (Miller & Barnes, 2015; Wilbur et al., 2007). Även Berman et al. (2013) har i den svenska 

delen av en jämförande europeisk studie (COPING) av hur unga klarar att ha en förälder i 

fängelse, funnit att dessa barn har en generellt ökad risk för sämre psykisk hälsa. Det gäller 

främst svårigheter med känslor, koncentrationsförmåga, beteende eller relationer till andra. De 

har lägre livskvalitet både fysiskt och psykiskt, samt när det gäller relationer med andra. 

Resultaten av en systematisk översikt och metaanalys av Murray et al. (2012) visar att risken 

för att barn med föräldrar i fängelse själva ska visa antisocialt beteende är ungefär 10 % större 

än för barn utan föräldrar i fängelse. Författarna påpekar däremot att flera studier brister i 

metodologisk kvalitet och att mer forskning behövs för att bättre förstå de mekanismer som 

ligger bakom denna ökade risk.  

 

2.2 SEPARATION OCH SKAM 

 

För de flesta barn innebär förälderns frihetsberövande en separation från en viktig vuxen. Även 

om barnet och föräldern inte har bott tillsammans stadigvarande innebär separationen en 

begränsning i den vardagliga och känslomässiga relationen. Föräldraseparationen och förlusten 

som ett frihetsberövande innebär bör förstås som en egen typ av föräldraförlust, jämfört med 

exempelvis en förlust i samband med ett dödsfall. Kontexten innan, under och efter ett 

frihetsberövande innebär ofta en instabilitet och komplex familjesituation för barnet (Bocknek, 

Sanderson & Britner, 2009). Det innebär ofta en känslomässig osäkerhet för barnet hur det ska 

hantera och sörja förlusten av en förälder som fortfarande lever men som är fysiskt frånvarande 

(Miller, 2006). En vanlig reaktion i många familjer till en frihetsberövad är att hemlighålla 

situationen utåt och även mot barnet. I flera studier kring stigma lyfts fram vikten av ärlig och 

korrekt information då det annars är svårt för barnet att hantera den tvetydiga förlusten. På 

vilket sätt och i vilken grad barnet får korrekt information har visat sig vara en central faktor 

för barnets upplevelse av frihetsberövandet (Murray et al., 2012; Philips & Zhao, 2010). Att 

dessutom hemlighålla frihetsberövandet leder till en oro och stress över att familjehemligheten 

ska avslöjas (Philips & Gates, 2011).  

 

Barn till frihetsberövade sörjer ofta själva separationen (Shlafer & Poehlmann, 2010; Nesmith 

& Ruhland, 2011) och vissa studier jämför separationen med posttraumatisk stress (Bocknek et 

al., 2009) och pekar på separationen som en riskfaktor för barndomstrauma (Arditti & Savla, 

2015; Shlafer & Poehlmann, 2010). Vissa barn uppvisar också alienation gentemot den 

frihetsberövade och känslor av orättvisa (Nesmith & Ruhland, 2008). Shlafer och Poehlmann 

(2010) såg i sin studie att de barn som inte träffade sin intagna förälder uppvisade mer alienation 

mot föräldern jämfört med de barn som hade kontakt med sin förälder under fängelsetiden. 

Shlafer och Poehlmann (2010) konstaterar också att barn till frihetsberövade föräldrar är i en 

riskgrupp för att utveckla beteendeproblem i relationer, som i sin tur kan härledas till det sociala 

stigma som är förknippat med förälderns frihetsberövande.   
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2.3 KONTAKT MED DEN FRIHETSBERÖVADE FÖRÄLDERN 

 

Det finns starkt forskningsstöd för att barn och unga vill och mår bra av att hålla kontakten med 

den frihetsberövade föräldern (Nesmith & Ruhland, 2008; Bockneck, Sanderson & Britner, 

2008; Poehlmann et al., 2010; Johnson, 2012; Miller, 2006). Resultat från en studie av Manby 

et al. (2015) pekar på att en god kontakt med den frihetsberövade föräldern är viktigt för barnets 

resiliens/motståndskraft i situationen. Resultaten visade också att barnet gynnades om 

omsorgsgivaren hade en positiv inställning till den intagna föräldern men påverkades också om 

omsorgsgivaren kände skam och upplevde stigmatisering av situationen. Den största andelen 

barn i Sverige beskrev relationen till sin intagna förälder som god och själva frihetsberövandet 

som problemet. Johnson (2012) lyfter samtidigt fram problematiska, allmänna föreställningar 

om att barnets besök på anstalt kan leda till negativa konsekvenser för barnet, att det kan 

normalisera brottet eller att barnet återtraumatiseras.  

 

I en intervjustudie av Breman et al. (2013) visade det sig att barn hade varierande erfarenheter 

av att besöka en förälder på fängelset. Vissa beskrev snälla vårdare och trevliga besöksrum 

medan andra beskrev fängelset som skrämmande, med stränga restriktioner och torftiga 

besöksrum. Några tyckte att de var jobbigt att se sin förälder i fängelse och många var rädda 

för andra intagna vid första besöket. Ett fåtal barn hade besökt föräldern under familjedagar 

eller vistats i övernattningslägenheter. Dessa interventioner var mycket uppskattade då barnen 

beskrev att det skapade en mer normal kontakt liknande den de hade innan frihetsberövandet. 

Vidare beskriver Sharatt (2014) att telefonkontakt och fängelsebesök i en barnvänlig miljö har 

visat sig vara viktigt för att upprätthålla en god relation mellan barn och förälder men är mindre 

viktigt för barnet om relationen var dålig redan innan frihetsberövandet. I en kvalitativ studie 

av Chui (2009) konstaterades att majoriteten av familjerna med en intagen beskrev att relationen 

med den intagna föräldern blivit sämre under fängelsevistelsen. De få som beskrev en 

oförändrad relation var de som redan innan förälderns fängelsevistelse beskrev att de hade en 

dålig relation.  

 

2.4 UPPRÄTTHÅLLA RELATIONEN 

 

Stabilitet och närvaro hos barnets omsorgsgivare under frihetsberövandet är en avgörande 

faktor för barnets resiliens/motståndskraft och för hur barnet hanterar frihetsberövandet (Manby 

et al., 2015). En av de viktigaste faktorerna som avgör barnets och den intagna förälderns 

relation är den andra föräldern/medförälderns inställning till att upprätthålla och uppmuntra 

denna (McKay et al. 2018; Mapson, 2013). Medförälderns förmåga att stötta barnet i kontakten 

ökar om denne får adekvat stöd utifrån (Manby et al., 2015). Att omsorgsgivaren får eget stöd 

verkar vara viktigt då de ofta upplever känslor som stress och ensamhet samt i högre grad lider 

av psykiska ohälsa, vilket kan skapa svårigheter att tillgodose barnets behov (Murray, 

Farrington & Sekol, 2012). Andra faktorer som kan utgöra hinder för relationen är de naturliga 

konsekvenser som kan följa av förälderns kriminella historia samt brutna relationsband inom 

familjen till följd av kriminaliteten och frihetsberövandet (Lee et al., 2013). En studie av McKay 

et al. (2018) visade att relationen mellan barn och förälder innan och efter frihetsberövandet 

försämrades i flera aspekter; färre av dessa barn och föräldrar bodde tillsammans, färre föräldrar 



 7 

stöttade barnen ekonomiskt och de umgicks mindre efter fängelsetiden. Styrande faktorer som 

kunde uttydas var föräldern och barnets kontakt under fängelsetiden, barnets ålder och den 

intagnas relation till partner/medförälder. Mapson (2013) konstaterar liknande hinder i att 

upprätthålla barn-föräldrarelationen och belyser på samma sätt betydelsen av barnets 

omsorgsperson men även hur kontakten uppmuntras på fängelset och det allmänna antagandet 

om vilken inverkan ett besök kan ha på ett barn. Studien belyser att kontakt mellan intagna 

föräldrar och barn kan vara fördelaktigt då barnet får se och prata med sin förälder och på så 

sätt minska barnets rädsla. Kontakt med föräldern är mest gynnsamt när föräldern planerar att 

bo med sitt barn efter frihetsberövandet, men är viktigt i alla situationer där den fängslade 

föräldern ska upprätthålla en relation med sitt barn efter fängelsevistelsen.  

 

Clark et al. (2005) genomförde en studie kring barnets och förälderns kontakt under förälderns 

vistelse i fängelset. De belyser att mannens sociala roll som far har förändrats mycket de senaste 

åren till att bli en mer aktiv och självklar del i föräldraskapet. De kunde se att majoriteten av 

männen hade en vilja att kontakta och ta ansvar i sin föräldraroll efter deras frigivning. Clark 

et al. (2005) lyfter fram genusaspekten av fäders roll i en familj samt det stigmatiserande i att 

vara eller ha varit frihetsberövad. Tidigare forskning kring fäders närvaro i familjen har inte 

specificerats kring denna marginaliserade grupp. Arditti et al. (2005) menar att det är oklart hur 

uppfattningen kring en ansvarsfull förälder tillämpas på denna gruppen av fäder. Studien av 

Clark et al. (2005) visar på en oro kring de intagnas identitet kring föräldraskapet. De 

rapporterade själva att en osäkerhet kring hur de ska vara pappa eller att de kände sin egen 

identitet som pappa som problematisk. Studien visade att de begränsningar och regler som finns 

i fängelset gjorde det svårt för fäderna att utöva ett föräldraskap som var naturligt och 

vardagligt, både avseende tiden de har tillsammans och vilka aktiviteter de kunde göra. 

Majoriteten av de intagna rapporterade en känsla av mindre närhet till sitt barn under 

fängelsevistelsen. Studien visade att barnets besök på fängelset var kopplat till faderns relation 

med barnets mor, då en bra relation mellan föräldrarna gynnade inställningen till att upprätthålla 

en kontakt mellan barn och far. Arditti et al. (2005) såg i sin studie att de flesta av fäderna som 

var intagna hade förhoppningar om att vara en bättre förälder efter frigivningen än de varit 

förut. De belyser dessa tankar för att förstå det identitetsarbete som finns hos många intagna 

under deras fängelsetid. Arditti et al. (2005) beskriver likt Clark et al. (2005) modern, eller 

omsorgsförälderns, vikt för de intagna fäderna. De visade sig ha stor inverkan på faderns syn 

på sin egen föräldraroll. 

 

2.5 BEHOV AV STÖD 

 

Berman et al. (2010) konstaterar i sin studie att svenska barn har märkbara behov av hjälp och 

stöd i samband med att en förälder blir intagen i fängelse eller häkte. Barnen själva uppger att 

de behöver mest hjälp med hur de mår och på så sätt är i behov av känslomässigt stöd. Därefter 

följer behov av hjälp med skolrelaterade saker. Omsorgsföräldrarna, som också bedömde 

barnens behov, betonar framförallt behovet av information om stöd för dessa barn, följt av 

behovet att få hjälp med skolläxor (Berman et al., 2010). Cunningham (2001) beskriver att 

många föräldrar tycker att det är svårt att veta vad de ska säga till barnen och hur. Det framkom 

även att flera föräldrar gett barnen felaktig information om frihetsberövandet. Barn behöver 
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konkret och åldersanpassad information om sin situation och möjlighet att prata öppet om sina 

tankar, känslor och upplevelser. Flera studier visar att det är skadligt för barnet att vilseleda  

genom att hemlighålla information om frihetsberövandet. Det kan leda till förvirring, misstro 

och osäkerhet hos barnet (Miller, 2006; Cunningham, 2001; Berman et al., 2013).  

 

Nesmith och Ruhland (2008) skriver att barnet har behov av att få tydlig information om 

praktiska frågor kring förälderns frihetsberövande. Om barnet ska besöka sin förälder på 

anstalten behöver det veta exempelvis hur besöket ska gå till och vilka känslor det kan väcka. 

Vid utebliven information är risken stor att barnets egen fantasi skapar mer rädsla än om de fått 

kunskap om hur det faktiskt är på anstalten. För barnets resiliens är det viktigt att prata och ge 

information genom hela processen av en förälders frihetsberövande och att börja så tidigt som 

möjligt (Manby, 2012). Barn förstår att de kan bedömas utifrån negativa fördomar kring 

frihetsberövandet. Risken är att dessa stigmatiserande attityder gör att barn och familjer 

undviker att söka hjälp (Philips & Gates, 2010). Det är viktigt att ge stöd via samtal till barnen 

och därigenom hjälpa dem att skilja förälderns kriminella handlingar från sig själv för att på så 

sätt undvika att internalisera stigmat. Barn till frihetsberövade kan behöva stöd i att utveckla 

sin förståelse för val och konsekvenser och att de själva har möjligheter att välja en annan väg 

i livet än sin förälder (Davies et al., 2008).  

 

Ungdomarna i Johnsons studie (2012) lyfte vikten av de professionellas bemötande. Davies et 

al. (2008) poängterar att vikten av att personalen är empatisk och autentisk och att stödet måste 

ges utan att döma eller kritisera den frihetsberövade föräldern. Barn behöver stöd som är 

anpassat till deras individuella situation och behov. Det stöd som både barnet och hela familjen 

behöver vid en förälders frihetsberövande kan komma i många olika former, både formellt från 

en organisation eller informellt via sitt privata nätverk. Vad gäller det professionella stödet till 

barn har bemötandet avgörande betydelse (Robertson, 2012). Barn behöver känslomässigt, 

kognitivt och socialt stöd för att hantera sin situation (Davis et al., 2008; Nesmith & Ruhland, 

2008) och enligt Miller (2006) råder det stor brist på forskning om effektiva praktiker och 

metoder. Ur Bermans (et al. 2010) forskningssammanställning framkommer att de riktade 

insatserna på anstalterna framförallt syftar till att stabilisera barn-föräldrarelationen genom att 

skapa bättre besöksförhållanden och möjligheter att mötas. Insatser utanför anstalterna syftar 

oftast till att bidra till barns copingförmåga och psykiska hälsa samt förbättra familjerelationer. 

Det finns verksamheter i Sverige som erbjuder riktat stöd men många barn kan inte ta del av 

detta på grund av att de inte bor i närheten av sådan stödverksamhet.  

 

Berman et al. (2010) menar att de samhälls- och fängelsebaserade interventioner som finns i 

Sverige inte räcker till för att stärka barns motståndskraft när de har en frihetsberövad förälder. 

Barnen som intervjuades hade fått stödinsatser från flera olika aktörer. Framförallt nämndes 

organisationerna Bryggan (nuvarande BUFFF) och Solrosen, men även familjehem och 

kontaktfamiljer, barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och Barnens rätt i samhället (BRIS). 

Bryggan och Solrosen nämndes som särskilt positiva insatser. Föräldrarnas erfarenheter av 

stödkontakter gällde framförallt socialtjänsten vilket de hade varierade erfarenheter av. Många 

uppfattade socialtjänsten som byråkratisk och upplevde att det var svårt att få den hjälp de hade 

behov av. De frihetsberövade föräldrarnas erfarenheter av stödkontakter avsåg framförallt 
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familjegrupper de deltagit i på anstalter. Dessa beskrevs överlag som negativa med avsaknad 

av hjälp för relationen till barnen eller den egna familjen. De enda stödinsatser föräldrarna hade 

upplevt som tillfullo positiva var organisationerna Bryggan och Solrosen. Föräldrarna 

uppskattade värdet av att dessa organisationer ger barnen detaljerad information om det 

praktiska som sker vid frihetsberövande samt tillfälle att ställa frågor och få svar. Barnen 

erbjöds även deltagande i stödgrupper med andra barn där de fick ta del av varandras berättelser 

i en stödjande och strukturerad miljö. Dessutom upplevde föräldrarna att personalen fungerade 

som ett emotionellt stöd för dem själva.  

 

2.6 SAMMANFATTNING  

 

Det aktuella forskningsfältet ger en bred kunskap om hur ett barn generellt påverkas av att ha 

eller haft en frihetsberövad förälder. Forskningen kring barn-föräldrarelationen specifikt visar 

att barn och unga vill och mår bra av att hålla kontakten med den frihetsberövade föräldern 

(Nesmith & Ruhland, 2008; Bockneck, Sanderson & Britner, 2008; Poehlmann et al., 2010; 

Johnson, 2012; Miller, 2006). Däremot är kunskapen lägre vad gäller barns upplevelse av att 

ha en förälder i fängelse och dessa barns behov, något som Dawson et al. (2012) lyfter fram. 

Resultat från studien av Manby et al. (2015) pekar på att en god kontakt med den 

frihetsberövade föräldern är viktigt för barnets resiliens/motståndskraft i situationen. Resultaten 

visade att barnet gynnades om medföräldern hade en positiv inställning till den intagna 

föräldern men påverkades också om medföräldern kände skam och upplevde stigmatisering 

kring frihetsberövandet. Oavsett barnets individuella livssituation pekar den tidigare 

forskningen på att en förälders frihetsberövande innebär en påtaglig instabilitet i barnets liv. 

Detta handlar i stort om avbrutna relationer, rädsla för stigmatisering, ansträngt föräldraskap 

samt ekonomiska och sociala svårigheter (Geller et al., 2009; Poehlmann et al., 2010).  

 

Murray och Farrington (2008) visar i sin studie att barn som har haft en frihetsberövad pappa 

är utsatta för dubbelt så hög risk för psykisk ohälsa, såsom ADHD, ångest och depression. Det 

är i lägre grad utforskat hur barnet påverkas på lång sikt (Miller & Barnes, 2015; Wilbur et al., 

2007). Vissa barn uppvisar också alienation gentemot den frihetsberövade och känslor av 

orättvisa (Nesmith & Ruhland, 2008). Shlafer och Poehlmann (2010) såg i sin studie att de barn 

som inte träffade sin intagna förälder uppvisade mer alienation mot föräldern jämfört med de 

barn som hade kontakt med sin förälder under fängelsetiden. En av de viktigaste faktorerna som 

avgör barnets och den intagna förälderns relation är den andra föräldern/medförälderns 

inställning till att upprätthålla och uppmuntra denna (McKay et al. 2018; Mapson, 2013). I flera 

studier kring stigma lyfts fram vikten av ärlig och korrekt information då det annars är svårt för 

barnet att hantera den tvetydiga förlusten. På vilket sätt och i vilken grad barnet får korrekt 

information har visat sig vara en central faktor för barnets upplevelse av frihetsberövandet 

(Murray et al., 2012; Philips & Zhao, 2010).  
 

Berman et al. (2010) konstaterar i sin studie att svenska barn har märkbara behov av hjälp och 

stöd i samband med att en förälder blir intagen i fängelse eller häkte. Barnen själva uppger att 

de behöver mest hjälp med hur de mår och på så sätt är i behov av känslomässigt stöd. Trots att 

ämnet är välbeforskat på många områden kan konstateras att det saknas studier som belyser 
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barns upplevelse av en förälders frihetsberövande (Dawson et al., 2012) och svenska studier 

som även inkluderar den intagna förälderns beskrivning (Källström et al., 2018). Det skulle 

bidra till en viktig, fördjupad, förståelse för barn och föräldrars behov av stöd vid en förälders 

frihetsberövande. 
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3. TEORI 
 

Nedan presenteras de teorier som är grund för analysen under avsnitt: 5. Resultat & Analys. 

Teorierna som används för att djupare förstå det undersökta temat är anknytningsteori, 

ambiguous loss theory samt de teoretiska begreppen stigma, resiliens och skam. Teorierna är 

de vanligast förekommande i den tidigare forskningen som redovisats under avsnitt: 2. Tidigare 

forskning, varpå dessa har valts ut som grund för analysen av föreliggande studie.  

 

3.1 ANKNYTNINGSTEORI 

 

Anknytningsteori fokuserar på den kvalité som finns i relationen och interaktionen mellan 

förälder och barn. Denna teori tar sin utgångspunkt i att anknytningen bidrar till och påverkar 

barnets välmående och relationsskapande genom livet (Poehlmann et al., 2010). Bowlby (1994) 

använder begreppet inre arbetsmodell för att beskriva hur den unge genom relationen till 

betydelsefulla anknytningspersoner skapar förutsättningar till att forma framtida relationer. Om 

relationen präglas av trygghet, stöd och omsorg, engagemang, ömsesidighet, empati, 

kontinuitet, förutsägbarhet och förtroende kommer den inre arbetsmodellen reflektera kvalitén 

i relationen dem emellan. Teorin är relevant i undersökningen av barn till en frihetsberövad 

förälder då frihetsberövandet innebär en separation från en vuxen som i de flesta fall är viktig 

för barnet och som barnet därmed har någon typ av anknytning till. Den teoretiska 

utgångspunkten är att separationen stör anknytningen mellan barn och förälder. 

Anknytningsteorin bidrar därför med förståelse för hur denna relation och separation påverkar 

barnets psykiska hälsa och förmåga till relationsskapande genom livet (Murray & Farrington, 

2006). Att urskilja ett tydligt, kausalt samband mellan upplevelser i barndomen och 

förhållanden senare i livet är förenat med vissa svårigheter. Utifrån teori om barns utveckling 

kan vi däremot närma oss förståelse för hur barns relationer med sina föräldrar påverkar dem 

senare i livet. Här identifierar anknytningsteorin hur dysfunktionella anknytningsmönster kan 

härledas till bristande anknytning i barndomen (Bowlby, 1979). Om ett barn växer upp med 

aktiva missbrukare eller svårt psykiskt sjuka föräldrar kan det medföra att föräldrarna är så 

upptagna av sina egna behov att de inte finns för barnet mer än sporadiskt (Grina, 2015). 

 

Anknytningsobjektets förmåga att utgöra en trygg bas eller en säker hamn för sitt barn brukar 

lyftas fram som grunden i en fungerande anknytning. De olika mönstren i anknytningen delas 

in i; trygg anknytning, otrygg/undvikande anknytning, ambivalent/motspänstig anknytning och 

desorganiserad anknytning. Med en trygg anknytning får man en god relation till sig själv och 

en känsla av kompetens och mening, en stabil självkänsla. Den inre bilden av andra är att man 

kan lita på dem om man behöver dem. Andra är förutsägbart stabila och trygga. Den otryggt 

undvikande anknytningen skapas när föräldern har svårt med barnets behov av närhet, sannolikt 

för att själv ha blivit avvisad på ett sådant sätt. Bilden av föräldern blir att denne inte riktigt 

orkar med mig och bilden av relationen är att den inte löser alla behov. Lösningen blir att hålla 

undan dessa delar av sig själv och försäkra sig om sin överlevnad på annat sätt. Detta barn 

tränger sig inte på ”i onödan”. För det ambivalent/motspänstiga barnet är det tvärtom, man 

skruvar på anknytningsbeteendet på full nivå för att försäkra sig om grundläggande trygghet. 

Den egna affektregleringen är bristfällig och beroende av andra. Detta anknytningsmönster har 
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sin bakgrund i en förälder som ibland är närvarande och ibland är frånvarande. Barnet vet inte 

vilket bemötande som väntar när det behöver sin säkra hamn i föräldern (Grina, 2015). Detta 

barn skruvar upp sitt anknytningsbeteende (Broberg et al. 2008) för att försäkra sig om att 

föräldern skyddar. Barnet kommer att lägga mycket energi på att kontrollera att 

anknytningspersonen är på plats och får lite energi över till eget utforskande. Barnet med 

desorganiserad anknytning präglas av rädsla och förvirring och är den svåraste anknytningen 

för ett barn att leva med. I ovan nämnda fall utvecklar barnet mönster i sin anknytning, även 

om den innebär ett otryggt undvikande eller en ambivalens. Den desorganiserade anknytningen 

präglas av att barnet saknar ett mönster överhuvudtaget. Barnet har en splittrad inre 

anknytningsmodell och inga organiserade lösningar att hantera sin överlevnad och för att 

reglera sina affekter (Grina, 2015). De barn som växer upp med skrämda/skrämmande eller 

abdikerande föräldrar löper risk att inte hitta någon organiserad arbetsmodell utan hänvisas till 

en desorganiserad anknytning (Broberg et al., 2008). 

 

3.2 AMBIGUOUS LOSS THEORY 

 

Ett begrepp som ofta används i forskning som rör barn till frihetsberövade föräldrar är 

ambiguous loss theory eller tvetydig förlust, ett fenomen som kan leda till störda 

anknytningsmönster. Detta teoretiska begrepp ringar in förståelsen för den osäkra och tvetydiga 

känsla av förlust som en person upplever när en familjemedlem saknas fysiskt men finns 

närvarande psykiskt (Miller, 2006). Det kan handla om när en förälder frihetsberövas, när 

föräldrarna separerar eller en förälder flyttar långt bort. Begreppet belyser skillnaden mellan 

dessa förluster jämfört med att förlora en förälder i ett dödsfall (Berman et al., 2010). Enligt 

Boss (2007) är den tvetydiga förlusten den förlust som leder till den högsta stressnivån, jämfört 

med förluster som t.ex. dödsfall. Om en förälder skulle dö finns ritualer i form av begravning 

och sörjande som kan leda till acceptans och en avslutad sorgeprocess. För barnet kan det uppstå 

förvirring kring känslomässiga reaktioner och osäkerhet på hur de ska sörja förlusten av en 

förälder som visserligen fortfarande lever men som är fysiskt frånvarande. En nyckelfaktor 

inom teorin är att om barnet inte får stöd och information om situationen leder det till ökad 

psykologisk stress (Miller, 2006). Vid tvetydig förlust finns inte möjlighet att sörja den saknade 

föräldern och när barnen överväldigas av osäkerhet och stigma kan de utveckla s. k. 

internaliserande beteende som kan leda till depression, eller externaliserande, antisocialt 

beteende (Bocknek, Sanderson, & Britner, 2009).  

 

3.3 STIGMA 

 

Stigmatisering är ett socialt fenomen där en viss grupp stämplas som avvikande. Goffman 

(2011) preciserar begreppet stigma och beskriver hur individer i samhället kan tilldelas olika 

attribut där de kan bli stigmatiserade. Han beskriver att människor klassas som avvikande när 

ett visst beteende eller vissa egenskaper misskrediterar dessa individer från det normala. 

Goffman (2011) beskriver att redan i första mötet med en annan människa tenderar vi att 

kategorisera och klassa individen utifrån förväntade uppfattningar av personen. Den faktiska 

identiteten är den identitet som en person har och den tillskrivna identiteten är skapad utifrån 

hur människor borde vara enligt norm i relation till vår virtuella sociala identitet. Goffman 
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(2011) beskriver att det avvikande stigmat beskrivs av de normala, eftersom de normala är de 

individer som tillämpar de förväntningar och normer som vi omedvetet handlar efter. Vidare 

beskriver han processen när n individ som upplever stigma kan söka sig till medmänniskor som 

ger sympati. Individer kan dela gemensamma avvikelser eftersom de känner samhörighet och 

stöd i varandra, vilket kan göra att de bedöms som normala individer i deras ögon och därmed 

inte känner någon skam.  

 

Philips och Gates (2011) beskriver stigmatiseringsprocessen som bestående av flera steg där en 

grupp successivt skiljs ut, stämplas och tilldelas lägre status än normen. Likt beskrivet ovan 

görs en åtskillnad mellan vi och dem baserat på individernas skillnader som följs av att den 

avvikande gruppen utsätts för devalverande och diskriminerande behandling. Philips och Gates 

(2011) beskriver att det är lättare för utsatta individer att hantera processen och behålla sitt 

självförtroende om de har förmågan att attributera motgångarna rätt. Med detta menas att se att 

det handlar om fördomar och orättvis behandling från andra och inte om negativa kvalitéer och 

brister hos dem själva. Stigmateorin är viktig teorigrund i denna studie då den kan bidra till 

förståelse för den sociala stämpel som den intagna föräldern kan utsättas för. Vidare kan också 

barnets situation förstås genom begreppet stigma by association. Detta kan förklara hur barn 

till frihetsberövade lever med konsekvenserna av förälderns brott trots att de inte har gjort något 

fel själva. De stigmatiseras enligt processen som beskrivs ovan på grund av förälderns 

handlingar (Philips & Gates, 2011).  

 

3.4 RESILIENS 

 

Resiliens är en psykologisk term som beskriver individens förmåga att återhämta sig och 

uppvisa en adaptiv och positiv anpassning vid svåra situationer (Garmezy, 1990; Luthar & 

Zigler, 1992; Rutter, 1990; Werner & Smith, 1982; Björkhagen  Turesson, 2009). Resiliens är 

en process som ofta benämns som motståndskraft vid svåra påfrestningar och är av olika styrka 

beroende på vilka risk – och skyddsfaktorer som finns kring individen. Riskerna kan delas in i 

individuell risk, familjebaserad risk och samhällelig risk. Den risk som i hög grad kan knytas 

till undersökningen av barn-föräldrarelationen där en förälder varit/är kriminell är framförallt 

den familjebaserade risken då den är knuten till de vuxna och deras föräldrafunktion. Övriga 

livsomständigheter och individuella faktorer kan också påverka resiliensen hos en person 

(Björkhagen Turesson, 2009). Rutter (2000) menar att det är mycket sällan som en person 

utvecklar allvarliga problem på grund av en enstaka risksituation, men risken att utveckla 

problem ökar radikalt när stressen och belastningen på individen ökar.  

 

Vissa människor kan ha varit utsatta för starka påfrestningar i livet men ändå lyckats återhämta 

sig utan varaktiga men. Garmezy och Rutter (1983) lyfter fram tre huvudfaktorer som bidrar 

till en sådan läkande process (jmf med risk ovan): positiv personlighetsdisposition, en stödjande 

familjemiljö och en samhällsstruktur som stödjer barnets bemästringsstrategier. Stärkande 

faktorer för resiliens i familjemiljön är emotionellt stöd från barnets föräldrar, tydliga gränser i 

familjesystemet, fasta rutiner, förutsägbarhet och ritualer, minst en välfungerande vuxen, starka 

släktband, gemensamma värden och en medelhög socioekonomisk status (Christie & Waaktaar, 

1997).  
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Missbruk, våld och psykiska hälsoproblem är faktorer som ökar stressnivåerna och som måste 

hanteras av familjen på ett så bra sätt som möjligt för att inte leda till dysfunktion. Denna kan 

följa med familjer i generationer och är faktorer som inverkar på familjen som helhet och dess 

möjlighet till återhämtning (Björkhagen Turesson, 2009). Genom nya upplevelser och 

erfarenheter kan individen förbättra sin kompetens och självkänsla vilket främjar 

resiliensprocessen. Nya livserfarenheter kan också medföra vändpunkter för individer, det vill 

säga händelser som blir viktiga i deras strävan efter ett nytt liv. Det är viktigt att medverka till 

utvecklingen av en bredare repertoar med resiliensfaktorer och bidra till att personen får en 

känsla av egenvärde och tillit till andra (Björkhagen Turesson, 2009).  

 

3.5 SKAM 

 

Skamkänslor skapas ur känslan av individuell otillräcklighet, att vara betydelselös eller en 

individ som andra inte behöver ta på allvar eller uppmärksamma. Enligt Scheffs (1997, 2000), 

Retzinger (1991) och Lewis (1971) teorier om skam och skamrelaterade känslor är det 

karaktäristiskt för skammen att alltid involvera självet i relation till en annan person eller andra 

personer. Detta innebär att skammen alltid har sitt ursprung i interaktion med andra. Skammen 

bör förstås i relation till självets integritet och innebär en exponering av den egna 

otillräckligheten. Teori om skam och sociala band kan fördjupa förståelsen av barn-

föräldrarelationen i aktuell studie ur flera aspekter. Kriminaliteten hos en förälder innebär i 

regel att det sociala livet och relationen till familjen begränsas på ett sätt som inte hade varit 

aktuellt utan en kriminell livsstil. Hur föräldern relaterar till att barnet och familjen påverkas av 

detta kan förstås djupare genom att studera denna företeelse i ljuset av skambegreppet. Det är 

därför kan därför vara hjälpsamt att förstå dessa mekanismer utifrån skam kopplat till de 

relationer föräldern har närmast sociala band till men även gentemot föräldern och familjens 

relation till samhället.  

 

Begreppet sociala band hänvisar till något mellan individer och är alltså relationellt. Relationens 

emotionella betydelse avgör hur de sociala relationerna utvecklas mellan individer. Känslor och 

kvalitén i de sociala banden är konsekvenser av och utgör de sociala relationerna. Känslor av 

skam gör att kvaliteten i de sociala banden till andra människor gradvis försämras och gör att 

tilliten rubbas. Stabila sociala relationer kan oftast förklaras med ömsesidigt förtroende och 

ömsesidig tillit som vuxit fram mellan människor. Känslor av skam, å andra sidan, signalerar 

ett hot mot dessa band. Skamkänslor innebär en negativ självvärdering och stolthet en positiv 

självvärdering. Således kan skam och stolthet ses som indikatorer på tillståndet hos de sociala 

banden hos människor. Dessa känsloupplevelser hjälper också människan att tolka den situation 

som hon befinner sig i Scheff (1997). 

 

3.6 SAMMANFATTNING 

 

En central aspekt i teoriredovisningen är hur ovanstående teorier och begrepp samverkar och 

tillsammans kan skapa en nyanserad och fördjupad analys av ämnet. Gemensamt för samtliga 

teorier är att de bidrar med ökad förståelse för hur olika sociala svårigheter kan leda till psykisk 
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ohälsa hos barnet. De belyser därför underliggande orsaker och mekanismer som har ett direkt 

samband med barnets mående och i förlängningen barn-föräldrarelationen. Stigmatisering, 

avbrutna anknytningsrelationer, sociala svårigheter samt bristande omsorg har samband med 

psykisk ohälsa för barn. Barn till frihetsberövade föräldrar utstår i regel ett stigma vilket innebär 

känslor av skam och upplevelse av diskriminering. En känsla av ”vi” och ”dem” är inte ovanligt 

för barnet och om de inte, genom en trygg anknytning, får hjälp att skapa en resiliens i 

situationen ökar risken att stigmat och skammen skapar djupare känslomässiga problem för 

barnet. En trygg anknytning som bryts i samband med ett frihetsberövande kan vara svårläkt 

och barnets välbefinnande kan påverkas negativt (Broberg et al., 2008). Begreppet tvetydig 

förlust (ambiguous loss) belyser därför hur separationen leder till förvirring, osäkerhet och kan 

leda till störda anknytningsmönster. Vid tvetydig förlust finns inte möjligheten att sörja den 

saknade föräldern och när barnet överväldigas av osäkerhet och stigma kan de utveckla så 

kallade internaliserade beteenden som leder till depression eller externaliserade, antisocialt 

beteende (Bocknek, Sanderson & Britner, 2009). Begreppet resilience kan slutligen bidra till 

förståelse av hur barn till frihetsberövade föräldrar hanterar stigma, anknytningsproblem och 

tvetydig förlust. Att barnet använder sin motståndskraft vid tvetydig förlust innebär enligt Boss 

(2007) att acceptera tvetydigheten, anpassa anknytningen efter omständigheterna och hitta 

mening i det som hänt. Dessa teorier gemensamt kan därför öka förståelsen för hur barnet och 

relationen mellan barn och förälder påverkas olika i olika situationer. Därför verkar vissa barn 

ha en bättre motståndskraft och starka skyddsfaktorer trots de sociala utmaningarna ett 

frihetsberövande innebär.   
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4. METOD 
 

I följande avsnitt presenteras val av metod, vetenskapsteoretisk ansats, tillvägagångssätt för 

litteratursökning, urval av respondenter, grund för intervjuguide och vilken analysmetod som 

använts. Vidare redovisas studiens validitet och reliabilitet och slutligen behandlas 

forskningsetiska överväganden.  

 

4.1 VAL AV METOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

 

Studien syftar till att undersöka hur den frihetsberövade föräldern beskriver att en barn-

föräldrarelation påverkas av ett frihetsberövande. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar har en kvalitativ forskningsmetod använts. Denna bedömas vara lämplig då 

undersökningen handlar om att förstå intervjupersonernas upplevelser (Frost, 2010) och närma 

sig deras uppfattningar och tolkningar av sin omgivning (Bryman, 2011). Den kvalitativa 

metoden ger sedan utrymme för ett tolkande synsätt (Bryman, 2011) vilket är centralt i 

förståelsen av föräldrarnas upplevelse av relationen med barnet i samband med 

frihetsberövandet. Utifrån att studiens fokus är förståelse och tolkning valdes den kvalitativa 

intervjun som datainsamlingsmetod. Detta svarar mot syftet genom att respondenterna öppet 

får berätta om sina upplevelser kring de valda temana. För studiens ändamål valdes en 

semistrukturerad intervjuform. Detta vilket bygger på att intervjuaren följer respondenternas 

svar och utifrån detta kan ställa följdfrågor och välja att fördjupa och utveckla vissa svar. Detta 

möjliggör en fördjupad förståelse och belyser respondenternas subjektiva erfarenheter och 

upplevelser (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). En del i den kvalitativa metoden är att ta 

hänsyn till och tolka tonfall och reaktioner i intervjun för att förstå både vad som sägs och hur 

det sägs (Kvale, 1997). 

 

4.2 VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 

 

Intervjupersonens upplevelse och tolkningen av denna är det centrala i denna studie. Utifrån 

detta vilar studien på en hermeneutisk grund, vars poäng är att våra upplevelser av 

meningssamband och vår förståelse av oss själva skapas i interaktion med omgivningen. 

Ambitionen är att fånga föräldrarnas egna upplevelser och beskrivningar av föräldraskapet och 

hur relationen till barnet har utvecklats och förändrats. Avsikten utifrån detta är att skapa 

förståelse för deras upplevelser genom tolkning. Denna dialog om upplevelser är en del av den 

hermeneutiska traditionen där det som beskrivs och förmedlas tolkas genom ett eget perspektiv 

(Røkenes & Hanssen, 2007). Valet av att utgå från intagnas egna upplevelser motiveras med 

vad Gilje och Grimen (2007) belyser om att respondenters egna beskrivningar ökar chanserna 

att skapa förståelse för vad individer upplever och varför. Hermeneutikens anspråk ligger även 

i linje med studiens teoretiska antaganden, där exempelvis anknytningsteorin belyser 

kontextens betydelse. De antaganden som presenteras måste förstås utifrån den relationella 

kontext som de intagna föräldrarna befunnit sig i med barnen. För att kunna förstå meningen 

med ett fenomen krävs det att det placeras in i det sammanhanget (Gilje & Grimen, 2007). En 

ytterligare central aspekt utifrån kontext är de olika miljöer på anstalterna som visat på olika 

förutsättningar för föräldrar och barn att upprätthålla och utveckla sin relation. En ytterligare 
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aspekt i hermeneutiken är att de utsagor som respondenterna förmedlar redan är tolkade av dem 

själva, då människan ständigt tolkar sin egen verklighet. Majoriteten av respondenterna har 

dessutom i många fall varit i kontakt med ett flertal myndighetskontakter som ställt frågor av 

samma karaktär som denna studie avser att undersöka. Detta gör att respondenternas tolkningar 

av sin situation har formats både medvetet och omedvetet över tid. Oavsett vad som format 

respondenternas tolkningar är det av betydelse att förstå dessa då de påverkar hur 

respondenterna beskriver sina upplevelser (Gilje & Grimen, 2007).  

 

För att fördjupa förståelsen och kunskapen i aktuell studie utgår analys – och 

tolkningsprocessen utifrån tidigare forskning och teori. Denna utgångspunkt står för den 

förförståelse som ligger till grund för denna process. På det sättet har avsnitt 2. Tidigare 

forskning och avsnitt 3. Teori varit den grund som analysprocessen vilat på. Insamlad data har 

ställs mot och jämförts med olika tolkningsperspektiv genom att pröva olika teorier. Enligt Gilje 

och Grimen (2007) är förförståelsen utgångspunkten i begreppet dubbel hermeneutik då 

forskning ska producera fördjupad kunskap. Studiens ändamål är således inte enbart att belysa 

föräldrarna upplevelser utan också att nå en fördjupad förståelse för upplevelserna vilket gör 

den dubbla hermeneutiken relevant. Den författade studiens metod ligger därför också i linje 

med begreppet den hermeneutiska cirkeln. Begreppet antyder att det finns ett samband mellan 

data som ska tolkas, sammanhanget det måste tolkas i och författarens förförståelse. 

Tillvägagångssättet i studien visar på den växelverkan som den hermeneutiska cirkeln tar fasta 

på, vilket Gilje och Grimen (2007) beskriver kan göras genom att pendla mellan enskilda 

beskrivningar, dess kontext, förförståelse och helheten i studien. Ambitionen är att processen 

resulterar i stabila resultat och väl underbyggda och utvecklade tolkningar av hur föräldern 

beskriver att föräldraskapet och barn-föräldrarelationen utvecklats.  

 

4.3 SYSTEMATISK LITTERATURSÖKNING 

 

För att inhämta relevant forskning har litteratursökningar gjorts på Örebro universitets 

databaser Social Service Abstracts, Criminal Justice Abstracts samt PsycINFO. Sökorden som 

användes var: Incarcerated, Prison, Parent, Child och Relationship. Avgränsning gjordes till 

engelskspråkiga tidskriftsartiklar tillgängliga i fulltext som var vetenskapligt granskade med 

publiceringsdatum 2004-01-01 till 2019-11-14. Bakgrunden till den tidsmässiga avgränsningen 

var dels av ett praktiskt avgränsningssyfte och dels för att implikationer av barns rättigheter har 

fått ett genomslag i forskning och politik de senaste 15 åren. Framförallt utifrån FN:s 

konvention om barns rättigheter som antogs 1989, vilket har påverkat förhållningssättet 

(Björkhagen Turesson, 2011) inom anstalterna kring intagna föräldrar. Vid genomgång av 

artiklarna genomfördes en titelgranskning med relevans för studiens syfte. De artiklar som 

ansågs relevanta baserat på titel granskades vidare genom läsning av abstract och slutligen 

gjordes en genomläsning av artiklarna i fulltext. Bland de uteslutna artiklarna återfanns teman 

som t.ex. berörde vad barn – och föräldrarelationen betydde för den intagna och vilka risker 

och konsekvenser som studerats hos barnet med en frihetsberövad förälder. Fler artiklar har 

sedan tillkommit genom de utvalda studiernas ursprungskällor och som bedömts ha relevans 

för studiens syfte.  
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4.4 URVAL AV RESPONDENTER 

 

För att besvara studiens syfte har urvalet av respondenter begränsats till personer som varit 

frihetsberövade och vid denna tidpunkt hade barn mellan 0 och 20 år. Urvalet var 

målinriktat/målstyrt, vilket är ett strategiskt urval där respondenterna väljs ut efter deras 

relevans för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Det fanns ingen begränsning i urvalet 

vad personen hade avtjänat för straff, hur många fängelsestraff eller när i tid. Utifrån 

urvalskriterierna kontaktades KRIS och Fenix 019 som är frivilliga organisationer för personer 

som är tidigare kriminella. Vidare rekryterades fler respondenter till studien via snöbollsurval, 

vilket innebär att de personers som kontaktats till studien har rekommenderat nya personer som 

kan delta. Det har även tagits direktkontakt med behandlingshem där tidigare kriminella finns 

utifrån bl.a. drog – och alkoholbehandling.  

 

Studiens slutliga undersökningspopulation utgjordes av sju respondenter varav en kvinna och 

sex män. Fyra av respondenterna hade ett barn var och tre av respondenterna hade två barn var. 

Samtliga respondenter hade avtjänat mer än ett fängelsestraff men majoriteten av dessa hade 

varit frihetsberövade under en begränsad tidsperiod. En av respondenterna hade avtjänat 

återkommande fängelsestraff under hela sitt barns uppväxt. Alla utom en av respondenterna 

hade en historia med missbruk av droger och narkotika, vilket också var nära kopplat till deras 

kriminalitet. En av respondenterna var medlem i ett kriminellt gäng. Att majoriteten av 

respondenterna har haft ett liv där droger och narkotika har påverkat dem själva och deras 

familjer är en central aspekt i analysen av studiens ämne. Att förälderns liv har präglats av ett 

alkohol – och drogmissbruk påverkar i regel barnet och familjen i hög grad. Detta kan ha stor 

inverkan på hur barnet uppfattar frihetsberövandet jämfört med hur ett barn kan uppfattar en 

förälders frihetsberövande som gjort sig skyldig till exempelvis ekonomisk brottslighet. Denna 

aspekt kommer att tas hänsyn till studiens analys. En ytterligare aspekt utifrån 

undersökningspopulationen är könsfördelningen som å ena sidan är ojämn, men å andra sidan 

kan tolkas som representativ utifrån hur könsfördelningen ser ut bland frihetsberövade 

(Kriminalvården, 2018). Utifrån ett genusperspektiv kan belysas viktiga skillnader i 

föräldrarollen mellan män och kvinnor men med anledning av studiens 

undersökningspopulation går det inte att i aktuell studie göra en analys utifrån genus.  

 

4.5 INTERVJUGUIDE & GENOMFÖRANDE 

 

Som nämnts under 2.1 Val av metod och tillvägagångssätt har intervjumetoden varit 

semistrukturerad. Detta innebär att intervjuguiden, utifrån studiens frågeställningar, har 

strukturerats utifrån olika teman. Den tematiska grunden bygger på att respondenten lämnar 

öppna svar som intervjuaren kan förhålla sig flexibel till och fördjupa genom att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuguidens olika teman var: 1) Tiden innan förälderns 

fängelsevistelse, 2) Tiden under förälderns fängelsevistelse, 3) Tiden efter förälderns 

fängelsevistelse, 4) Föräldraskapet. Frågorna är i huvudsak korta och öppna för att 

intervjupersonen fritt ska kunna beskriva sin upplevelse. Dessutom fanns Inledande frågor för 

att få relevant bakgrundsinformation att förhålla sig till vidare i intervjun och slutligen 
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Avslutande frågor för att ge respondenten möjlighet att förtydliga eller tillägga information 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

 

En av intervjuerna genomfördes i hemmet hos en förälder och två intervjuer genomfördes på 

offentlig plats. De fyra resterande intervjuerna genomfördes på ett behandlingshem där 

respondenterna bodde eller har bott. Samtliga intervjuer genomfördes på avskild plats så att 

utomstående inte skulle höra intervjun och på så sätt påverka respondentens svar. Samtliga 

intervjuer varade mellan 45 – 90 minuter. Intervjuerna spelades in för att kunna vara 

uppmärksam och lyhörd under intervjuns gång och därför inte behöva tänka på att föra 

anteckningar.  

 

4.6 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD 

 

För att påbörja och lägga grunden till bearbetningen av den data som samlats in transkriberades 

samtliga intervjuer. Utifrån studiens syfte och frågeställningar började sedan ett arbete med att 

koda och kategorisera det insamlade materialet (Kvale & Brinkman, 2009). Målet med 

kodningen var utveckla kategorier som fångar de studerade erfarenheterna och handlingarna 

och de benämndes med bakgrund av vad uttalandet tycktes stå för. Av de uttalanden där det 

förekom flera centrala aspekter tilldelades dessa flera koder. På det sättet jämfördes materialet 

hela tiden för att hitta likheter och olikheter, vilket ledde till urval av nya data och 

nedskrivningar av teoretiska noteringar. Materialet lästes igenom ett flertal gånger för att 

ompröva hur koderna kunde kopplas ihop med uttalandena och vice versa.  

 

Omväxlande under kodningsprocessen skapades kategorier och teman av det kodade materialet. 

Kategorierna var delvis utvecklade på förhand, utifrån teori och bakgrund, men skapades även 

under analysprocessen. Kategoriseringen reducerar och strukturerar intervjutexterna och skapar 

möjlighet att jämföra de olika kategorierna. När inga nya kategorier identifierades hade 

processen uppnått en analytisk mättnad (Hjerm et al., 2014). Kategorierna sorterades in under 

de olika teman som utgjorde intervjuguiden: 1) Tiden innan förälderns fängelsevistelse, 2) 

Tiden under förälderns fängelsevistelse, 3) Tiden efter förälderns fängelsevistelse, 4) 

Föräldraskapet. Slutligen genomfördes en summering av materialet som redovisas i avsnittet 

Resultat och analys. Resultatet illustreras av exempel och citat från studiens respondenter och 

har analyserats utifrån teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Exempel från samtliga 

respondenter och citat från majoriteten av respondenterna finns återgivna i 

resultatredovisningen. Citaten har valts ut för att de varit representativa och kan illustrera ett 

tema från flera av respondenternas utsagor. Därav finns inte citat återgivna från alla sju 

respondenter.  

 

4.7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Studien har genomförts som en del av det större forskningsprojektet ”Barn – och 

föräldrarelationer vid fängelsevistelse” på Örebro universitet. Projektet är prövat och godkänt 

av etiknämnd och leds av professor och forskningsansvarig Åsa Källström. Samtliga insamlade 

data i studien tillhör detta forskningsprojekt vilket är godkänt av forskningsansvarig. De etiska 
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överväganden som gjorts i studien har varit i enlighet med de forskningskrav som tagits fram 

av Vetenskapsrådet (u.å.): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vidare har studien anpassats till de riktlinjer som styr forskningsprojektet 

”Barn – och föräldrarelationer vid fängelsevistelse”. Detta har framförallt gällt personuppgifter 

inom studien, vilka har hanterats enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Att de inte 

hanterats enligt aktuell lagstiftning GDPR beror på att PUL (1998:204) var gällande när 

forskningsprojektet godkändes av etiknämnd. Utifrån informationskravet fick varje respondent 

grundläggande information om studien via telefon i innan respondenten bekräftade sitt 

deltagande. Vid intervjutillfället fick respondenten del av skriftlig, fullständig information om 

studiens syfte och om deltagandet. Denna innehöll information om respondenternas frivillighet, 

att respondenterna skulle ges anonymitet och hur intervjuerna skulle gå tillväga och det 

insamlade materialet förvaras. Information gavs även om hur den färdigställda studien skulle 

presenteras och publiceras. I samband med informationen, inför intervjun, lämnade varje 

respondent ett skriftligt samtycke som intygade att denne fått del av ovanstående information. 

För att uppfylla nyttjandekravet har insamlade data endast använts i forskningssyfte för att 

färdigställa och redovisa aktuell studie, vilket respondenterna fick information om. Det 

insamlade materialet har förvarats på sådant sätt att det uppfyller konfidentialitetskravet och 

har därför bara varit tillgängligt för behöriga personer inom studien.  

 

En etisk frågeställning uppstod under processen att nå och välja respondenter till studien. Flera 

av de intervjuade personerna har delgett sin historia flertalet gånger till olika myndigheter och 

vissa händelser kan vara känsliga för både den intervjuade personen, deras barn men också 

andra anhöriga. Ett par tillfrågade personer valde att inte delta i studien utifrån ämnets 

känslighet, något som behöver behandlas med respekt. Ämnets känsliga karaktär medförde 

också att flera olika urvalsmetoder användes för att nå tillräckligt många respondenter. I 

rekryteringsprocessen var det också av vikt att presentera deltagandet som helt frivilligt, 

anonymt och att deras historia inte kommer att påverka deras situation i någon behandling eller 

kriminalvård. En viktig faktor i rekryteringen var också att informera om grundsyftet med 

studien, att den handlar om att främja relation mellan intagen förälder och deras barn, ett ämne 

som samtliga respondenter fann motiverande. Något som överlag uppfattades som positivt, var 

att respondenterna fick möjlighet att sätta ord på sin upplevelse av barn-föräldrarelationen. 

Detta utan att historien bedömdes eller fick konsekvenser vilket många varit vana vid i olika 

myndighetskontakter.  

 

4.8 STUDIENS VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

Studien har en hermeneutisk ansats då syftet är att sammanställa och genom tolkning förklara 

och förstå de olika teman som kan uttydas av intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2009). Inom 

kvalitativ forskning bedöms reliabilitet och validitet med fördel utifrån begreppen tillförlitlighet 

och giltighet, då en kvalitativ ansats kräver bedömningskriterier som inte gör anspråk på 

generalisering till allmänna populationer (Guba & Lincoln, 1994). Tillförlitligheten består av 

fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Syftet är därför inte att kunna replikera studien med samma utfall (Kvale & 

Brinkman, 2009), då en social miljö är föränderlig (Bryman, 2011). Kvalitativa forskare 
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uppmanas att sträva efter att producera rikliga och fylliga beskrivningar av forskningsobjektet 

för att ge läsarna en chans att bedöma hur pass överförbara resultaten är på andra, liknande 

miljöer (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har eftersträvats genom att ge så utförliga 

beskrivningar som möjligt av respondenternas upplevelser. Det har även identifierats likheter 

mellan respondenternas upplevelser och den tidigare forskningen vilket i sig påvisar en viss 

överförbarhet. 

 

Kriterierna på giltighet väcker mer generella frågor om forskningspolitiska konsekvenser i 

allmänhet och kan sammanfattas enligt följande: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 2011). Kvale 

och Brinkman (2009) beskriver att kravet på giltighet genomsyrar också hela 

forskningsprocessen och de delar upp denna i sju stadier: tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, validering och rapportering. Giltigheten vilar på att forskaren ständigt 

kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten. Studiens giltighet rör sig om att 

insamlade data, dess tolkning samt analys, speglar vad som avsetts att fånga. Kvale och 

Brinkmann (2009) betonar att en stark koppling mellan intervjuguiden och studiens syfte 

stärker giltigheten i insamlade data. Den direkta kopplingen återfinns i intervjuguidens teman 

som är knutna till studiens frågeställningar. Vidare användes en semistrukturerad intervjuguide 

där det till största del användes öppna frågor för att respondenterna ges möjlighet att lämna fria 

och utförliga svar, vilket i sig bemöter syftet att undersöka de individuella upplevelserna.  
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5. RESULTAT & ANALYS 
 

I följande avsnitt presenteras en tematisering av studiens resultat under huvudrubrikerna; 5.1 

Relation innan fängelsevistelsen, 5.2 Relation under fängelsevistelsen och slutligen 5.3 

Relation efter fängelsevistelsen. Under respektive huvudrubrik presenteras också en 

beskrivning av föräldraskapet, medförälderns/nätverkets roll och stöd under de olika faserna. 

Resultatet analyseras under respektive huvudrubrik utifrån de teorier som redogjorts för i 

kapitel 2. Tidigare forskning och kapitel 3. Teori.  

 

5.1 RELATION INNAN FÄNGELSEVISTELSE 

 

Fysisk frånvaro hos föräldern 

 

Majoriteten av studiens respondenter beskriver att droger och missbruk har varit en central 

faktor i deras kriminella livsstil. Särskilt utmärkande för relationen till barnet under perioderna 

innan en fängelsevistelse var utifrån detta förälderns frånvaro i barnets vardag. På så sätt 

beskriver dessa föräldrar att missbruket och kriminaliteten har påverkat deras föräldraskap och 

relationen till deras barn i en negativ riktning. Dessa föräldrar talar om en frånvaro som förälder 

där drogen och kriminaliteten prioriterades framför barnet, en fysisk frånvaro där föräldern var 

borta från hemmet och därför inte var närvarande i barnets vardag. Föräldrarna beskriver att det 

var kriminaliteten och missbruket som styrde deras beteende och vardag och att relationen till 

barnet var sekundär. Här var det på grund av medföräldern som föräldern och barnets relation 

upprätthölls men också begränsades utifrån en skyddsaspekt. Vissa föräldrar var 

sammanboende med barnet och barnets medförälder, vissa var separerade från barnets 

medförälder och träffade barnet sporadiskt och två föräldrar träffade sina barn regelbundet 

varannan helg. Ingen av föräldrarna bodde själva med sitt barn.  

 

Den förälder som beskriver att umgänget varannan helg fungerade var den enda förälder som 

inte uttalat beskrev drogmissbruk under denna tidsperiod. Föräldern beskrev att umgänget 

fungerade var bra då det innebar att han inte var helt frånvarande i barnets liv, men att umgänget 

var problematiskt utifrån att han blev kontrollerad av medföräldern som i sig var positiv till 

barnet och förälderns kontakt. Även alla övriga respondenter beskrev att medföräldern var 

positiv till att barnet och föräldern skulle ha en relation. Framförallt då alternativet i många fall 

var att föräldern skulle vara helt frånvarande i barnets liv. Det verkade därför inte handla om 

att medföräldern räknade med den andra föräldern som någon som var närvarande och tog ett 

ansvar för den dagliga omsorgen av barnet. Det beskrivs av alla respondenter att det är 

medföräldern som har haft kontrollen över hur relationen mellan barn och förälder ska se ut. I 

ett fall beskriver en förälder att medförälderns kontroll gjorde att relationen mellan barn och 

förälder blev negativ:  

 

Jag tänker att det var lite positivt och negativt tänker jag. Det positiva är att hon har pushat för att hon vill att jag 

ska vara en del av barnets liv. Vilket är A och O tänker jag. För barnets del. Det negativa har väl varit att det har 

varit under kontrollerade former. Där jag inte har haft möjlighet att vara pappa utifrån vad jag själv tycker och 
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vill. Utan att jag istället blivit kontrollerad i hur jag ska vara och när vi ska göra något och vart vi ska vara och… 

jag tror att det i sin tur har skapat att det har blivit en negativ relation.  (Respondent 1) 

 

En förälder hade i princip ingen kontakt med barnet dess tre första levnadsår, vilket var åren 

innan föräldern blev frihetsberövad. Föräldern förklarade detta med att hans kriminella livsstil 

och drogmissbruk inte var lämpligt för barnet och gjorde att han blev frånvarande i dotterns liv. 

Men det hade också att göra med att han och medförälderns dåliga relation gjorde att föräldern 

inte träffade barnet, då det självklara var att barnet togs hand om av medföräldern. Flera 

föräldrar valde att dra sig tillbaka från barnets liv och kan exemplifieras av följande citat: 

 

Nej, alltså hon har väl alltid varit positiv till att jag ska ha någon form av kontakt med henne men aa, det, vi går 

inte ihop så bra. Det går en stund så brakar de ihop. […] Fast, det är ju mitt leverne som gjort att jag dragit mig 

tillbaka liksom. (Respondent 2) 

 

Genomgående beskriver respondenterna att deras frånvaro i barnets vardag gjorde att de inte 

utgjorde den trygghet som de egentligen ville vara för sina barn. Flera föräldrar beskriver att de 

ville vara goda förebilder för sina barn men att deras frånvaro gjorde att de misslyckades med 

detta. De principer och värderingar de egentligen har velat ge sina barn har hindrats av det 

kriminella liv som de levt.  

 

Känslomässig frånvaro hos föräldern 

 

Flera föräldrar berättade om en känslomässig frånvaro som utmärkte den tid som föräldern och 

barnet spenderade tid tillsammans. Dessa föräldrar förklarade att kriminaliteten och 

drogmissbruket skapade en egoism och oförmåga att vara nära barnet känslomässigt. En av 

dessa respondenter hade en medförälder som också var kriminell och i pågående drogmissbruk. 

Hos dem fick barnet de fysiska behoven tillgodosedda men relationen till barnet präglades från 

båda föräldrarna av en känslomässig frånvaro. Han beskriver att han inte hade en relation till 

sig själv och att det då är omöjligt att ha en relation till sitt barn. Samtliga föräldrar beskriver 

att den fysiska och känslomässiga frånvaron resulterade i en oro hos barnet, vilket kan 

illustreras av följande citat: 

 

Han var ju orolig, han ville ju alltid veta vart jag var och vad jag gjorde, han ville alltid till mig. Och det fattade 

jag aldrig. ’Vad fan vill han till mig för?’ Förstår du? Jag hade aldrig kort på honom, som alla har i sina 

portmonnäer eller du vet på kylskåpet, det har jag aldrig haft. Jag bara, vad fan har de det för? Men idag vet jag 

ju varför jag inte hade det. Det var ju för att jag inte ville se den biten, jag ville ju vara ifred. Jag hade ju fullt upp 

med det jag höll på med.  (Respondent 3) 

 

Vissa föräldrar vittnar inte bara om en frånvaro utifrån oförmåga och egoism, utan också en 

frånvaro som motiverades utifrån beskydd gentemot barnen. Det fanns en medvetenhet om att 

ens egna livsstil inte var bra för barnet och föräldern skapade därför en distans och frånvaro till 

barnet. Vissa föräldrar beskrev en total frånvaro gentemot sitt barn under denna tidsperiod 

vilket motiverades av att deras livsstil inte var lämpligt för barn. En förälder berättar att barnet 

försökte komma och sova över men att detta motades då föräldern inte tyckte att det egna 

hemmet var lämpad för barn då det fanns vapen och droger där. Föräldern beskrev detta som 
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en missriktad kärlek, där föräldern inte ville att barnet skulle se sin förälder nedgången av 

droger och kriminalitet. Återkommande teman i de värderingar som föräldrarna velat ge sina 

barn är; att vara en stabil förebild, närvaro, ge trygghet och att ge kärlek. Ingen av 

respondenterna uppgav att de kände att de lyckats ge sina barn det de egentligen velat under 

denna tidsperiod. Detta beskrivs i flera fall leda till en känsla av skam som förälder. Vissa 

föräldrar förklarar att de i efterhand förstår att de inte gav sina barn den känslomässiga närvaro 

barnen behövde men att de istället gav materiell uppmärksamhet. Det kunde handla om att de 

handlade leksaker, gav dem precis den maten barnet ville ha eller gav barnet pengar. Flera 

föräldrar menade att de på det sättet överkompenserade när de väl träffade barnet. De kände 

dåligt samvete för sin frånvaro och skam över sin livsstil, som de dessutom utsatte barnet för. 

Det dåliga samvete som flera föräldrar beskriver att de bar på kunde också yttra sig i att barnet 

hade en makt över föräldern när denne väl var tillgänglig. En förälder beskriver att han försökte 

hålla sig ifrån sitt barn när han var för nedgången, men ändå alltid gjorde det som hans dotter 

bad honom om när hon sökte hans uppmärksamhet. En annan förälder beskriver i följande citat 

att det dåliga samvetet kompenserades materiellt:  

 

Ville han ha McDonalds då skulle han ha det. Vad han än ville ha så köpte jag ju det. Jag minns att hans pappa 

sa det att om han vill ha en CD så kan ju inte komma hem med 50 CD. Men om jag köper en CD-skiva till honom 

det betyder ingenting. Men, så ens dåliga samvete slår ju igång och triggar hela tiden. […] Jag hade dåligt samvete 

och försökte kompensera, för att jag försökte ju annars skjuta bort honom. För mitt missbruk vägde mer än han. 

(Respondent 3) 

 

Uppmärksamhetssökande och känslomässiga reaktioner hos barnet 

 

Den frånvaro som samtliga föräldrar vittnar om ledde till en oro hos alla de barn som uppnått 

en ålder där de var medvetna om förälderns frånvaro. Samtliga föräldrar beskriver att relationen 

präglades av olika känslomässiga reaktioner hos barnet. Vissa barn beskrevs som ilskna eller 

tjuriga som konsekvens av förälderns frånvaro och bristande uppmärksamhet. Vissa föräldrar 

beskrev också att barnet var tillmötesgående och betedde sig ”tillgängligt” för att få sin 

förälders kontakt. De föräldrar som hade yngre barn innan sin fängelsetid beskriver att 

relationen präglades av en orolighet hos barnet. En förälder beskriver att det skapades ombytta 

roller, där barnen var oroliga för föräldern när det egentligen borde vara tvärtom. Utifrån det 

beskriver föräldern att deras relation präglades av att barnen inte fick känna sig som barn utan 

att de kände oro för sin förälder. En annan förälder beskriver att sonen kunde ligga och titta på 

föräldern när denne sov. Barnet kunde också säga att föräldern tittade på honom, men såg ändå 

inte, för föräldern var inte närvarande känslomässigt utan uppe i sina egna tankar.  

 

De två föräldrar som hade barn i tonåren beskriver att barnen var oroliga för föräldern och att 

detta ledde till ett kontrollbehov hos barnet. En förälder beskrev att dottern alltid kollade 

igenom hans tillhörigheter där hon hittade t.ex. pumpar och kanyler. De beskriver även att dessa 

barn försökte spela ut föräldrarna mot varandra för att barnet skulle få kontakt med sin förälder. 

I båda fallen beskrivs dessa medföräldrar som stabila och att det fanns ett samarbete mellan 

föräldrarna, vilket beskrevs som avgörande för att barn-föräldrarelationen inte komplicerades 

av barnets agerande. Det beskrivs också att de tillfällen som barnen delade med sin förälder 

upplevdes betyda mycket för barnet, oavsett om det handlade om presenter eller tillfällen när 
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de träffades. En pappa beskriver att han upplevde att hans dotter sökte honom i personliga frågor 

som hon naturligt sett borde ha tagit med sin mamma, men som han tolkade att hon pratade 

med honom om för att behålla sin pappa: 

 

Så hon vände sig mycket också med typiskt sådana här saker som jag tyckte att hon skulle prata med sin mamma 

om, sin första mens och de där grejerna. Jag kände mig helt tappad där, liksom, hon var mer så här att hon kände 

agg emot mamma. I alla fall vad hon visade för att det var lite mammas fel att jag inte fanns där. Och att mamma 

var hemsk och tråkig. Men morsan var ju den stabila så att säga, så de hade nog mer konflikter och så där. Men 

det tog ju henne några år innan hon vågade visa sin ilska och våga uttrycka den för hon var ju rädd för att förlora 

mig. (Respondent 4) 

 

I dessa fall verkade det som att barnet var mer känslomässigt påfrestande i sin relation med 

medföräldern och betedde sig mer oklanderligt i relationen med föräldern. De föräldrar som 

beskriver att de hade någon form av relation till sina barn under denna tidsperiod berättar alla 

att det hade med medföräldern att göra. En pappa berättar att en viktig faktor för barnet var att 

mamman aldrig fördömde honom som person utan bara hans kriminella handlingar. Han var 

alltid välkommen och tror att det gjorde det lättare för dottern att inte behöva gömma sin ilska 

eller glädje över sin pappa. Han beskrev att medförälderns öppna förhållningssätt visade dottern 

att alla känslor rymdes trots den komplicerade situationen.   

 

Sammanfattning och analys 

 

Föräldrarna beskriver alltså att relationen till deras barn innan fängelsetiden präglades av både 

en fysisk och känslomässig frånvaro. Detta handlade om den egoism och självcentrering som 

missbruket och kriminaliteten skapade och gjorde att barnet bortprioriterades känslomässigt. 

Det handlade också om att föräldrarna motiverade sin fysiska frånvaro utifrån beskydd av 

barnet, då flera föräldrar menar att deras levnadssätt inte var lämpligt för barnet. Samtliga 

föräldrar beskriver att medföräldern var den centrala, viktiga vuxna i barnets liv och att 

medföräldern var positiv till att barnet skulle ha en relation med den kriminella föräldern. Hur 

föräldern hanterade relationen till barnet utifrån sin frånvaro kan förstås genom teorin bakom 

begreppet skam (Scheff, 1997). Skamkänslor skapas ur känslan av individuell otillräcklighet, 

att vara betydelselös eller en individ som andra inte behöver ta på allvar eller uppmärksamma. 

Skammen kan därför vara en av de upprätthållande mekanismer som gör att föräldern är 

frånvarande gentemot sitt barn. Exponeringen av den egna otillräckligheten blir synlig när 

föräldern är i interaktion med barnet (Scheff, 1997).  

 

Det kan tolkas som att det finns ett antal infallsvinklar utifrån skambegreppet som kan bidra 

med förståelse för hur komplicerad relationen mellan förälder och barn kan bli i denna period 

som ofta är förälderns aktiva fas i kriminaliteten. Dels finns ofta ett behov av att barnet skyddas 

från sin förälders kriminalitet, vilket därför är det som på ett direkt plan är orsaken till förälderns 

sporadiska, fysiska frånvaro i barnets liv denna tidsperiod. Detta skydd tog de flesta föräldrarna 

ansvar för själva då de beskrev en insikt i att deras livsstil inte var bra för barnet. Vidare beskrev 

samtliga föräldrar att de inte lyckades ge sina barn den trygghet, närvaro och kärlek de önskade 

vilket i många fall skapade en besvikelse över sitt eget föräldraskap även under den aktiva 

kriminaliteten. En ytterligare försvårande faktor kan vara den uppmärksamhet som barnet söker 
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hos föräldern vilket utifrån ovanstående kan bli en dubbel påfrestning i förälderns relation till 

barnet. På det sättet finns en underliggande känsla av skam utifrån beteendet mot barnet. 

Dessutom söker barnet aktivt sin förälders närvaro och otillräckligheten blir då exponerad, 

vilket också kan leda till skam. 

 

Samtliga föräldrar som beskriver en fysisk frånvaro från sina barn förklarar att det var på grund 

av medföräldern som de fortsatt träffade sina barn. Flera föräldrar kunde beskriva att 

medföräldern visserligen hindrade viss kontakt utifrån en skyddsaspekt gentemot barnet, men 

det utmärkande var att medföräldern var helt avgörande för att relationen upprätthölls. 

Medförälderns betydelse för barnets relation till en intagen förälder är väldokumenterat 

(McKay, 2018) och kan också antas överföras till den relation som barn och förälder har innan 

fängelsevistelsen. En tolkning är att på det sättet kan medföräldern kompensera den brist på 

insikt som föräldern har i sin viktiga roll i barnets liv. Medföräldern blir den som står för en 

klarsynthet i relationen mellan barn och förälder och tvingas därmed hantera den fysiska och 

känslomässiga frånvaro som uppstår. Det kan handla om att upprätta en kontakt men likväl att 

hindra en kontakt när barnet behöver skyddas. Flera av föräldrarna kunde se att det fanns en 

ambivalens hos medföräldern i hur de skulle hantera kontakten mellan barnet och sig själva. Ett 

par föräldrar beskriver att medföräldern hade ett medberoende i kriminaliteten och missbruket 

och släppte in föräldern även de gånger där det inte var lämpligt. Detta var aktuellt när förälder 

och medförälder fortfarande var ett par och kunde inte uttydas när föräldrarna var separerade. 

Sammantaget verkar det som att medföräldern i viss mån kan utgöra ett viktigt stöd och stå för 

klarsynthet i den intagnas föräldraroll. Däremot kompliceras medförälderns förhållningssätt när 

det fortfarande finns en parrelation och känslomässiga band mellan föräldrarna. Det verkar som 

att även dessa medföräldrar kan brista i insikt när barnet behöver skydd från sin förälder.  

 

Den känslomässiga och fysiska frånvaron från föräldern beskrivs alltså leda till oro och sökande 

av uppmärksamhet från barnet. Föräldrarna beskriver beteenden hos barnet som kontrollbehov 

och oro för föräldern. De beskrev även oroligt beteende hos barnet som en effekt av frånvaron, 

exempelvis i form av ilska. Vissa föräldrar menar också att barnet fick mer tillgängliga 

beteenden mot dem men svårare känslomässiga beteenden mot medföräldern som barnet levde 

med. Utifrån anknytningsteori kan den känslomässiga och fysiska frånvaro som präglar barn-

föräldrarelationen innan fängelsevistelserna förstås som en stark känslomässig påfrestning för 

barnet. Vad som utmärker en trygg anknytning föregås av tillgänglighet, förutsägbarhet och 

känslomässig närhet (Bowlby, 1994). Den otryggt undvikande anknytningen skapas när 

föräldern har svårt med barnets behov av närhet. Bilden av föräldern blir att denne inte riktigt 

orkar med mig och bilden av relationen är att den inte löser alla behov. Lösningen blir att hålla 

undan dessa delar av sig själv och försäkra sig om sin överlevnad på annat sätt, detta barn 

tränger sig inte på ”i onödan”. För det ambivalent/motspänstiga barnet är det tvärtom, man 

skruvar på anknytningsbeteendet på full nivå för att försäkra sig om grundläggande trygghet. 

Den egna affektregleringen är bristfällig och beroende av andra. Detta anknytningsmönster har 

sin bakgrund i en förälder som ibland är närvarande och ibland är frånvarande. När relationen 

präglas av en oförutsägbarhet, att barnet inte vet när föräldern är närvarande eller frånvarande, 

finns risken att en otrygg anknytning utvecklas (Grina, 2015). Utifrån föräldrarnas berättelser 

kan vi göra tolkningen att vardagen för dessa föräldrar och barn präglas av en oförutsägbarhet 
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där föräldern kommer och går. Vad som kan tolkas som ännu mer påfrestande är den psykiska 

frånvaro som föräldrarna vittnar om, där barnet inte upplever föräldern som tillgänglig. Detta 

scenario är problematiskt för barnets egen sociala och känslomässiga utveckling. Den oro som 

barnen uppvisar verkar handla om en känslomässig konsekvens av den frånvaro och 

oförutsägbarhet de utsatts för. Det kan också antas vara en effekt av att barnet söker förälderns 

uppmärksamhet, där även det mer tillgängligt anpassade beteendet återfinns hos flera barn. Det 

gemensamma är att barnens beteende är inriktade på att söka sin förälder, vilket i hög grad blir 

något som präglar barn-föräldrarelationen under denna tidsperiod.  

 

Det som flera föräldrar vittnar om är något som pekar på en ambivalent relation mellan barn 

och förälder. Det vi ser är att medföräldern är den som har makten och även rollen som 

stabiliserande faktor i relationen mellan barn och förälder. En förälder beskrev att 

medförälderns välkomnande och accepterande attityd mot denne som person gjorde det enklare 

för dottern att visa både äkta glädje och ilska mot sin förälder. Det kan tolkas som att dottern 

tilläts visa de känslor som fanns inom henne och att medförälderns trygga förhållningssätt 

innebar en fristad för hennes känslor gentemot medföräldern. Om medförälder och barn skapat 

en trygg anknytning kan barnet på så sätt hjälpas i sin relation till föräldern. I den mån det är 

möjligt kan medföräldern skapa förutsägbarhet genom att själv visa vilka ritualer och mönster 

som gäller i relation till föräldern. Den frånvaro och oförutsägbarhet som föräldern ändå 

kommer utsätta barnet för kvarstår, och kommer utifrån anknytningsteorin att påverka barnet i 

någon mån. Detta kan vi återfinna i respondenternas berättelser, och särskilt tydligt i de 

känslomässiga konsekvenserna hos barnet i form av oro, ilska och uppmärksamhetssökande.  

I de vardagssituationer som uppstår kan vi anta att medförälderns roll var komplicerad och som 

nämnt i tidigare avsnitt berättade flera föräldrar om ett medberoende hos medföräldern.  

 

Barn till de föräldrar som sedan blir frihetsberövade möter en rad psykologiska och sociala 

utmaningar även innan frihetsberövandet (Manby et al., 2015). För att se hur barnet påverkas 

är det viktigt att se till barnets livssituation innan och särskilt till hur relationen med den 

frihetsberövade föräldern såg ut innan gripandet (Poehlmann et al., 2010; Murray, Farrington 

& Sekol, 2012). Utifrån ovanstående berättelser om relationen mellan barn och förälder innan 

fängelsetiden kan vi förstå att den präglas av ett flertal komplicerande faktorer där påfrestningen 

för samtliga familjemedlemmar är stor. Här kan uttydas en familjär riskfaktor utifrån det 

teoretiska resiliensperspektivet (Björkhagen Turesson, 2009). Barnet kan utveckla ett 

motstånd/resiliens för denna påfrestning utifrån andra stärkande faktorer i familjemiljön; såsom 

emotionellt stöd från barnets föräldrar, tydliga gränser i familjesystemet, fasta rutiner, 

förutsägbarhet och ritualer, minst en välfungerande vuxen, starka släktband, gemensamma 

värden och en medelhög socioekonomisk status (Christie & Waaktaar, 1997). Utifrån 

respondenternas utsagor kan tolkas att frånvaron denna tid påverkar relationen mellan barn och 

förälder negativt. Men här ser vi återigen hur stor påverkan och makt medföräldern har över 

den relation som skapas mellan barn och förälder. Betydelsen av medförälderns, och 

svärföräldrarnas, uppmuntran och stabilitet innan fängelsetiden kan illustreras av följande citat: 

 

Den var lite a och o eftersom att hon ständigt bjöd in och även hennes mina gamla svärföräldrar som var 

jätteolyckliga över att jag föll så i missbruk och kriminalitet så, alltså de har… det är känsligt… de har ju aldrig 
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fällt ett hårt ord över mig, så de har liksom alltid… än idag liksom så blir det som ett kärt återseende, de är så 

glada för att det gått så bra för dottern naturligtvis [...] Dottern hade den där tryggheten som inte heller fördömde 

mig som person. Det jag gjorde de kunde hålla isär... Så det är väl det som fanns som en grundstomme i, att vi 

älskade personen men kan inte fördra handlingarna. Jag har alltid varit välkommen och det har väl gjort det 

lättare för henne att inte behöva gömma sin ilska och förtvivlan och ledsenhet och också glädje över mig. Allting 

rymdes där på något sätt. (Respondent 4) 

 

Det verkar bevisligen vara viktigt att medföräldern är en välfungerande vuxen i barnets liv som 

kan skapa rutiner och förutsägbarhet. Om barnet har en trygg anknytning till sin medförälder 

som då har förmåga att bidra med stabilitet finns det, enligt Poehlmanns (et al., 2010) 

resonemang, chanser barn-föräldrarelationen kan utvecklas väl trots förälderns kriminalitet och 

frånvaro. Utifrån det finns medföräldern som skyddsfaktor av en välfungerande vuxen som står 

för förutsägbarhet och emotionellt stöd. Om detta fungerar verkar det öka chansen att barnet 

och förälderns relation kan utvecklas gynnsamt trots utmaningarna innan en fängelsevistelse 

men även finnas kvar efteråt.  

 

5.2 RELATION UNDER FÄNGELSEVISTELSE 

 

Information till barnet 

 

Flera föräldrar har beskrivit att de önskade men brast i att ge sina barn närvaro och trygghet 

innan och under fängelsevistelsen. Något som vissa av föräldrarna beskrev att de kunde ge sina 

barn var däremot ärlighet och information. De föräldrar som berättade för barnen om att de 

skulle bli frihetsberövade upplevde att barnen var gynnade av att få den informationen. De 

föräldrar som hade barn i tonåren, som uppvisade ett kontrollbehov, upplevde att barnen kände 

ett lugn över informationen då barnen tänkte att föräldern var i trygghet i fängelset. En förälder 

berättar att hans tonårsdotter blev mindre orolig av informationen då att hon tänkte att föräldern 

inte kunde fara illa av drogmissbruk i fängelset. Vissa föräldrar beskrev att det vara skönt för 

barnen att på det sättet bara veta vart föräldern befann sig. Ingen av de föräldrar som berättade 

om sin fängelsevistelse för barnet ångrade det i efterhand. Samtliga berättar att de inte gick in 

på detaljer om vad de gjort sig skyldiga till, men kände ett moraliskt ansvar mot barnen att ge 

dem ärlig information. En förälder menade att det var självklart att berätta för sina söner om att 

han skulle frihetsberövas och han försökte berättade det på ett enkelt och tydligt sätt. Han 

upplevde att barnen tog in informationen utan rädsla och fick istället en känsla av att pappan 

skulle klara av det här. Ingen förälder menar att informationen innebar något negativt för 

barnen. En förälder har suttit frihetsberövad tre gånger, varav det första tillfället barnet inte fick 

någon information om:  

 

Det säger han idag att det hade varit lättare om de hade sagt var du var. Men hans pappa kunde inte säga det, 

han menade på det att du får tala om vad du håller på med. Det är din uppgift att tala om. Sedan kan man väl 

tänka att det var delade meningar för han gick ju i ovisshet över vart jag var. […] då försvann jag bara. Och då 

har jag för mig att de sa att jag var sjuk eller något, att jag inte kunde träffa honom. Men sedan fick jag sätta mig 

med honom när jag kom hem. Det är också sådär man kommer ihåg en liten kille du vet, då fick jag tala om att så 

här är det. […], det var jättehemskt. Men det tyckte han var bra och det var skönt att få veta. Då förstod han. 

(Respondent 3) 
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Citatet ovan illustrerar även en annan grupp av respondenterna i studien. Ett par föräldrar ville 

själva ge barnen information om att de skulle frihetsberövas men hindrades utifrån att 

medföräldern inte ville det. I båda dessa fall blev det medföräldern som avgjorde hur det blev 

vilket resulterade i att barnen inte fick någon information. I de fallen sa de till barnen att pappan 

var i väg på exempelvis arbete eller bodde hos sina föräldrar en längre period. Vissa föräldrar 

var överens om att inte ge barnet information om fängelsevistelsen, vilket i samtliga fall 

motiverades utifrån att barnet var för litet och inte skulle förstå. En förälder menade också att 

han inte ville öppna kriminaliteten som ett sätt att leva och motiverade detta utifrån att han själv 

haft sin kriminella far som negativ förebild. I ett fall har barnet fått information i efterhand. I 

tre familjer har barnet inte fått information alls och vet fortfarande inte att föräldern suttit i 

fängelse, vilket även nu motiveras utifrån att barnen är för små. En av dessa föräldrar önskar 

att barnet skulle få veta, men hindras av medföräldern att berätta. Han uttryckte en oro att 

dottern kommer att känna att han ljugit för henne under sin uppväxt. De föräldrar som gav 

information eller ville ge information till barnet hade en tydlig värdering om att alltid vara ärlig 

mot barnet.  

 

Sammanfattning och analys 

 

Sammantaget kan konstateras att frågan om att berätta för barnet eller inte om fängelsevistelsen 

är en central fråga för samtliga föräldrar. Det var något som alla tog ställning till och både 

föräldrar och medföräldrar motiverade sitt beslut utifrån barnens skull oavsett om de kom fram 

till olika saker. De barn som fick information upplevdes vara gynnade av informationen. Det 

barn som fick veta om förälderns ytterligare fängelsevistelser tyckte det var positivt att få veta 

och upplevde det jobbigt att inte få information första gången. Utifrån den forskning som 

presenterats på ämnet visar resultaten otvetydigt att barnet har behov av att få information om 

sin förälders frihetsberövande (Nesmith & Ruhland, 2008). En vanlig reaktion i många familjer 

till en frihetsberövad är att hemlighålla situationen utåt och även mot barnet. Stigmaforskare 

lyfter fram vikten av ärlig och korrekt information då det annars är svårt för barnet att hantera 

den tvetydiga förlusten. På vilket sätt och i vilken grad barnet får korrekt information har visat 

sig vara en central faktor för barnets upplevelse av frihetsberövandet (Murray et al., 2012; 

Philips & Zhao, 2010). För barnets resiliens är det också viktigt att prata och ge information 

genom hela processen av en förälders frihetsberövande och att börja så tidigt som möjligt 

(Manby, 2012).  

 

Den analys som kan göras utifrån föräldrarnas utsagor och tidigare forskning är att barnen 

gynnas av att få information om förälderns fängelsevistelse. Detta kan jämföras med hur 

respondenterna berättar om reaktioner hos de barn som fått relevant information. Det verkar 

alltså som att barnen är i en direkt beroendeställning till hur vuxna runtomkring hanterar och 

sätter ord på situationen för barnet. Det är flera föräldrar som avgjort att barnet inte är moget 

för att få information om att föräldern ska/har varit frihetsberövad. Det sätter ljus på den 

komplicerade sociala situation som ett frihetsberövande innebär. Det är inte enkelt för familjen 

att hantera och dessa föräldrar förklarar att snarare vill bespara, än att undanhålla, 

informationen. Utifrån den forskning som finns presenterad kan vi se att detta som en effekt av 

det stigma som ett frihetsberövande innebär och som drabbar en hel familj. Informationen 
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tolkas som destruktiv för barnet och antas påverka barnet negativt. Risken är att stigmat och 

skammen upprätthålls när verkligenheten inte sätts ord på. I vissa fall kan barnet ana att något 

inte stämmer och bildar sig då sin egen bild utifrån ofullständig information. Men även då 

barnet inte anar något och får veta i efterhand när barnet bedöms moget, upprätthålls stigmat. 

En förälder vars dotter inte fick veta om fängelsevistelsen resonerar om detta i följande citat:  

 

Alltså jag tror att hon hade mått bra av, inte ifrån dag ett, men någonstans när hon börjat förstår saker och ting 

så tror jag att det hade varit bra om hon faktiskt hade vetat… ja men varför har jag inte kontakt med min pappa 

som jag vill. Varför träffar jag inte min pappa. Varför är han frånvarande. Varför skulle han välja att åka och 

jobba i ett år och inte träffa mig. Där tror jag att det är mycket, mycket viktigare att vara ärlig. För jag tror att 

det finns en risk för att det kommer bli problem för henne nu i tonåren med de här lögnerna nu när hon faktiskt 

vet vad som har hänt. Det kommer också skapa problem att jag är en lögnare och att jag har ljugit för henne under 

hela hennes uppväxt. Så jag tror det är jätteviktigt att dem redan från början när de faktiskt kan förstå saker och 

ting och är med i processen, vad är det pappa har gjort och varför sitter pappa inne och varför är pappa borta. 

Det tror jag är jätteviktigt sedan är det klart att det också kan skapa saker som är negativt men jag tror ändå att 

det är bättre att vara ärlig. (Respondent 5) 

 

Ovanstående citat belyser hur frihetsberövandet kommer att påverka barnet och relationen 

mellan barn och förälder oavsett om barnet får veta eller inte. Tanken hos de föräldrar som 

väljer att inte berätta om detta är förmodligen att låta barnet påverkas så lite som möjligt, vilket 

förmodligen ofta är fallet på kort sikt. Sett till barnets relation till sin förälder och även vice 

versa verkar det däremot som att det bästa för barnet är att få ärlig och korrekt information. Det 

innebär också att barn och förälder kan ha en ärlig kontakt under fängelsevistelsen, vilket också 

ovanstående citat belyser.   

 

Kontakt under fängelsetiden 

 

Av de sju respondenterna var det två av de intagna föräldrarna som hade besök av sitt barn på 

anstalten. Det var fler av föräldrarna som hade kontakt via telefon och brev. Två av de intagna 

hade ingen kontakt alls med sitt barn under fängelseperioden, vilket i båda fallen föregicks av 

att de också hade mycket bristfällig kontakt innan frihetsberövandet. Att barnen kom och 

besökte sin förälder på anstalten eller inte var en följd av huruvida föräldrarna berättade för 

barnet om att föräldern satt intagen överhuvudtaget. De två föräldrarna som hade besök av sina 

barn på anstalten beskrev inget om huruvida det var bra eller inte att barnen skulle komma och 

besöka dem, vilket kan tolkas stod för att det var självklart att barnen skulle komma dit. 

Däremot uttryckte båda föräldrarna att besöksrummen inte var en positiv miljö att träffas i. 

Föräldrarna uppfattade besöksmiljön som negativ för barn trots att det var avsett för de barn 

som skulle besöka sina föräldrar, vilket kan illustreras av nedanstående citat:   

 

Det var ett besöksrum som vi hade, det var ju väldigt mycket institutionsstämning, alla de här dörrarna som är 

låsta i korridorerna för att gå in i nästa, gå igenom dem titta så att de inte hade med sig någonting […] Och så 

var vi i ett rum, det där barnrummet var ju inte så där jätte, det är inte så där jättefint, det är kalt. Sedan är det 

väl lite leksaker. Det blir ju väldigt, det blir lite kall stämning där inne. Just när man sitter i låsta ställen. 

(Respondent 6) 
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Den andra föräldern som hade besök av sin dotter på anstalten beskriver sin upplevelse på ett 

liknande sätt genom att illustrera hur besöksrummet såg ut. Han uppfattade inte att anstalten 

lade någon vikt vid att underhålla besöksrummen och göra dem välkomnande för barnen. Han 

beskriver till och med rummet som ”påfrestande”. Vidare beskriver han också hur han själv 

förberedde sig för besöket med sin dotter. Han kände sig nervös och försökte byta till så rena, 

fina kläder som han kunde. Han menar att besöken var ansträngda från början och att miljön på 

fängelset också gjorde mötet mer påfrestande, vilket beskrivs i nedanstående citat: 

 

Det som var svårt för henne det var väl att hantera den där miljön, jag var i ett litet låst rum när jag kom och det 

var liksom fängelseklädda vakter som tog emot henne och slussade in henne. Och så var det ju ett rum som var 

både för dem som skulle ta igen sitt kärleksliv och även ta emot barn och familj. Det var en brits, några stolar, ett 

litet bord och så var det en gammal drickaback med lite leksaker i det var bara för att göra en bild av det, det var 

en trasig bamseaffisch på väggen, fula märken i bordet och några taggningar som folk hade skrivit något och det 

var barbie som hade ett löst huvud och trasiga leksaker det var liksom ganska magert. Och sedan väldigt 

institutions, med färger och så. Det var ett påfrestande rum. Och jag var väl väldigt nervös och stressad. Man 

försökte byta till sig en ny t-shirt i tvätten och försökte liksom göra sig fin inför… i fängelsekläder. Så det var ju 

ansträngda möten. (Respondent 4) 

 

En av de intagna föräldrarna fick också träffa sina barn i en familjelägenhet tillsammans med 

en stödperson, vilket han hade en positiv erfarenhet av. Han beskrev att det blev ett bra besök 

för barnen eftersom det blev mer naturligt och att de kunde umgås på ett mer vardagligt sätt. 

Den andra föräldern fick bara träffa sitt barn i ett besöksrum, men beskrev att det hade varit 

betydelsefullt för honom och barnet att få träffas i en mer vardaglig miljö. Han beskriver att det 

hade varit viktigt för relationen att de fått somna och vakna tillsammans, att få göra någon 

aktivitet tillsammans och att bara få vara med sitt barn. Föräldern beskrev att i barnets lägre 

åldrar är samtalet inte det viktigaste, utan att få umgås med barnet och att de får känna att 

föräldern är nära. Samtliga av de andra föräldrarna beskrev att miljön på fängelserna inte har 

varit anpassade efter att barn ska komma dit och besöka sina föräldrar. Detta har även för en 

förälder varit den huvudsakliga orsaken att han inte ville att barnet skulle komma dit. Vissa 

respondenter beskrev bättre miljöer för barnen än andra, vilket tyder på att det verkar vara olika 

förutsättningar och fokus på hur miljön för barnen blir vid besökssituationer. Majoriteten av 

föräldrarna hade kontakt med sina barn via telefon eller brev under fängelsetiden. Detta gällde 

även de föräldrar där barnen inte visste att föräldern var frihetsberövad. De som inte hade någon 

kontakt alls beskrev att det hade att göra med barnets låga ålder. Kontakten via brev och telefon 

kan illustreras av nedanstående citat: 

 

Vi hade kontakt dock inte via telefon utan vi skrev mycket brev till varandra och jag ritade mycket teckningar och 

skickade armband och lite. Så där var kontakten ändå ganska bra. Hon var alltid positiv i sina brev och hon 

frågade alltid när jag kommer hem och sådana saker. Så där hade vi en ganska fin kontakt. (Respondent 1) 

 

En annan förälder beskrev att han hade kontakt med sina barn via telefon, men upplevde det 

jobbigt att ljuga för dem eftersom de inte visste att han satt i fängelse. En förälder vars barn 

visste att föräldern satt i fängelse ville inte ha besök av barnet, de hade istället kontakt via brev.  

Föräldern hade sett många barn som for illa av att missbrukande föräldrar återupptog kontakten 

med sina barn, vilket gav barnen falska förhoppningar. Föräldern säger att det också handlade 

om att skydda sig själv och att inte orka ta diskussionen med sin son om sitt kriminella liv. 
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Förälderns erfarenhet var att sonen hade blivit sviken så många gånger under sin uppväxt, vilket 

gjorde att förälder hellre höll sig undan. Att inte ge falska förhoppningar till barnet var ett 

återkommande tema hos respondenterna. Detta verkade däremot vara svårt att upprätthålla i 

försöken att förmedla hopp till barnet, vilket kan exemplifieras av följande citat: 

 

Man ska inte lova mer än man kan hålla, men det vart ju det ändå. […] jag ljög för henne. Det gick ju stick i stäv 

med min önskan att vara ärlig och jag vart ju selektiv då. Jag kunde vara ärlig om det jag hade gjort och sådär 

men alltså jag tänkte väl liksom varje gång att det var sista resan på något vis det var ju vid något tillfälle så drog 

jag ju jag tror jag var ute tre veckor innan jag fick åka tillbaks till samma cell liksom. (Respondent 4) 

 

Sammanfattning och analys 

 

Av respondenternas utsagor kan sammanfattas att majoriteten av föräldrarna hade någon form 

av kontakt med sitt barn under fängelsetiden men att bara ett fåtal hade kontakt genom att barnet 

besökte anstalten. När barnet inte besökte föräldern berodde på att barnet inte visste att 

föräldern var frihetsberövad, att barnet var för litet eller att fängelsetiden var så pass kort att det 

inte bedömdes nödvändigt. Majoriteten hade kontakt med sina barn via telefon eller brev under 

anstaltstiden. Ovanstående information från respondenterna kan förstås på ett djupare plan 

utifrån det teoretiska begreppet ambiguous loss/tvetydig förlust, ett fenomen som kan leda till 

störda anknytningsmönster. Teorin ringar in förståelsen för den osäkra och tvetydiga känsla av 

förlust som en person upplever när en familjemedlem saknas fysiskt men finns närvarande 

psykiskt (Miller, 2006). Det finns starkt forskningsstöd för att barn och unga vill och mår bra 

av att hålla kontakten med den frihetsberövade föräldern (Nesmith & Ruhland, 2008; 

Bockneck, Sanderson & Britner, 2008; Poehlmann et al., 2010; Johnson, 2012). Resultat från 

en studie av Manby et al. (2015) pekar på att en god kontakt med den frihetsberövade föräldern 

är viktigt för barnets resiliens. Barnen uppvisar mer resiliens när de har förmåga eller får hjälp 

med att sätta ord på sina känslor. 

 

Som berörts i tidigare resultatredovisning får barnet bära konsekvenser av förälderns 

frihetsberövande. Situationen är utanför barnets kontroll och innebär en stigmatisering. Teorin 

om ambiguous loss kan förstås som en underliggande orsak som sammanbinder både begrepp 

som skam, stigma och anknytningsproblem. Vidare kräver förlusten skyddsfaktorer och 

åtgärder från barnets omgivning för att barnet ska uppnå den resiliens som krävs för att barnet 

ska skyddas från dessa psykiska påfrestningar och få en gynnsam relation med sin förälder. 

Föräldrarna som hade besök från sina barn på anstalten uttryckte entydigt att de vanliga 

besöksrummen inte var anpassade för barnen. Den förälder som fick möjlighet att få besök av 

sina barn i en familjelägenhet uttryckte detta som mycket positivt. Flera andra föräldrar, som 

inte hade besök av sina barn på anstalten, uttryckte att familjelägenhet var något som de var 

positiva till och som skulle varit bra anpassat för barnen. Utifrån ovanstående teori om tvetydig 

förlust (Miller, 2006) kan tolkas som att barnets besök på anstalt är bra ur den aspekten att 

barnet får hjälp att få ihop bilden av förälderns fängelsevistelse och genom det kunna sätta ord 

på det barnet upplever. Ett problem är däremot att föräldrar undviker att barnen ska hälsa på 

utifrån att miljön upplevs missanpassad för barn. Om barnet får besöka föräldern på anstalten 

får barnet inte bara en konkret, fysisk, bild av förälderns verklighet, utan kan också få hjälp att 
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sätta ord på den vardag som är sann. Förhoppningsvis kan detta motverka känsla av skam och 

stigma samt gynna föräldern och barnets relation. 

 

Stöd i föräldrarollen 

 

Kriminalvårdens stöd i föräldrarollen på de olika anstalterna varierade i hög grad. Det varierade 

både om det erbjuds stöd överhuvudtaget, hur de intagna upplevde kvalitén på stödet och hur 

attityden kring stödet var kring de intagna. Vissa föräldrar beskrev att det var självklart att 

kriminalvården tog hänsyn till rollen som förälder och att detta även användes som en 

motivationshöjdande faktor. Flera föräldrar beskrev att de intagna också stöttade varandra på 

ett indirekt plan utifrån de pågående samtal som alltid fanns på anstalterna. Stödet som fanns 

mellan de intagna emellan kan exemplifieras av följande citat: 

 

Då är du som mest ensam. Då är du som mest mottaglig för att göra en förändring, du är motiverad… du är ju i 

kontakt med alla känslor som finns i stort sett. Så jag tror att det är jättebra. Du vet vi satt ju fyra fem fullvuxna 

karlar och grät liksom. Det, ja, jag vet inte, bilden ändrades ju av varann. När vi kom in där så, du vet, då är det 

attityder och sedan efter andra dagen satt vi och grät liksom. Med varandra. Det ändra nog hela min bild av vem 

jag var själv också tror jag. (Respondent 5) 

 

Vissa föräldrar beskrev också att de fick spela in god natt-sagor på anstalten som de skickade 

hem och barnen fick lyssna på. Föräldern beskrev att barnen på det sättet fick tillgång till sin 

förälder på ett annat sätt istället för att föräldern var närvarande i barnets vardag, vilket därför 

blev en relationsbärande aktivitet. Han menade att det nog också fanns en stödjande och 

motiverande faktor hos kriminalvården att göra dessa god natt-sagor också. På ett liknande sätt 

beskrev flera föräldrar att stödet i föräldrarollen användes ur ett barnperspektiv, men att det 

också användes som ett sätt att förstärka föräldrarollen och förminska rollen som kriminell. En 

förälder beskrev att det på vissa anstalter han var intagen på fanns bra stöd utifrån det barnet 

utsattes för i förälderns kriminalitet, vilket beskrivs i nedanstående citat: 

 

Jag har träffat diakoner som är inne och jobbar där med just det där att återanknyta eller försonas eller hitta 

tillbaks till och så där… jag tänker att det ger ju ett hopp om att bryta den här separationskedjan igen. För det är 

ju ständiga trauman och separationer. Jag tror säkert många barn också upplever någon form av trygghet att nu 

vet jag att, att nu är mamma och pappa är i någon form av vård att liksom är där. (Respondent 4) 

 

Som nämnts ovan upplevdes stödet på anstalterna vara av varierande kvalité och omfattning. 

Vissa föräldrar beskrev att föräldrarollen inte togs hänsyn till. I jämförelse med hur det positiva 

stödet i föräldrarollen beskrevs ovan var det vissa föräldrar som tvärtom menade att den 

kriminella rollen har förstärkts under tiden på anstalt. Detta berodde på dels på det destruktiva 

nätverkande som skapas på anstalten men också utifrån frånvaron av stöd. En förälder beskriver 

att hans kriminella karriär på allvar tog sin början efter första anstaltsvistelsen, som sedan 

följdes av två fängelsestraff ytterligare. Den föräldern beskrev att det fanns föräldragrupper på 

anstalterna, men att han själv inte tyckte att det var en bra form av stöd då det innebar att de 

intagna knyter fel typer av kontakter med andra kriminella. Samma förälder ville inte heller 

delta i liknande stödinsatser efter fängelsetiden med sin dotter, då det innebar att dottern skulle 

träffa andra kriminella, deras barn och medföräldrar. En annan förälder som uttryckte att 
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anstalten hade en negativ inverkan på hans roll som förälder beskrev att denna roll inte får plats 

i rollen som intagen. Hans beskrivning återges i följande citat:  

 

Jag tycker att det triggar igång mycket mer. Man skulle behöva ta det att man ska hantera sitt föräldraskap när 

man kommer ut och hur man ska tackla vissa saker och… nä, men lite mer sådana där grejer. För det blir som 

att man, när man kommer till fängelset, då ska man vara anpassningsbar där och bete sig på ett visst sätt och då 

är det inte papparollen som kommer fram utan då är det överlevnad. Du ska vara som en kameleont där. Så att 

det, det är mycket dubbelmoral. (Respondent 6) 

 

Samma förälder beskrev att det fanns föräldragrupper på anstalten men han upplevde att det 

fanns en tabu på fängelset att tillgodogöra sig det stödet. Han beskrev det enligt nedan:  

 

Det är en tabu, att jag klarar själv, men man gör inte det. Jag kan säga rakt ut att det gör man inte. De här åren 

som man sitter där, det blir väldigt långa dagar. Man behöver verkligen fylla ut den tiden med något liksom. Och 

jag tror det är många som tycker det är tabu liksom. Va fan ska jag behöva gå i någon utbildning hur jag ska bete 

mig för barnen eller vara förälder liksom. Det blir en liten kränkning tror jag för många, det gäller att kunna 

lägga upp det på ett fint sätt eller formulera om det lite. Bara det kan göra mycket tror jag. (Respondent 6) 

 

Sammanfattning och analys 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att möjligheten till stöd som förälder varierar på de 

anstalter som respondenterna suttit på. Föräldrarna beskriver också att kvalitén varierar och att 

attityderna kring föräldrastödet beskrivs också olika. Ingen förälder syftar däremot på att de 

inte behövde något stöd och de som erhöll något stöd på anstalten tyckte att det var viktigt att 

få. Vissa föräldrar belyste vikten av att förstärkas i sin roll som förälder och att minimera rollen 

som kriminell, där just föräldrastödet verkade vara en sådan förstärkande aktivitet. En förälder 

beskrev att det inte alls fanns utrymme för rollen som förälder på fängelset. Ovanstående 

resultatredovisning kan ställas mot den forskningsstudie som gjorts av Berman et al. (2010) där 

frihetsberövade föräldrar fick dela med sig av sina erfarenheter av stödinsatser. Dessa avsåg 

framförallt familjegrupper som de deltagit i på anstalterna. Familjegrupperna beskrevs överlag 

som negativa med avsaknad av hjälp för relationen till barnen eller den egna familjen. De enda 

stödinsatser föräldrarna hade upplevt som tillfullo positiva var de från organisationerna 

Bryggan och Solrosen. Föräldrarna uppskattade värdet av att dessa organisationer ger barnen 

detaljerad information om det praktiska som sker vid frihetsberövande samt tillfälle att ställa 

frågor och få svar. Dessutom upplevde föräldrarna att personalen fungerade som ett emotionellt 

stöd för dem själva.  

 

Resultatet kring stödinsatser på anstalterna pekar på att kvalitén varierar mellan olika anstalter. 

Vad som också verkar variera är föräldrarnas attityder kring det erbjudna stödet, även om 

föräldrarna syftar på samma typer av stöd. Vissa tyckte att föräldragrupper var bra medans en 

annan förälder tyckte att detta innebar fel typ av nätverkande. Det verkar som att mer 

information kring förälderns hälsa och mottaglighet för stöd behöver tillkomma för att kunna 

dra slutsatser kring deras utsagor om erbjudna stödinsatser. Något som kastar ljus på vad som 

gynnar relationen mellan barn och förälder är däremot huruvida identiteten som förälder 

tillvaratas på eller inte på anstalten. En förälder menar att hans roll som kriminell förstärktes på 
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anstalten men att hans roll som förälder förminskades. Utifrån detta kan antas att insatser som 

”god natt-sagor” är en bra insats för både barn och förälder enskilt, men också för barnet och 

förälderns relation. Det kan på så sätt hjälpa föräldern att bygga identitet kring sin privata roll 

som förälder och öka motivationen för att jobba sig ifrån sin kriminalitet. Förhoppningsvis kan 

sådana aktiviteter bidra till ökad motivation bland intagna föräldrar att tillgodogöra sig stöd 

som förälder, då individens mottaglighet är avgörande för hur hjälpsamt stödet blir om rätt 

insats finns.  

 

5.3 RELATION EFTER FÄNGELSEVISTELSE 

 

Kontakten efter frihetsberövandet  

 

Tiden efter förälderns fängelsevistelse präglades för många föräldrar av att relationen till barnet 

gick in i en ny fas. Detta gällde framför allt de föräldrar som beskrev att relationen till barnet 

blev bättre efter fängelsevistelsen. De som inte beskrev någon större förändring i kontakten var 

de som redan innan hade en bristfällig kontakt och dessa föräldrar hade inte heller någon 

kontakt med sitt barn under fängelsetiden. Av samtliga respondenter var det endast en som inte 

haft någon kontakt med sitt barn efter fängelsetiden. Detta barnet blev placerat i familjehem av 

socialtjänsten. Föräldern ville/vill ha kontakt med sitt barn men beskriver att han är hindrad till 

kontakt från socialtjänsten och barnets andra förälder. Han upplever att han har blivit 

motarbetad av både socialtjänst, kriminalvård och medföräldern i kontakt med sin dotter. Han 

har däremot mer kontakt med sin son och beskriver att hans relation till sonen blev bättre när 

han efter sin fängelsevistelse också har varit på behandlingshem då det innebar att han blev 

klarare i huvudet.  

 

En förälder avvek från resterande respondenter på det sätt att han bröt kontakten med sitt barn 

ett år efter sin sista fängelsevistelse. Han var knuten till ett kriminellt Mc-gäng och började en 

process att bryta sig ur detta nätverk efter sin sista anstaltsvistelse. För att skydda sin dotter 

valde han därför att inte ha kontakt med henne och även sin övriga familj under detta år. Att 

bryta sig ur det kriminella gänget innebar att han var tvungen att handla med narkotika för att 

få råd med vad det innebar att köpa sig ur gänget. Detta resulterade att han fick sitta i fängelse 

en kort period till. Den rädsla han beskrev att den innebar att bryta sig ur det kriminella gänget 

kan illustreras av följande citat: 

 

Från att jag kom ut då… och den här tiden i Göteborg då, hade vi ju ingen kontakt dels för att det var väldigt 

destruktivt för mig där jag var och framförallt för att jag kände att jag inte var en trygghet över huvud taget. Jag 

klarade knappt av att prata med henne på grund av att jag var så paranoid och rädd. (Respondent 1) 

 

Efter detta återupptogs kontakten med dottern och bestod senare i att hon hade umgänge med 

sin pappa regelbundet varannan helg. För majoriteten av respondenterna innebar frigörandet en 

möjlighet till en annan kontakt jämfört med vad som var möjligt under tiden fängelsetiden. För 

flera av respondenterna präglades tiden efter fängelsevistelserna att problemen med droger och 

kriminalitet var mindre eller upphörde, vilket gynnade deras känslomässiga och fysiska närvaro 

gentemot barnet. Flera respondenter beskriver att relationen till barnet innebar en ny roll i 
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föräldraskapet. De föräldrar som var sammanboende med barnets andra förälder beskrev 

övergången som mindre drastisk i föräldrarollen. Föräldern hade då ett familjesammanhang att 

återvända till vilket innebar att den nya och förändrade kontakten blev då mindre markant och 

tydlig för föräldern enskilt. Störst förändring verkade det innebära för de föräldrar som inte 

levde med barnets andra förälder och som hade lämnat både kriminaliteten och ett eventuellt 

missbruk bakom sig. En förälder upplevde att relationen blev lättare för sonen, eftersom han 

blivit äldre, men att det för föräldern själv var det svår omställning. Detta beskrivs i följande 

citat: 

 

Ja, men den vart ju bättre. Men så är det ju, desto äldre han vart, desto lättare blev det. För då var han inte den 

där tjuriga ungen som skulle ha kontroll längre. […] Men där började väl kontakten att bli lite bättre. För hans 

del var det så. Men min del var att jag visste inte hur man skulle vara som mamma. Så jag vart jättestressad när 

jag vart med honom för länge. […] Men en fördel med honom och mig, det har han själv sagt att mamma det är 

alltid skönt med dig för du kan alltid vara ärlig. Så vi har alltid varit ärliga mot varandra. Så jag sa det till honom 

att nu får du gå hem för jag vet inte hur jag är som mamma. För jag vart jättestressad. Jag ville hellre vara mer 

en kompis. Men, jag var ju faktiskt mamma. Jättekonstigt, att bli mamma när man liksom var 45. Så att den 

relationen, det fick jag verkligen börja jobba på. Börja bjuda hem honom på middagar, på söndagar. (Respondent 

3) 

 

En förälder beskrev att han fortfarande efter sitt sista fängelsestraff hade en identitet i den 

kriminella världen. Han beskriver att han såg dem som en familj, men inser i efterhand att han 

blev manipulerad att känna så. Hans första tid efter sitt kriminella liv innebar att hitta in i en ny 

roll som pappa. Han upplevde att han försökte ”leka duktig pappa” när han skjutsade sina söner 

till skolan. I efterhand reflekterar han över att sju år av barnens liv har han missat ungefär 

hälften utifrån sin kriminella koppling. En annan förälder beskrev att tiden efter hans 

fängelsevistelser och kriminella liv innebar mycket återhämtning och kompensation i han och 

dotterns relation. Det innebar också flera relationella utmaningar i deras samspel. Den nya fasen 

i barn-föräldrarelationen kan representeras av hans följande beskrivning:  

 

Min före detta sambo tyckte att jag spenderade alldeles för mycket pengar och uppmärksamhet och närhet på min 

dotter då.. Men hon har ju alltid varit även om hon var 17 och ingen såg då kunde hon krypa upp i knät på mig 

och vara fyra år. För att hon inte hade fått det för att jag hade varit frånvarande. Och det där lät jag, jag tillät 

det att vara så för att jag förstod någonstans att hon behövde återhämtning och det tror jag hon behöver än idag. 

[…] Hon har ändå idag ändå en väldigt stark roll där jag har svårt att säga nej till henne för jag släpar ju, kommer 

ständigt släpa efter i debet och kredit på något vis, med kärlek, omtanke och närvaro. Idag är det mycket mer på 

hennes villkor. Förr var det på mina villkor. […] På det sättet kan hon vara ganska hård mot mig. (Respondent 4) 

 

En likhet med perioderna innan och under fängelsevistelserna var att medföräldern var fortsatt 

avgörande för barnet och förälderns relation. Flera föräldrar beskriver också att deras egna 

föräldrar i viss mån var viktiga för relationen till barnet, men ett återkommande tema var 

framförallt att deras svärföräldrar var en avgörande faktor. Vissa beskriver att de har ”bränt sina 

broar” i kontakten med dem och förbrukat sitt förtroende men att de i efterhand förstår vikten 

av svärföräldrarnas stöd. Många föräldrar beskriver att de kände sig både ifrågasatta och 

stöttade av sina föräldrar och svärföräldrar. Men det mest återkommande temat var att de flesta 

föräldrar kände sig ifrågasatta av sig själva i sitt föräldraskap. Ingen förälder kände sig ifrågasatt 
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av sitt barn i sitt föräldraskap, utan att barnet anpassade sig efter det föräldraskap som föräldern 

hade förmåga till eller uppvisade.  

 

Sammanfattning och analys 

 

Sammanfattningsvis innebar tiden efter förälderns kriminella liv och fängelsevistelser att barn-

föräldrarelationen gick in i en ny fas. Den enda föräldern vars relation till barnet var oförändrad 

var den respondent som inte hade någon kontakt under fängelsetiden och bristfällig kontakt 

innan fängelsetiden. Samtliga av de andra föräldrarna beskrev en mer frekvent kontakt och att 

relationen har blivit bättre, även om inte alla föräldrar beskrev relationen som bra. De 

återkommande teman som återfanns i dessa berättelser var att föräldrarna jobbade med att hitta 

en ny identitet som förälder. Resultaten som redovisats ovan kan förstås djupare utifrån teorin 

om anknytning, som belyser den trygghet och det samspel som finns mellan förälder och barn. 

Anknytningsobjektets förmåga att utgöra en trygg bas eller en säker hamn för sitt barn brukar 

lyftas fram som grunden i en fungerande anknytning (Bowlby, 1979). Om ett barn växer upp 

med aktiva missbrukare eller svårt psykiskt sjuka föräldrar kan det medföra att föräldrarna är 

så upptagna av sina egna behov att de inte finns för barnet mer än sporadiskt (Grina, 2015). 

Frihetsberövandet innebär en separation från föräldern och den teoretiska utgångspunkten är att 

separationen stör anknytningen mellan barn och förälder (Murray & Farrington, 2006). 

 

Utifrån ovanstående kan konstateras att relationen mellan barn och förälder efter ett 

frihetsberövande är i behov av ett omfattande stöd och förmodligen mycket tålamod från 

samtliga inblandade i familjenätverket. Det kan vara så att den frihetsberövade föräldern inte 

innebär en trygg bas för barnet och att de återkommande separationerna har stört anknytningen 

mellan barn och förälder. Ett av citaten ovan belyser att barnet uppskattade förälderns ärlighet 

i förälderns egna begränsningar i föräldrarollen då hon markerade när hon inte orkade med mer 

kontakt. Det kan antas vara ett bra relationsmönster utifrån vad som är möjligt i deras kontakt. 

Men det visar också att det återigen är barnet som får anpassa sig till föräldern, vilket också var 

ett återkommande tema i deras tidigare år tillsammans när föräldern missbrukade och satt i 

fängelse. Har barnet en trygg anknytning till andra personer i sin närvaro behöver detta inte 

innebära ett problem för barnets psykiska hälsa och i sitt framtida relationsskapande.  

 

Ett återkommande tema var också den kompensation utifrån den skam som förälderns frånvaro 

inneburit för barnet. Utifrån ett av citaten ovan kan antas att föräldern hade svårt i 

gränssättningen till sitt barn efter hans tid som kriminell. Känslor och kvalitén i de sociala 

banden är konsekvenser av och utgör de sociala relationerna. Stabila sociala band kan oftast 

förklaras med ömsesidigt förtroende och ömsesidig tillit som vuxit fram mellan människor. 

Känslor av skam, å andra sidan, signalerar ett hot mot dessa band. Skamkänslor innebär en 

negativ självvärdering och stolthet en positiv självvärdering (Scheff, 1997). Föräldern hade 

svårt i gränssättningen till sitt barn och han upplevde att hon blev väldigt hård mot honom men 

hon sökte också mycket närhet. Han upplevde att barnet behövde mycket återhämtning i 

relationen utifrån all den frånvaro han utsatt henne för. I bästa fall kan föräldern identifiera 

skammen, jobba med den och istället agera utifrån vad barnet har för behov, och inte sin egen 

känsla av otillräcklighet. Då kan relationen förhoppningsvis utvecklas på ett gynnsamt sätt. 
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Utifrån respondenternas berättelser kräver barnet och förälderns nya relation mycket tålamod 

från deras familj och nätverk då det finns mycket känslor och händelser som behöver hanteras 

och bearbetas.  

 

Stöd efter fängelsevistelsen 

 

För många föräldrar präglas tiden efter fängelsevistelsen av en återföreningsprocess med 

familjen och att fortsätta att arbeta med sig själva. Många föräldrar jobbade med känslor av att 

de ifrågasatte sig själva som föräldrar. Flera beskriver att deras livsstil har kostat flera nära 

relationer, exempelvis relationen till svärföräldrar eller andra inom familjen. Deras beteende 

har inneburit en opålitlighet för familjen och deras fängelsevistelse har skapat separationer i 

familjen som satt spår i relationen till barnen. Flera föräldrar beskriver att de behövt arbeta med 

sin relation till sig själv, sin relation till barnet, sin roll i familjen och sin roll i samhället. Detta 

är en process de i stort beskriver att de fått ta sig igenom själva, men många beskriver att de 

också fått betydelsefullt stöd utifrån. Två föräldrar beskriver att de fått bra stöd via handläggare 

på kriminalvården efter sin anstaltsvistelse. Det som utmärkte stödet som de båda beskrev var 

att det var handläggare som båda två gick utanför de förväntade ramarna. En förälder beskrev 

att handläggaren upplevdes som tillgänglig och utgjorde det stödet som han behövde för att ta 

sig framåt, vilket illustreras av följande citat:  

 

Där någonstans började jag utbilda mig och bli stark i mig själv. Och så hade jag min handläggare på 

kriminalvården som var med mig i allting. Och det gjorde också att jag kunde ta mig någonstans. För hon gick 

alltid lite utanför ramarna så jag kunde alltid kontakta henne om jag kände att nu kommer det gå åt helvete. Men 

där någonstans så byggde jag upp en kontakt med dottern. (Respondent 1) 

 

Andra föräldrar beskrev vikten av att dela sina utmaningar och sin historia med andra som gått 

igenom liknande svårigheter. En mamma berättade att hon gick på kvinnomöten där de pratade 

mycket om föräldraskapet och hur deras roll som mammor är. Den föräldern upplevde det 

positivt och stärkande att få höra hur andra har upplevt sin föräldraroll och relationen till barnet. 

De har fått ge varandra råd och hon beskrev att dessa typer av stödjande samtal har varit mycket 

betydelsefulla. En annan förälder uttrycker att han saknade stöd efter fängelsetiden och sa att 

han inte upplevde att det fanns något perspektiv av efterbehandling. Han kände ett tydligt 

utanförskap även efter fängelsetiden och beskrev att man fortfarande blir stämplad av samhället. 

Tiden efter frigivandet upplevde han därför som ett pendlande mellan den kriminella sidan och 

den ”goda” sidan, vilket beskrivs i nedanstående citat:   

 

För man känner fortfarande utanförskapet i samhället, man blir stämplad, så att, jag vet inte, de kanske inte 

märkte av det. Så att, jag blev mer destruktiv på många olika sätt. Började efter fängelsestraffet… började mer 

och mer gå åt det kriminella hållet och ha det som livsstil och levde ganska hårt på det. Och det var ju det var ju 

jobbigt att ha de här två olika sidorna, jag hade ena foten på goda sidan och andra på den kriminella sidan så att 

det, jag höll på att pendla där under tiden. Så jag gick säkert i två tre år sedan eskalerade det, då var jag inne på 

min kriminalitet då, och det drogerna och destruktiva beteendet. (Respondent 6) 

 

Föräldern som gav ovanstående beskrivning uttryckte att hans kriminella liv eskalerade efter 

hans fängelsestraff. I efterhand ser han att han hade varit i behov av stöd från kriminalvården 
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efter sitt fängelsestraff för att få hjälp att komma in i samhället och jobba med sin egen identitet. 

Få föräldrar beskrev att barnen fått någon typ av stöd från samhället efter eller under förälderns 

fängelsevistelse. De flesta beskrev att barnet fått stöd från familjen och att ett stabilt nätverk 

har varit avgörande för barnet. Familjen har stöttat barnet i att hantera förälderns frånvaro och 

hjälpt till i relationsskapandet även efter förälderns fängelsevistelse. Nätverkets betydelse efter 

fängelsevistelsen kan illustreras av nedanstående citat: 

 

Nej det stöd hon har fått har ju varit familjen, men annars så… nu har det i och för sig varit ett ganska bra stöd. 

Så att hon har alltid haft en ganska tryggt nätverk runt sig. Vilket har varit det absolut viktigaste. Och gör att hon 

faktiskt är ganska funktionell och att saker går ganska bra. För henne. Så det här med nätverket är viktigt. 

(Respondent 1) 

 

En annan förälder beskrev att barnet inte hade en trygg anknytning till honom, men att barnet 

och förälderns relation bars av ett stöttande nätverk som var tryggt för barnet. Endast en förälder 

beskrev att barnet fått stöd under/efter anstaltsvistelsen i form av gruppverksamhet. I övrigt var 

det få föräldrar som nämnde om något stöd från samhället som barnet har erbjudits eller deltagit 

i. Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet av stödinsatser efter anstaltsvistelser är av 

varierande omfattning men även varierande i typ av stöd. Få av barnen var involverade i någon 

typ av stödinsats från samhället. Däremot framhöll många föräldrar att nätverket var en 

avgörande roll i relationsskapandet mellan barn och förälder efter fängelsetiden. Ett stöttande 

och stabilt nätverk var ett återkommande tema i vad som gynnade relationen mellan barn och 

förälder. Utsagorna från denna studies respondenter kan jämföras med Bermans (et al. 2010) 

forskning på ämnet, som menar att de samhälls- och fängelsebaserade interventioner som finns 

i Sverige inte räcker till för att stärka barns motståndskraft när de har eller haft en frihetsberövad 

förälder. De insatser som nämnts var framförallt organisationerna Bryggan (nuvarande BUFFF) 

och Solrosen, men även familjehem och kontaktfamiljer, barn och - ungdomspsykiatrin (BUP) 

och Barnens rätt i samhället (BRIS). Bryggan och Solrosen nämndes som särskilt positiva 

insatser. Föräldrarnas erfarenheter av stödkontakter gällde framförallt socialtjänsten vilket de 

hade varierade erfarenheter av. Många uppfattade socialtjänsten som byråkratisk och upplevde 

att det var svårt att få den hjälp de hade behov av. De frihetsberövade föräldrarnas erfarenheter 

av stödkontakter avsåg framförallt familjegrupper de deltagit i på anstalter. Dessa beskrevs 

överlag som negativa med avsaknad av hjälp för relationen till barnen eller den egna familjen. 

 

Sammanfattning och analys 

 

Utifrån den teorigrund som presenterats finns det en rad faktorer som pekar på vikten av att 

både föräldrar och barn får stöd i de processer som följer en fängelsevistelse. Flera föräldrar 

beskriver att de känner sig stämplade av samhället utifrån sin kriminalitet. Detta kan liknas vid 

begreppet stigmatisering, ett socialt fenomen där en viss grupp stämplas som avvikande. 

Goffman (2011) preciserar begreppet stigma och beskriver hur individer i samhället kan 

tilldelas olika attribut där de kan bli stigmatiserade. Han beskriver att människor klassas som 

avvikande när ett visst beteende eller vissa egenskaper misskrediterar dessa individer från det 

normala. Vid upplevt stigma beskriver Goffman (2011) att individer tenderar att söka sig till 

andra likasinnade, för att känna gemenskap i utanförskapet. Detta kan hjälpa oss att förstå hur 
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stigmatiseringen i sig kan vara en upprätthållande faktor av den kriminella livsstilen. Tidigare 

har även nämnts hur stigmatisering och skam kan vara mekanismer som styr hemlighållande av 

förälderns kriminalitet, utanför familjen men även mot barnet. För att förstå hur barnet påverkas 

av förälderns stigmatisering har Philip och Gates (2011) introducerat begreppet stigma by 

association. Detta kan förklara hur barn till frihetsberövade lever med konsekvenserna av 

förälderns brott trots att de inte har gjort något fel själva. De stigmatiseras på grund av 

förälderns handlingar (Philips & Gates, 2011). Dessa mekanismer pekar på det behov av stöd 

som finns hos både förälder och barn i dessa påfrestande processer. Vissa föräldrar lyfter fram 

ett stabilt nätverk som ett viktigt stöd för barnet. Utifrån övriga respondenters beskrivningar 

kan däremot konstateras att nätverket i hög grad är känslomässigt involverade i ett 

frihetsberövande. Detta gör det svårt att förhålla sig neutralt och se vad förälder och barn är i 

behov av. Barnen anpassar sig i situationen och det kan vara svårt att veta som familj vad barnen 

behöver för stöd, då de gör sig tillgängliga på det sätt som möjliggörs. Att få stöd utifrån kan 

också hjälpa att motverka en stigmatisering då barnet får känna ett stöd utifrån och bli hjälpta 

känslomässigt genom att träffa andra i samma situation.   
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6. DISKUSSION 
 

Föreliggande intervjustudie har haft tre huvudsyften: att undersöka (a) på vilket sätt den 

intagna föräldern ansett sig utöva föräldraskap under fängelsevistelsen, (b) hur föräldern 

beskriver att relationen till barnet förändrats och att föräldraskapet utvecklats över tid kopplat 

till fängelsevistelsen samt (c) vilket stöd föräldern upplever har varit av betydelse eller saknats 

i föräldrabarn-relationen kopplat till fängelsevistelsen. Nedan följer en sammanställning av 

studiens slutsatser och en diskussion av dessa utifrån teoretisk ram och tidigare forskning. 

 

Studiens slutsatser 

 

Att utöva ett föräldraskap under en fängelsevistelse beskrivs av samtliga respondenter vara 

under begränsade förutsättningar. Detta beror på de självklara hinder som följer av ett 

frihetsberövande. Vidare kan uttydas att det beror på att föräldern begränsar sig själv och hur 

familjen begränsar relation mellan barn och förälder, vilket kan förklaras utifrån den 

stigmatisering och skam som kan drabba föräldern och familjen. Det beror också på de 

förutsättningar som finns på anstalten för barnet och föräldern att bygga på sin relation. Det 

handlar sammanfattningsvis om ett begränsat föräldraskap som ska förstås utifrån den relation 

som barn och förälder hade innan frihetsberövandet, förälderns värderingar och förmågor om 

föräldraskap och på vilket sätt familjen stöttar barn-föräldrarelationen. Hur relationen förändras 

och utvecklas över tid kopplat till fängelsevistelsen beror i hög grad på vilken inställning 

medföräldern har till barnet och förälderns relation, förälderns förmåga att knyta an till 

barnet/skapa en trygg relation till barnet och vilket stöd som föräldern har fått/velat ta emot. 

Samtliga respondenter beskriver att fängelsevistelsen påverkade relationen med barnet på ett 

dåligt sätt. Vissa föräldrar har fortfarande inte fått en bra relation med sina barn och beskriver 

att fängelsevistelsen bara har fått dåliga konsekvenser för föräldern och barnets relation. Detta 

motiveras i samtliga fall av bristfälligt stöd och upplevd motarbetning från kriminalvård och 

socialtjänst. De föräldrar som beskriver att relationen har blivit bra i efterhand beskriver att 

fängelsevistelsen på lång sikt har påverkat relationen på ett bra sätt, då relationen ofta var dålig 

innan och påverkades av förälderns kriminalitet. De som uttrycker att relationen blivit bra har 

ofta också fått stöd personligen och i föräldrarollen. Detta handlar om stöd från 

kriminalvårdshandläggare, terapeuter, stöd i gruppverksamhet eller stöd på fängelset. Det 

många respondenter har saknat är stöd i kontakten under fängelsetiden, exempelvis genom en 

tillåtande och barnanpassad miljö för barn att besöka sin förälder i. Bara en förälder beskriver 

att barnet har fått stöd från samhället, vilket var genom gruppverksamheten Bryggan. Ett 

genomgående tema är familjens och medförälderns stöd i relationsskapandet mellan barn och 

förälder.   

 

Föräldraskap och relationens utveckling 

 

Av de resultat som framkommit i denna studie kan konstateras samma mönster i 

relationsutvecklingen som Poehlmann et al. (2010) och Murray, Farrington och Sekol (2012) 

redogör för i sina studier. De beskriver vikten av att se till barnets livssituation innan och efter 

frihetsberövandet och särskilt till hur relationen med den frihetsberövade föräldern såg ut innan 
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gripandet. I begreppet livssituation ryms en rad faktorer men med hjälp av resiliensperspekivet 

har under avsnittet resultat och analys fördjupats hur olika faktorer påverkar barnets 

motståndskraft i en påfrestande miljö. Att förälder och medförälder dessutom har en förmåga 

att skapa en trygg anknytning till barnet skapar goda förutsättningar till att barnet får hjälp att 

förstå och hantera den komplicerade tillvaron som en förälders frihetsberövande innebär. Likt 

det tidigare forskning pekar på visar aktuella resultat att medförälderns förmåga att skapa 

stabilitet, förutsägbarhet och rutiner har avgörande betydelse för barnets upplevelse av 

frihetsberövandet och separationen. Majoriteten av alla föräldrar hade också en önskan om att 

vara ärliga mot sina barn och när denna värdering även återfanns hos medföräldern verkar det 

som att barnen blir styrkta av detta. Likt det tidigare forskning visar är sättet och i vilken grad 

barnet får korrekt information en central faktor för barnets upplevelse av frihetsberövandet 

(Murray et al., 2012; Philips & Zhao, 2010). Resultatet går också i linje med det Cunningham 

(2001) beskriver, att många föräldrar tycker det är svårt att veta vad de ska säga till sina barn 

och hur. Det är en viktig fråga utifrån både det studiens tidigare forskning pekar på och även 

aktuell studie, då förutsägbarhet och ärlighet i relationen mellan barn och förälder resp. barn 

och medförälder gynnar relationsutvecklingen kopplat till fängelsetiden.  Risken är, likt det 

Philips och Gates (2010) beskriver, att dessa stigmatiserade attityder också gör att barn och 

familjer undviker att söka hjälp.  

 

Föräldraskap under en fängelsevistelse 

 

De barn-föräldrarelationer som beskrivits av studiens respondenter kan i hög grad likställas 

med vad Geller et al. (2009) och Poehlmann et al. (2010) beskriver präglar denna typ av 

relationer:  separationer, rädsla för stigmatisering, ett ansträngt föräldraskap, sociala svårigheter 

och ibland ekonomiska. En förälders fängelsevistelse påverkar i regel en hel familj och kräver 

ofta extra stöd från nätverket. En problematik som återfinns i aktuell studie är hur rädslan för 

stigmatisering påverkar attityden att ta emot hjälp, vilket är problematiskt då en kriminell 

livsstil redan kan ha påverkat barnet negativt. Barnet utsätts för ännu en påfrestning när stigmat 

kring detta gör att familjen inte öppnar sig för omgivningen i syfte att få stöd. Ett mönster i den 

tidigare forskning som redovisats är att god kontakt mellan barnet och den frihetsberövade 

föräldern är viktigt för barnets resiliens (Manby et al., 2015). Vissa barn uppvisar också 

alienation gentemot den frihetsberövade och känslor av orättvisa (Nesmith & Ruhland, 2008). 

Shlafer och Poehlmann (2010) såg i sin studie att de barn som inte träffade sin intagna förälder 

uppvisade mer alienation mot föräldern jämfört med de barn som hade kontakt med sin förälder 

under fängelsetiden. Likt dessa studier finns mönster i aktuellt resultat att barnet tenderar att 

sätta den intagna föräldern på en ”piedestal” och ha mer problematiska relationsmönster med 

medföräldern. Detta kan förklaras utifrån att det är medföräldern som bemöter barnets 

vardagliga behov och reaktioner i en ofta påfrestande situation.   

 

Vad barnen upplevde när de besökte sina föräldrar på anstalt har inte undersökts i denna studie, 

men däremot har föräldrarna fått beskriva hur de upplevde besöken ur barnens perspektiv. Ingen 

förälder i aktuell studie beskrev några tydliga negativa reaktioner från barnen utifrån 

besöksmiljön. Däremot var det en majoritet av föräldrarna som tyckte att besöksmiljön inte var 

anpassad till barnen. I jämförelse med intervjustudien av Berman et al. (2013) visade det sig att 
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barn hade varierande erfarenheter av att besöka en förälder på fängelset. Vissa beskrev snälla 

vårdare och trevliga besöksrum medan andra beskrev fängelset som skrämmande, med stränga 

restriktioner och torftiga besöksrum. Ett fåtal barn hade besökt föräldern under familjedagar 

eller vistats i övernattningslägenheter, vilket speglar resultatet av aktuell studie. 

Respondenterna beskrev olika förutsättningar för sådana besök specifikt, men även besök 

överlag, och även attityderna kring den intagnas föräldraroll. Den entydiga inställningen hos 

respondenterna var att besök i övernattningslägenheter med en vardaglig känsla var bra för 

barnet, vilket också styrks av redovisad tidigare forskning. Berman et al. (2013) skriver att 

dessa interventioner i deras studie mycket uppskattade då barnen beskrev att det skapade en 

mer normal kontakt liknande den de hade innan frihetsberövandet. 

 

Ett tema som framkom under aktuell studie var den intagnas identitet som förälder respektive 

kriminell, något som de flesta respondenter hade reflektioner om i förhållande till hur de 

bemöttes på anstalten. En oroande faktor utifrån barn-föräldrarelationen var att vissa 

respondenter beskrev att den kriminella identiteten förstärktes under och efter 

frihetsberövandet, på bekostnad av identiteten och rollen som förälder. Ett par respondenter 

upplevde däremot att föräldrarollen togs hänsyn till på ett bra sätt utifrån olika stödinsatser på 

anstalten och av fängelsepersonalen. Detta kan jämföras med resultaten i en studie av Clark et 

al. (2005) där föräldrar rapporterade en osäkerhet kring hur de ska vara pappa eller att de kände 

sin egen identitet som pappa som problematisk. Studien visade att de begränsningar och regler 

som finns i fängelset gjorde det svårt för fäderna att utöva ett föräldraskap som var naturligt 

och vardagligt, både avseende tiden de har tillsammans och vilka aktiviteter de kunde göra. 

Majoriteten av de intagna rapporterade en känsla av mindre närhet till sitt barn under 

fängelsevistelsen. Studien visade att barnets besök på fängelset var kopplat till faderns relation 

med barnets mor och att en bra relation mellan föräldrarna därför verkar vara en styrande faktor 

i att upprätthålla en kontakt mellan barn och far. Clark (et al., 2005) studie berör visserligen de 

mer praktiska förutsättningarna som nämns ovan, i form av exempelvis besöksmöjligheter, men 

slår också an mer känslomässiga tankar om identitet som uppkom i denna studie. Vid en fortsatt 

analys väcker det också viktiga frågor om perspektivet om vård och förebyggande av brott hos 

den intagna. Detta då en stärkt föräldraidentitet verkar vara något som motverkar en 

förstärkning av den kriminella identiteten.  

 

Stödjande faktorer och insatser 

 

Ett tydligt mönster i aktuell studie var hur medförälderns grad av stabilitet och närvaro var en 

avgörande faktor för barnets resiliens och hur barnet hanterade förälderns frihetsberövande. 

Medförälderns inställning till barnförälder-relationen var också direkt avgörande till hur den 

utvecklades. Detta tema återfinns också i den tidigare forskning som redovisats av bl.a. Manby 

(et al., 2015), McKay (et al., 2018) och Mapson (2013), som på ett direkt plan styrker dessa 

mönster. Medföräldern, och även övrigt familjenätverk, verkar alltså vara den allra vanligaste 

och ofta viktigaste stödfaktorn för barn-föräldrarelationen när en förälder är frihetsberövad. En 

annan stödjande faktor som behandlades i aktuell studie var det stöd som föräldern fick på 

anstalten. Majoriteten av de föräldrar som erhöll stöd, via exempelvis föräldragrupper, på 

anstalten upplevde dessa som positiva. Den tidigare forskning som redovisats på ämnet berör 
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däremot i högre grad det föräldrastöd som finns/saknas av samhället efter frihetsberövande. 

Detta gäller framförallt socialtjänsten, som i en intervjustudie av Berman et al. (2010), beskriv 

som byråkratisk och svåråtkomlig. Även i aktuell studie var det få föräldrar som beskrev ett 

betydelsefullt stöd efter anstaltsvistelsen. Vidare konstaterar Berman et al. (2010) att svenska 

barn har märkbara behov av hjälp och stöd i samband med att en förälder blir intagen i fängelse 

eller häkte. Barnen själva uppger att de behöver mest hjälp med hur de mår och på så sätt i 

behov av känslomässigt stöd. Detta är ett tema som, utifrån sin frånvaro, kan återfinnas i aktuell 

studie. Endast en förälder beskrev att barnet hade fått riktat stöd från exempelvis Bryggan. I 

Bermans et al. (2010) studie beskrivs att även föräldrarna uppskattade värdet av att sådana 

organisationer som kan stödja familjen i att ge barnen detaljerad information om det praktiska 

som sker vid frihetsberövande samt tillfälle att ställa frågor och få svar. Detta behov av stöd 

återfinns också i aktuell studie, där flera föräldrar uttrycker osäkerhet i hur de ska informera 

barnen om fängelsevistelsen. Utifrån den teoretiska grund som presenterats kan konstateras att 

denna typ av stöd gentemot barnet, via föräldern, är avgörande för barnets resiliens och 

upplevelse av förälderns fängelsevistelse.  

 

Av studiens resultat kan återfinnas två olika spår vad gäller behov och reaktioner hos barnet 

beroende på ålder. De föräldrar som hade yngre barn (under 12 år) vid anstaltsvistelsen 

tenderade att i högre grad vara osäkra på hur eller om de skulle informera barnet om 

frihetsberövandet. Utifrån det forskningsfält som redogjorts för är den korrekta, tydliga och 

åldersanpassade informationen viktig för barnet (Murray et al., 2012; Philips & Zhao, 2010). 

Den förälder med yngre barn som informerade sina barn beskrev att den tydliga och enkla 

informationen var mycket viktig för barnen i hur de hanterade fängelsevistelsen och frånvaron 

av sin pappa. Dessa barn kände mindre oro över sin pappas frånvaro och kunde, enligt pappan, 

erövra en känsla av att pappan skulle klara av fängelsetiden. Det kan tolkas som en central fråga 

för alla föräldrar oavsett hur de väljer att göra och de tycks medvetna om att informationen 

kommer att påverka barnen i hög grad. Att vissa föräldrar valde att ”bespara” barnen 

information om fängelsevistelsen tyder på ett stort behov av stöd hos dessa föräldrar. Ett 

ytterligare spår som kunde uttydas var att de barn som var över 12 år, enligt föräldern, uppvisade 

tydligare reaktioner av kontrollbehov och ansvarskänsla över sin frihetsberövade förälder. De 

kunde vara påtagligt oroliga eller beskyddande över sin förälder. Dessa barn verkade tycka att 

förälderns frihetsberövande var en befrielse då föräldern var trygg och inte kunde missbruka 

under fängelsetiden. Här verkar också information vara ett viktigt ledord i stödet till äldre barn, 

då barnen skaffade sig en omfattande bild av förälderns situation och reagerade med att ta ett 

mentalt ansvar för föräldern. I dessa fall kan uttydas ett behov av åldersanpassat stöd för barnen, 

vilket finns beskrivet under nedanstående avsnitt: förslag till vidare forskning. 

 

Studiens begränsningar och styrkor  

 

Föreliggande intervjustudie har syftat till att fördjupa förståelsen för barn-föräldrarelationen när 

en förälder varit frihetsberövad. Syftet med studien har uppnåtts och frågeställningarna har 

besvarats i avsnittet 5. Resultat och analys. Studiens respondenter, som utgör den empiriska 

grunden, är avgörande för studiens utfall och valet av dessa bör övervägas noga. En begränsning 

i studien är könsfördelningen av män/kvinnor bland respondenterna, där endast en av sju 
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deltagare var kvinna. Vissa studier som redovisats i avsnittet tidigare forskning 

noterar/diskuterar skillnader mellan män/kvinnor (Manby et al., 2014, Nesmith & Ruhland, 

2011) några berör inte någon könsfördelning (Berman et al., 2010) och flera har som fokus att 

specifikt undersöka papparollen (Clark et al., 2005; Arditti et al. 2005). Om könsfördelningen 

hade varit mer jämn skulle en möjlighet öppnats att diskutera vidare eventuella skillnader bland 

män och kvinnor relaterat till studiens frågeställningar. Aktuell studie är därmed begränsad på 

så sätt att könsskillnader inte kan utgöra en grund för analys av resultatet, då bara en kvinna 

fanns representerad. Problematiken med detta finns beskriven under avsnitt 4.4 Urval av 

respondenter. Därför gör inte studien anspråk på att utröna könsfördelning kring 

frågeställningarna, vilket rimligen innebär att begränsningen i könsfördelning inte specifikt 

inneburit någon brist som berör studiens slutsatser.  

 

En av svårigheterna med en kvalitativ studie är att sammanställa respondenternas berättelser på 

ett sätt som överensstämmer med deras verkliga upplevelser. En kvalitativ studie innebär att 

resultatet ger förståelse några personers unika upplevelser, vilket innebär att resultatet speglar 

deras unika, men subjektiva, uppfattningar. Studien syftar till att skapa en fördjupning av 

kunskap hos de individer som har upplevelser kring studiens aktuella frågeställningar. Därför 

är varje respondents svar betydelsefulla, trots och tack vare dennes subjektivitet. En styrka med 

studien är att respondenternas svar har kunnat jämföras och ställas mot varandra, då flera 

likheter och olikheter har kunnat uttydas utifrån samma grundmekanismer (som redovisats i 

avsnitt 5. Resultat och analys). 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Utifrån studiens resultat har utkristalliserats olika behov och reaktioner hos barnen till de 

intagna beroende på deras åldrar. Ett liknande mönster som inte har kunnat återfinnas i den 

tidigare forskning som redovisats. Det handlar om: a) behov stöd kring information till yngre 

barn och b) en reaktion av ansvarstagande och kontrollbehov hos äldre barn. Detta finns mer 

ingående beskrivet under ovanstående rubrik Stödjande faktorer och insatser. Att barn reagerar 

och har olika behov beroende på deras ålder och utveckling är ett rimligt antagande, men trots 

detta verkar det saknas en djupare undersökning som styrker detta. En fördjupad studie på 

ämnet som inkluderar dessa frågeställningar skulle kunna öppna upp för viktig kunskap och 

möjliggöra åldersanpassat stöd till berörda barn och föräldrar. Att bemöta dessa reaktioner och 

behov hos äldre och yngre barn skulle på så sätt främja barn-föräldrarelationen och även barnets 

egen mentala hälsa.  
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BILAGA 
 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Tiden innan din/den andra förälderns fängelsevistelse: Kan du berätta för mig om… 

a. din relation med ditt/dina barn under denna period? (t ex hur mycket tid ni 

spenderade tillsammans, vad ni gjorde tillsammans och hur ni hade det) 

b. vilka värderingar om föräldraskap du ansåg viktiga? 

c. vilka värderingar som var lätta respektive svåra att upprätthålla under denna 

period? 

d. den andra förälderns betydelse? 

e. andra personer som varit betydelsefulla för ditt föräldraskap under denna 

period? 

 

2. Tiden under din/den andra förälderns fängelsevistelse: Kan du berätta för mig om… 

a. din relation med ditt barn under denna period? (t ex hur mycket tid ni 

spenderade/-r tillsammans, vad ni gjorde/gör tillsammans och hur ni hade/har 

det) 

b. vilka värderingar om föräldraskap du ansåg/anser viktiga? 

c. vilka värderingar som var lätta respektive svåra att upprätthålla under denna 

period? 

d. den andra förälderns betydelse? 

e. andra personer som varit/är betydelsefulla för ditt föräldraskap under denna 

period? 

f. hur du uppfattar du stödet från kriminalvårdens personal för ditt föräldraskap 

(t.ex. vilket stöd som gavs, vilken typ av stöd som varit värdefull, vilket stöd 

du saknat)? 

 

3. Om intervjun äger rum efter fängelsevistelsen: Tiden efter din/den andre förälderns 

fängelsevistelse: Kan du berätta för mig om… 

a. din relation med ditt barn under denna period? (t ex hur mycket tid ni 

spenderar tillsammans, vad ni gör tillsammans och hur ni har det) 

b. vilka värderingar om föräldraskap du anser viktiga? 

c. vilka värderingar som är lätta respektive svåra att upprätthålla under denna 

period? 

d. den andra förälderns betydelse? 

e. andra personer som varit betydelsefulla för ditt föräldraskap under denna 

period? 

f. hur du uppfattade stödet från kriminalvården för ditt föräldraskap (t.ex. vilket 

stöd som gers, vilken typ av stöd som varit värdefull, vilket stöd du önskar 

gavs)? 

 

4. Kan du berätta för mig om… 

a. situationer när du känner dig mest betydelsefull som förälder? 

b. situationer när du känner dig ifrågasatt som förälder? 

c. vad det är som får dig att känna detta? 

d. platser, aktiviteter och situationer som är särskilt betydelsefulla för föräldrars 

relation till sina barn när föräldern är i fängelse? 

e. vilken betydelse fängelsevistelsen haft för hur din och barnets relation 

utvecklats? 
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f. om det är något mer jag behöver veta om vad en fängelsevistelse innebär för 

föräldraskapet och relationen med sitt barn? 

 

5. Avslutning 

a. Ålder 

b. Antal barn, deras åldrar 

c. Fanns/finns en medförälder 

d. Födelseland 
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