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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kontakten mellan barn och föräldrar ser ut, när 

föräldern sitter i fängelse. Efter en diskussion med de tilltänkta informanterna var det tydligt att 

det finns en problematik inom detta ämne. Forskningen ur barn-/föräldraperspektivet är 

tämligen bristfällig då studier gällande fängelseklienter och kriminalvård i synnerhet behandlar 

den intagne. Därför var det av intresse att ta reda på hur kontakten hanteras, det vill säga på 

vilket sätt alla inblandade parter agerar för att barnet skall få ha en så bra kontakt som möjligt 

med sin förälder trots att den inte har samma möjligheter som en fri förälder. Det fanns 

ytterligare aspekter inom ämnet som var av intresse, exempelvis att undersöka vad som händer i 

mötet och de positiva respektive negativa aspekterna av att kontakten fortskrider Slutligen var 

det viktigt att undersöka om, och i så fall hur, barnen påverkas av att ha en förälder som sitter i 

fängelse.   

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer samt självrapporteringar genom 

nätbaserad interaktion, togs det reda på hur informanterna upplevde att kontakten mellan barn 

och deras frihetsberövade föräldrar såg ut och hur de ansåg att den hanterades. För att förstå alla 

inblandade parters perspektiv bestämdes det att fyra stycken intervjuguider som riktade sig till 

var och en av de olika kategorierna av informanterna utformades. Eftersom fyra olika 

perspektiv inkluderades blev svaren inte enhetliga utan många olika upplevelser framkom vilket 

gjorde det mycket mer intressant.  

 

Nyckelord: Barn-/föräldraperspektiv; barnperspektiv; fängelse/anstalt; frihetsberövad förälder; 

barnets påverkan; kontakt; mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill rikta vår största tacksamhet mot de personer som har delat med sig av sina berättelser 

för att göra vår uppsats möjlig. Vi önskar er all lycka i era fortsatta liv och hoppas verkligen 

på att allt löser sig till slut. Vi vill även visa vår tacksamhet mot vår seminariegrupp för alla 

lärorika diskussioner under terminens gång. Vi vill också tacka våra familjer som har stått ut 

med oss under våra stressiga perioder. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare 

Ann-Katrin Witt för konstruktiv kritik och många bra tips och råd.  
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1. Inledning 
 

Få saker väcker så starka känslor som när oskyldiga barn behandlas fel. Barn i utsatta 

situationer, med föräldrar som inte är närvarande, blir påtagligt - i synnerhet för oss som har 

egna barn. När en individ frihetsberövas och placeras i häkte eller på anstalt riktas fokus mot 

just den personen. Om den personen är förälder så finns det även ett barn som förlorar rätten 

till sin förälder. I Sverige uppskattas det att ca 8000 - 10000 barn har en eller två 

frihetsberövade föräldrar (www.riksbryggan.se). Det är sällan de här barnens situation 

uppmärksammas.  

 

Att en person begår ett brott, döms till fängelse och placeras på en anstalt behöver inte 

nödvändigtvis innebära att de är sämre människor eller föräldrar. Alla har bra och dåliga sidor 

i sin personlighet och ett begått brott behöver inte utesluta en persons förmåga att prestera 

som förälder. Därför tyckte vi att det var viktigt att lyfta fram barn-/föräldraperspektivet och 

se hur kontakten hanteras och vad som sker i mötet mellan frihetsberövade föräldrar och deras 

barn.    

 

1.1 Förförståelse 

 

Även om vi personligen inte har erfarenhet av att ha en förälder i fängelse, eller har barn med 

någon i fängelse, är det ändå lätt att förstå att barn påverkas av att vara i denna situation. 

Däremot är det sällan vi hör talas om barn som har föräldrar som sitter i fängelse. Vi har 

närliggande erfarenheter som har gjort oss intresserade av att utforska ämnet ytterligare och vi 

har i detta kapitel valt att nämna oss vid namn för att vi inte ska behöva stå för den andres 

erfarenheter. 

 

Zalli har växt upp med en pappa som har suttit på behandlingshem och hon upplevde ofta att 

fokus riktades mot hennes pappa. Ingen information om varför hennes pappa satt på 

behandlingshem gavs till henne. Hon kände istället att hon skulle rätta sig efter situationen. I 

princip alla möten med hennes pappa skedde bevakade men det var aldrig något hon vågade 

ifrågasätta, hon vara bara ett barn. Hon känner nu i efterhand att det skulle varit lättare att 

bearbeta sin pappas frånvaro om hon hade vetat varför han var borta. Hon hade önskat att alla 

hade talat öppet om det istället för att försöka dölja det.  
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Marias erfarenheter av ämnet är att hon har haft en anhörig som blev dömd för ett brott, något 

som gjorde att även hon fann ämnet intressant att studera närmare.  

 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

 

Med anledning av våra individuella erfarenheter ville vi undersöka om situationen såg likadan 

ut för andra barn. Vi har valt att undersöka hur mötet mellan barn och föräldrar fungerar på 

häkten och anstalter. I de fall som barnet nämns handlar det mest om att det är synd om barnet 

som har en sådan förälder. Tas någon hänsyn till barnets perspektiv eller läggs all fokus på 

den som är intagen? 

 

När vi skulle påbörja vår uppsats kunde vi inte endast utgå från att det fanns en problematik 

utan vi behövde ett konstaterande och därmed ställa oss frågan: Finns det en problematik i hur 

kontakten mellan barn och förälder hanteras, när föräldern sitter i fängelse? Vi var medvetna 

om att våra erfarenheter kunde vara tillfälliga och därför kunde vi inte endast utgå ifrån dem. 

Efter att ha talat med våra intervjupersoner och läst in oss på ämnet, insåg vi relativt snabbt att 

det fanns en problematik. Vi ville därför ta reda på hur kontakten hanteras, det vill säga på 

vilket sätt alla inblandade parter agerar för att barnet ska få ha en så bra kontakt som möjligt 

med sin förälder trots att den inte har samma möjligheter som en fri förälder.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Vi söker svar på följande frågeställningar: 

 

Hur hanteras kontakten mellan barn och föräldrar, när föräldern sitter i 

fängelse? 

 

Vad händer i mötet mellan frihetsberövade föräldrar och deras barn 

 

Vad är de positiva respektive negativa aspekterna av att barn har kontakt med 

sina frihetsberövade föräldrar?  

 

Hur påverkas barnet av det faktum att föräldern är frihetsberövad?  
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1.4 Disposition  

 

Vi har i kapitel 1 skrivit en inledning till området vi kommer att behandla. I kapitel 2 

presenterar vi bakgrunden till fenomenet och förklarar även viktiga begrepp inom 

kriminalvården så att det blir lättare att förstå texten och följa med i vårt resonemang. I 

samma kapitel nämner vi också tidigare forskning i ämnet, gjord av kriminalvården samt 

Barnombudsmannen. I kapitel 3 presenterar vi våra informanter samt går vi igenom våra val 

av metoder för intervjuer och redovisar för hur våra olika intervjuer har gått till. I kapitel 4 

redovisar vi de teorier vi har valt. I kapitel 5 presenterar vi vårt empiriska material. I kapitel 6 

gör vi vår sociologiska analys och hänvisar till de presenterade teorierna i kapitel 5. I kapitel 7 

tar vi upp våra tankar och funderingar under resans gång och reflekterar även över vad som 

hade kunnat göras annorlunda.  

 

Eftersom vi, i metodkapitlet, presenterar så mycket relevant information, samt presenterar 

våra informanter, vill vi att det ska komma tidigt i uppsatsen. Därför har vi valt att lägga 

metodkapitlet direkt efter bakgrunden. Vi har valt att hänvisa till långa Internetadresser med 

fotnoter. Detta för att inte störa läsningen med långa källhänvisningar i texten. Vi har, i vår 

uppsats, valt att genomgående använda oss av våra frågeställningar som rubrik på våra teman. 

Detta gjorde vi för att få struktur i uppsatsen och således underlätta för läsaren.  

 

2. Bakgrund 
 

Vi har redovisat vårt syfte men för att läsaren ska kunna förstå uppsatsens upplägg och ämnet 

vi behandlar anser vi det nödvändigt att förklara kringliggande aspekter inom kriminalvården. 

Vi vill också presentera tidigare gjorda studier och för att underlätta läsningen vill vi redan 

här redogöra för begreppen som vi kommer att använda oss av. För dem som inte har någon 

erfarenhet av kriminalvården kan det vara svårt att veta vad de olika begreppen innebär.   

 

2.1 Begrepp som används inom kriminalvården 

 

När en person begärs häktad så är det för att han eller hon misstänks för ett allvarligt brott. 

Personen kan då beläggas med restriktioner vilket kan innebära ingen eller begränsad kontakt 

med omvärlden. De restriktionerna innefattar även kontakten med den häktades barn. Så länge 
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man är placerad på häkte klassificeras man som oskyldig.  Det finns ingen tidsbestämning för 

häktningstiden utan man är placerad där tills man blir antingen släppt fri eller blir dömd och 

flyttas till en anstalt. I fall där personen har suttit en längre tid i häkte kan restriktionerna 

upphöra så att de kan få umgås med andra häktade och även få ta emot besök.  

Om en häktad person beläggs med fulla restriktioner innebär det att han eller hon inte får ha 

någon kontakt alls med omvärlden. Detta görs av säkerhetsskäl för att inte riskera att den 

häktade ska kunna undanröja bevis som kan försvåra rättegången. Fulla restriktioner avser 

även kontakten med eventuella barn men en åklagare kan i särskilda fall besluta om 

individuella restriktioner som kan ge tillstånd för enskilda besök eller telefonsamtal med 

exempelvis barn. Enligt Socialstyrelsen & Kriminalvårdsstyrelsen (1998) framkom att få 

häktade känner till den möjligheten och att ansökan om individuella restriktioner i princip 

endas förekommer om den häktade själv ber om det (www.kriminalvarden.se).  

 

En person som döms för ett brott placeras på en anstalt. Straffen kan variera från 14 dagar till 

livstid. I Sverige delas anstalterna in i säkerhetsklass A- F. Det är ett klassificeringssystem 

som visar anstaltens säkerhetsgrad.  Klass A, som är hårdast bevakat, till E är slutna anstalter 

och klass F är öppna anstalter.  

 

De mest våldsamma och rymningsbenägna intagna placeras på de slutna anstalterna och har 

begränsade möjligheter till besök, kontakt med andra intagna och permissioner. I regel ges 

inga normalpermissioner innan en fjärdedel av straffet är avtjänat. Särskilda permissioner kan 

beviljas i fall där exempelvis nära släktingar blir allvarligt sjuka. I regel får de intagna inte 

heller ha sina egna kläder på sig, inte ens vid besök, utan använder anstaltens kläder. 

 

Det som skiljer en öppen anstalt från en sluten är att det inte finns några rymningshinder i 

form av höga murar, galler för fönster eller stängsel. De intagna har även möjlighet att röra 

sig fritt på anstaltens område under dagarna. Rymningsfrekvensen är något högre från denna 

typ av fängelse, år 2008 skedde 61 av årets 69 rymningar från öppna anstalter. På en öppen 

anstalt är möjligheten till besök större än på en sluten. Det finns även större möjligheter för 

besökare att röra sig fritt på anstalten, sova över och även besöka den intagnas cell. På en 

öppen anstalt finns det även större möjlighet till att ha sina egna kläder på sig 

(www.kriminalvarden.se).  

 

Den vanligaste orsaken till §34placering är att missbrukare får avtjäna den sista tiden av sitt 
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fängelsestraff på ett behandlingshem (Kriminalvården 2003) .  I en del fall kan även §34-

placering användas då en förälder har varit ifrån sin familj en längre tid. Den intagna 

föräldern kan då få avtjäna sista tiden av sitt straff i till exempel ett familjehem dit även barnet 

kan få komma och hälsa på och även bo över. Detta är för att lättare anpassa sig till ett liv med 

sin förälder efter en lång tids avbrott. Det fungerar som en övergång som sker delvis 

övervakat för att förbereda för livet i frihet tillsammans med sin familj (Barnombudsmannen 

2004). 

 

2.2 Barn med frihetsberövade föräldrar 

 

Enligt artikel 9 i FN:s barnkonvention (Barnombudsmannen 2004) har barn med 

frihetsberövade föräldrar samma rättigheter till umgänge med sina föräldrar som andra barn. 

Inga barn ska, mot sin vilja, behöva skiljas från sina föräldrar om det inte anses nödvändigt 

för barnets bästa (ibis). Undantag kan förekomma vid våld eller övergrepp mot barnet men i 

övrigt ska barn ha rätt att träffa sina föräldrar även om de sitter i fängelse.  

 

Riksbryggan som jobbar för barns rätt till kontakt med frihetsberövade föräldrar skriver att ca 

8000-10.000 barn lever med en eller två frihetsberövade föräldrar. Samtidigt skriver 

Barnombudsmannen (2004) att det inte finns någon övergripande statistik över antalet sedan 

1997.  Det finns inte heller någon övergripande forskning kring problematiken som uppstår då 

barn till exempel står inför problem som skilsmässor eller dödsfall. 

 

För barn i krissituationer är typiska reaktioner ängslan, nedstämdhet ointresse, skuld, ilska, 

utbrott, koncentrationssvårigheter och återkommande kroppsliga symptom som till exempel 

huvudvärk och magont. Känslan av att vara värdelös och inte vara älskad är också typiska 

krisreaktioner hos barn (Barnombudsmannen 2004).  

 

2.3 Besöket 

 

När ett barn under 15 år besöker sin mamma eller pappa som sitter på anstalt skall de alltid ha 

en vuxen med sig. Sällskapet måste vara över 18 och får inte ha varit dömd för något brott. 

Besöket måste vara bokat i förhand vilket innebär att den intagna har informerat fängelsets 

anställda om när han/hon vill ha besök och av vem.  
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Undersökningar med hjälp av metalldetektorer och narkotikahundar sker för säkerheten och 

det gäller även barn. Även kroppsvisitationer kan förekomma. ”På några fängelser kan man 

få klä av sig alla kläderna. Det är pinsamt, men det är inte heller farligt.”2 

 

Hur ett besök går till kan skilja sig beroende på vilken slags anstalt föräldern sitter på. På en 

del anstalter med högre säkerhetsklass kan mötet ske övervakat i enkla besöksrum medan det 

på anstalter med lägre säkerhetsklass kan vara mer hemtrevligt med inredda barnrum. På 

öppna anstalter ges även möjligheten att träffas i den intagnas cell eller till och med träffas på 

anstaltens uteplatser.  

 

På kriminalvårdens hemsida finns det särskilda sidor som är riktade till barn med 

frihetsberövade föräldrar3. På ett enkelt och barnvänligt språk beskrivs det hur de intagna har 

det, hur deras dagar kan se ut och hur ett möte kan gå till. Det finns också länkar till andra 

barns berättelser om hur det är när ens förälder sitter i fängelse.  

 

2.4 Tidigare studier  

 

Det är svårt att hitta tidigare gjorda studier om ämnet som vi har valt att behandla. Det finns 

rapporter som tar upp föräldraperspektivet och hur det är att vara minderårig inom 

kriminalvården men ytterst få som behandlar hur det är att ha en frihetsberövad förälder.  

1997 sammanställde Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen i samråd med bland annat 

Barnombudsmannen en rapport för att lyfta fram problematiken rörande barns kontakt med 

sina frihetsberövade föräldrar. Rapporten innefattade en rad förslag om förbättringar som 

kunde leda till en bättre kontakt mellan barn och deras frihetsberövade föräldrar. 2002 fick 

Kriminalvårdskommittén i uppdrag att se över lagen, 1974:203, om kriminalvård i anstalt 

(KvaL) men utelämnade helt föräldra-/barnperspektivet. Under 2003 genomförde 

Barnombudsmannen en enkätundersökning bland landets häkten och anstalter för att 

undersöka hur kriminalvården arbetade för att förbättra kontakten mellan frihetsberövade 

föräldrar och deras barn och om rapporten givit resultat.  Av landets 54 anstalter och 29 

häkten fick Barnombudsmannen in svar från 44 anstalter respektiver 21 häkten. 2004 

redovisades resultaten i uppföljningsrapporten Straffa inte barnet4 för att visa om förändringar 

                                                
2 http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_Childrens_InfopageGeneral____5592.aspx 090520 
3 http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_Childrens_InfopageGeneral____5535.aspx 090506 
4 http://www.bo.se/Files/publikationer,%20pdf/BO_straffa_inte040212.pdf 
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i Kriminalvårdens förmåga att möta och tillgodose barnens behov har skett. 

Barnombudsmannen (2004) fann att det, sedan problematiken uppmärksammats 1997, skett 

positiva förändringar vilket innebar att i princip samtliga häkten och anstalter hade fått 

besöksrum anpassade efter barnens behov med bland annat leksaker. Emellertid kvartstod 

områden där situationen kunde förbättras och Barnombudsmannen ansåg det särskilt 

anmärkningsvärt att nästan alla anstalter och häkten saknade personal med erfarenhet av 

barnperspektivet i ett besök mellan en intagen förälder och dess barn.  

 

Av enkäterna framgick att det som ansågs som det mest naturliga för att upprätthålla en 

naturlig kontakt mellan ett barn och dess frihetsberövade förälder är permissioner – något som 

lagen sätter stopp för idag. Permissioner borde beviljas utifrån den intagnas barns behov som 

att få ha sin förälder närvarande vid exempelvis en skolavslutning eller uppvisning.  

 

Som tidigare nämnt kommer vi i följande kapitel presentera vår metod. 

 

3. Metod  
 

Vi har genom kvalitativa intervjuer och observationer samt självrapporteringar genom 

nätbaserad interaktion, undersökt hur våra informanter upplever att kontakten mellan barn och 

deras frihetsberövade föräldrar ser ut och hur de anser att den hanteras. Detta har skett dels 

genom förstahandsinformation, genom intervjuer med barnen men även i vissa fall genom 

andrahandsinformation genom intervjuer med en anhörig till barnen (i det fall där barnen är 

minderåriga). Vi har även intervjuat en före detta intagen förälder samt en kvinna verksam 

som socialkonsulent samt en man som arbetar som advokat. Vi är medvetna om att 

perspektiven blir olika och därför har vi anpassat intervjuguiderna för att passa våra olika 

informanters perspektiv. Det frågeformulär som vi använde till anhörig till intagen kallar vi 

fortsättningsvis FF 1 (bilaga 1) bestod av 11 frågor. Det frågeformulär som vi använde till 

barn med intagen förälder kallar vi för FF 2 (bilaga 2) och bestod av 20 frågor.  Det 

frågeformulär som användes till före detta intagen kallar vi FF 3 (bilaga 3) och bestod av 15 

frågor. Slutligen kallar vi frågeformuläret som användes till rättsväsendet/socialtjänsten för 

FF 4 (bilaga 4) 
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3.1 Presentation av informanterna och vårt urval 

 

Vi är medvetna om att vi behandlar ett känsligt ämne och vi tror att det kan vara anledningen 

till att vi har haft svårt att få kontakt med intervjupersoner. Vi har genom vårt nätverk fått 

kontakt med personer som på olika sätt har varit i situationer där antingen de själva sitter/ har 

suttit i fängelse, har haft en förälder som sitter i fängelse eller har barn med någon som sitter i 

fängelse. Några intervjupersoner har vi hittat av tillfälligheter när vi har gjort vardagliga 

saker. Nedan följer en kort presentation av våra informanter. Deras namn är fingerade 

eftersom de ville vara anonyma och inte riskera att kunna identifieras.  

 

Sofia är en ung kvinna som har två barn varav ett med den intagna. Sofia och mannen har känt 

varandra i ca fyra år. Mannen har avtjänat 10 månader för grov misshandel och tre månader 

återstår av strafftiden. Sofia fick vi kontakt med via en hemsida på Internet. Vi skickade ett e-

mail till henne där vi frågade om hon ville ställa upp på en intervju och det ville hon. Därefter 

skickade vi frågorna till hennes e-mail och hon skickade svaren tillbaka till oss ganska 

omgående. Sofia fick frågeformuläret FF 1. 

 

Sebastian är en man som är 38 år. Han är före detta heroinmissbrukare som har avtjänat 3,5 

års fängelse straff för narkotikainnehav. Han har två tonårsdöttrar. Han är sedan 2002 nykter 

och går på metadonprogrammet i Örebro. I dagsläget studerar han på Socionomprogrammet. 

Sebastian är från början bekant med vår gate keeper. Vi frågade Sebastian via msn om han var 

intresserad av att ställa upp på en intervju. Han sa ja och intervjun ägde rum personligen och 

skedde i Örebro där Sebastian bor (Sebastian har gett oss tillåtelse att namnet på hans hemstad 

publiceras). Vår gate keeper var med då Sebastian intervjuades. Sebastian fick 

frågeformuläret FF 3.  

 

Anna är en ung kvinna som vill vara anonym, även inför oss. Hon är gift med Ceasar som 

sitter i fängelse för ett sexualbrott. De har tre gemensamma barn varav ett är fött under tiden 

som Ceasar har suttit i fängelse. Vi har genom Anna även fått svar av Ceasar som vi har 

använt oss av i presentationen av empirin. En av oss fick kontakt med Anna via hennes blogg 

på Internet. Intervjufrågorna skickade vi till hennes e-mail. Anna fick frågeformulär FF 1. 

 

Lukas är en man på 25 år och han är ensamstående. Hans pappa satt i fängelse under 3-4 år av 

Lukas tonårsperiod. Lukas är en bekant till oss båda. Vi visste lite om hans bakgrund och 
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frågade om han ville intervjuas och det ville han. Vi bokade tid på en lugn plats som Lukas 

själv valde och intervjun skedde personligen. Den spelades in på en mobiltelefon kombinerat 

med bandspelare. Lukas fick frågeformulär FF 2. 

 

Sanna är en ensamstående kvinna på 47 år. Hon har fyra barn med fyra olika män. När yngsta 

dottern Awa var 2 år blev hennes pappa Ibrahim häktad misstänkt för grov misshandel på en 

man. Varken Sanna eller Awa fick ha någon kontakt med Ibrahim förrän Sanna skrev ett brev 

till åklagaren. Först då fick de träffas en kort stund övervakat, endast prata svenska med 

varandra och inte diskutera fallet. Sanna tillkom när vi endast hade 2 veckor kvar av terminen, 

därför fick inte hon något frågeformulär utan endast frågor om mötet och tiden som Ibrahim 

satt häktad.  

 

Eskil är 63 år och verksam som advokat. Han är släkting till en av oss. Vi e-mailade en 

förfrågan till honom om att bli intervjuad via e-mail. Han gav klartecken och vi skickade iväg 

frågorna. Eskil e-mailade tillbaka svaren inom två veckor. Eskil fick frågeformulär FF 4. 

 

Klara är en kvinna som är 49 år och verksam som socialkonsulent på Länsstyrelsen (tillsyn 

över kommunernas socialtjänst främst äldreomsorg) i Mellansverige. Hon är arbetskollega till 

en av våra gate keepers. Vår förfrågan om hon ville ställa upp på en intervju gick via ett e-

mail till vår gate keeper. När hon hade svarat ja skickade vi frågorna till hennes e-mailadress 

och svar fick vi tre veckor senare. Klara fick frågeformulär FF 4. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer av informanterna. Mulinari (i 

Sjöberg 1999) menar att; för att förstå den verklighet som informanterna befinner sig i måste 

man studera hur världsbilden ser ut för dem samt vilka normer, värderingar och erfarenheter 

de har. Detta sker genom att befinna sig nära dem. Kvale (1997) anser att det är genom att 

tillämpa kvalitativa intervjuer som man bäst lär känna sina informanter och den värld de lever 

i. Vi instämmer med både Mulinari (i Sjöberg 1999) och Kvale (1997) vilket gjorde att vi 

delvis valde kvalitativ metod att utgå ifrån, eftersom det behandlar de samspel som sker 

mellan intervjupersonen och informanten på ett naturligt sätt.  

 

I enighet med Mulinari (i Sjöberg 1999) anser vi det är av stor vikt att informanterna känner 
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sig trygga i situationen de befinner sig i. Vi ansåg därför att det var ytterst betydelsefullt att 

intervjuerna utfördes på en plats där informanterna kände sig trygga. Att det är en lugn plats 

samt att informanterna känner sig trygga gjorde det möjligt för oss att kunna observera 

informanterna mer ingående. Vi kunde även se hur de reagerade på frågorna vi ställde men 

även uppfatta saker som inte sades till exempel om de blev tysta då någon speciell fråga 

ställdes. Vi hade, så att säga, möjlighet att läsa mellan raderna utan att tappa objektiviteten.  

 

En negativ aspekt med kvalitativa metoder kan vara, som Mulinari (ibid) skriver, att som 

forskare under intervjuer komma informanten för nära in på livet. Detta kan göra att intervjun 

istället antar en form av konversation vänner emellan. Forskaren måste sätta upp tydliga 

gränser för sig själv för att genomföra intervjun på ett objektivt sätt. Kommer man, som 

forskare, för nära sina informanter kan det blir svårt att veta var gränsen går. Detta kunde ha 

ställt till svårigheter för oss båda då vi båda umgås med vissa av informanterna på ett privat 

plan, men vi försökte att hålla oss objektiva under intervjuerna.  

 

En svaghet med kvalitativa metoder kan vara att, även om informanten ställer upp på 

intervjun, kan hon komma att känna obehag av vissa frågor och då inta en reserverad position.  

Det blir då svårt för forskaren att återfå förtroendet för informanten.  Här kan vi se de positiva 

aspekterna av nätbaserad interaktion med självrapporteringar, då det inte sker på ett lika 

personligt plan. De positiva aspekterna av kvalitativ metod kan däremot vara att forskaren har 

möjlighet att få uttömmande svar från sina informanter eftersom hon har möjlighet att ställa så 

många följdfrågor hon önskar.  Denna möjlighet är däremot begränsad när man använder sig 

av nätbaserad interaktion.  

 

3.3 Nätbaserad interaktion med självrapportering 

 

Vi genomförde fem intervjuer via nätbaserad interaktion (e-mail) med självrapportering. 

Vi skickade intervjufrågorna via e-mail till informanterna.  De kunde på så vis, i sin egen takt, 

skriva ner sina tankar och funderingar i sina svar och kunde därmed få den tid de behövde för 

att reflektera, överväga sina formuleringar och sortera utgående information. Beträffande 

tidsaspekten kan vi se fördelar när Liedholm (Sjöberg 1999) nämner att det är tillfälle att bryta 

en intervju när intervjun börjar gå på tomgång. Ett sådant problem finns inte att beakta 

gällande självrapporteringar och nätbaserad interaktion då parterna själva väljer när de vill 

och kan svara på e-mail. Den negativa aspekten med detta är att det till viss del försvårade vår 
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möjlighet att ställa följdfrågor och avbryta när vi önskade att informanterna skulle 

vidareutveckla eller förklara något som vi undrade över. En positiv aspekt som Liedholm 

(ibid) tar upp är att en del människor kan känna att, eftersom de är anonyma och med största 

sannolikhet inte kommer att träffa personen som intervjuar dem igen, kan de lika gärna kan 

berätta allt. ”The typed text provides the mask ” (Danet 1998, s 129 i Berg 2008) syftar till 

informantens möjlighet att gömma sig bakom datorskärmen. Den nätbaserade interaktionen 

har även den positiva effekten att den ger informanterna en större kontroll över vilken 

information de vill ska komma fram och vilken information de vill undanhålla. Här finns även 

aspekten att det är lättare att uppge falsk information när man är helt anonym.  Med detta i 

åtanke var vi extra uppmärksamma och medvetna om informationen som vi fick från våra 

informanter. Självklart finns även den risken med informanten fysiskt närvarande även om vi 

tror att det är lättare att ljuga när man inte sitter öga-mot-öga med sin intervjuare.  

 

Som Liedholm (Sjöberg 1999) menar, i sitt resonemang med telefonintervjuer, var vi 

medvetna om att det även kunde bli ett problem för oss då vi intervjuade personer vi inte 

kunde se fysiskt:  

 

”För mig har det ibland känts som att jag måste ta sats för att lyfta telefonluren, 

ringa upp, presentera mig som den presumtive, obekante intervjupersonen 

finner tilltalande. Vem är denna människa jag talar med, hur ser personen ut, 

vilken ton ska jag anlägga?” (Sjöberg, 1999 s 170).  

 

Vad både kvalitativ metod och nätbaserad interaktion har gemensamt är att det alltid kan 

uppstå problem då en intervju skall äga rum. Ett dilemma för en intervjuare kan vara att hon 

börjar ifrågasätta sin egen trovärdighet och det kan orsaka problem under en intervjusituation, 

då det inte alltid är möjligt att känna sympati med sin informant (Sjöberg 1999).  

Detta var vi medvetna om då en av personerna som vi skulle ha intervjuat hade begått ett 

mycket grovt brott och hade ett livstidsstraff att avtjäna. Nu blev denna intervju tyvärr aldrig 

av (se kapitel 3.5), men det hade liksom Liedholm (Sjöberg 1999) anser, varit nyttigt för oss 

att konfronteras med detta då vi hade erhållit en möjlighet att studera vår förmåga att se på 

situationen objektivt. 
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3.4 Genomförande och insamling av empirin 

 

En av oss har tidigare intervjuat Sebastian och känner honom väldigt väl. Redan i början av 

vår uppsats tog vi kontakt med honom och berättade om vad vi planerade att skriva om. Han 

har nyligen börjat studera till beteendevetare och tyckte att ämnet var intressant och relevant 

och ville väldigt gärna medverka i en intervju. Sebastian bor i Örebro så till en början var 

tanken att intervjun skulle ske över telefon, vilket upplevdes lite ansträngande för oss 

eftersom Sebastian pratar väldigt fort och osammanhängande. Vi såg därför över 

möjligheterna att åka upp till Örebro och göra intervjun på plats. Vi fick till en början kontakt 

med Sebastian genom en gate keeper, som också är från Örebro. Under tiden som 

diskussionerna om intervjun pågick blev det klart att en av oss, tillsammans med vår gate 

keeper, skulle åka till Örebro av andra orsaker en vecka senare. Vi tog därför kontakt med 

Sebastian igen och frågade om han hade möjlighet till en intervju med så kort varsel. Vi 

erbjöd oss samtidigt att, som tack för hjälpen, agera som bollplank för hans första uppsats i 

sociologi eftersom vi visste han vid tillfället var en aning upptagen med den. Sebastian tyckte 

att det var ett bra förslag och sa att han såg fram emot intervjun.  

 

Vi skrev ganska omgående ihop en intervjuguide och skickade till vår handledare. Eftersom 

det var kort varsel hann vi inte få svar men valde att ändå genomföra intervjun eftersom vi 

inte ville riskera att missa den.  

 

Vi träffade Sebastian en lördagsförmiddag på ett köpcentrum utanför Örebro. Intervjun 

skedde på ett fullsatt Waynes Coffey - på Sebastians begäran. Till en början hade vi bestämt 

att intervjun skulle ske hemma hos Sebastian men när vi var på väg hem till honom ringde han 

och bad om att ändra plats då han inte hade hunnit städa hemma. Den av oss som genomförde 

intervjun hade aldrig tidigare träffat Sebastian på riktigt (endast hälsat på stan en gång 5 år 

tidigare) men hade under vårterminen 2007 tät telefon- och msn-kontakt. Ändå blev första 

riktiga mötet väldigt naturligt och intervjun tedde sig mer som en diskussion även om vi hade 

en intervjuguide som stöd för att inte glömma viktiga aspekter. Sebastian kom själv på egna 

frågor som han svarade på och var mycket engagerad i ämnet eftersom han har suttit i 

fängelse och har två döttrar.  

 

Trots ett fullsatt kafé pratade han högt och utförligt om sina känslor angående att ha barn 

under tiden han satt i häkte och på anstalt. Han kom även in på brottet han hade begått och hur 
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han blev gripen - allt medan nyfikna blickar sökte sig mot vårt bord. Sebastian verkade inte 

alls besvärad utan fortsatte att berätta. Vid ett tillfälle när han berättade om mamman till ett av 

sina barn och att hon jobbar som prostituerad ”tjackhora” märkte vi av besvärade blickar från 

en barnfamilj som satt nära oss. Vi valde då att med diskreta blickar och huvudnickningar få 

Sebastians uppmärksamhet så att han skulle tänka på att det fanns små barn närvarande. Han 

märkte det men verkade inte generas för egen del utan mer för barnens skull. Han återhämtade 

sig snabbt och fortsatte att prata men valde att viska fram ord som var mindre lämpade för 

barns öron.  

 

Vår gate keeper, som är en vän till Sebastian ville gärna träffa honom och var därför med 

under intervjun. Även om han mestadels satt tyst och lyssnade så ställde han emellanåt frågor. 

Detta blev enbart positivt eftersom nya saker, som vi inte var så insatta i, kom fram. 30 

minuter av diskussionen spelades in och efteråt satt vi kvar och diskuterade i uppskattningsvis 

40 minuter. Under den diskussionen behandlades mestadels Sebastians nuvarande 

livssituation med studier, metadonbehandling och övriga förhållanden. Vi valde sedan att, 

med Sebastians medgivande, ta med ett citat från en tidigare intervju med honom. Citatet är 

hämtat ur Zallis och två medförfattares B-uppsats i Sociologi och presenteras i vår analys i 

kapitel 6. 

 

Efter intervjun med Sebastian utgick vi ifrån intervjun med honom för att konstruera övriga 

intervjuguider. Vid denna tidpunkt hade vi även fått svar från vår handledare med synpunkter 

på vår intervjuguide. Detta hade vi hjälp av när vi konstruerade våra andra intervjuguider.  

 

Intervjun med Sebastian var lite annorlunda mot de andra intervjuerna. Dels var det en 

intervju men den utvecklades även till ett samtal mellan Sebastian, oss och vår gate keeper där 

vi förde en dialog om ämnet. Därför var det inte möjligt att följa intervjuguiden. Frågorna i 

intervjuguiden ställdes men på grund av att intervjun utvecklades till en diskussion utökades 

antalet frågor. För att kunna anpassa intervjuguiderna efter intervjupersonerna på bästa sätt 

bad vi dem att i korta drag beskriva sig själva och sina liv. På så sätt blev intervjufrågorna mer 

personliga och inte så generella.  När intervjuguiderna var klara skickade vi intervjufrågorna 

till de informanter som vi skulle intervjua via e-mail. Detta skedde i slutet av mars 2009.   

 

Anna fick vi kontakt med av en tillfällighet. En av oss hade suttit en kväll och tittat på senast 

uppdaterade trådar på www.familjeliv.se, som är ett forum för barnfamiljer, där hon brukar 
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läsa ibland. Överst bland senast uppdaterade trådar fanns en tråd som hette ”Min man sitter i 

fängelse för ett sexualbrott” (för att inte kunna söka på Internet och hitta tråden, har vi valt att 

ändra trådens namn men behålla innehållet). Författaren var anonym men länkade i inlägget 

till sin blogg där det även fanns en e-mail. Vi skickade iväg ett e-mail och bifogade vår 

dåvarande synopsis och frågade om hon var intresserad av att medverka i en intervju. Hon 

svarade snabbt att hon tyckte att det var ett viktigt ämne och att hon var mycket intresserad av 

att medverka. Bara dagar senare låste hon sin blogg och efter ytterligare några dagar skickade 

hon lösenordet till oss, något som vi såg som ett tecken på att hon ville att vi skulle läsa 

vidare. Hon insisterade hela tiden på att få fortsätta att vara anonym, även inför oss, och ville 

inte berätta mer än nödvändigt om själva fallet. Hon berättade bara att hennes man hade 

begått ett sexualbrott mot en av hennes vänner.  

 

I en annan sektion av www.familjeliv.se letade vi inspiration i en tråd som hette ”Vi som har 

barn med män som sitter i fängelse” (vi har återigen ändra rubriken något så att tråden inte 

blir sökbar). Vi fann där Sofia som själv tog kontakt med oss via e-mail där hon berättade sin 

historia. Vi skickade då samma intervjuguide (FF 1) till henne, som Anna hade fått.  

 

Därefter bokade vi tid och plats med Lukas som skulle intervjuas personligen. Vi känner 

Lukas genom tidigare och när en av oss, på msn, berättade för honom om vårt ämne skrev han 

att hans pappa hade suttit på en sluten anstalt, med hög säkerhetsklass, och att han gärna 

ställde upp om han kunde hjälpa till med något. Vi frågade om han kunde tänka sig att 

medverka i en intervju och han sa att det var självklart. Lukas intervju genomfördes på en 

lugn plats som han själv valde inom Halmstad Högskolas domäner.  Som vi nämnde tidigare i 

texten ansåg Mulinari (i Sjöberg 1999) att det är av stor vikt att informanterna känner sig 

trygga när de blir intervjuade personligen. Vi såg därför till att miljön som intervjun 

genomfördes i var en miljö som informanterna själva valt.  Vi gavs då tillfälle att se hur de 

reagerade på frågorna som vi ställde. Lukas blev till exempel tyst på frågan om vad hans 

pappa hade begått för brott och tittade ner i bordet. Det tog en stund innan han svarade och det 

gav oss en möjlighet att observera honom och att läsa mellan raderna utan att för den skull 

tappa objektiviteten. Möjligheten att observera våra andra informanter gick vi miste om då de 

intervjuades via nätbaserad interaktion med självrapportering. Den av oss som inte 

intervjuade Sebastian gjorde intervjun med Lukas medan den andre endast observerade.  

 

Eftersom vi ville ha en professionell och objektiv syn på ämnet ville vi även intervjua någon 



15 

inom rättsväsendet och någon som arbetar med frågor rörande barns rättigheter. I vårt sociala 

nätverk fann vi två personer, en advokat (Eskil) samt en socialkonsulent (Klara). Den av oss 

som var bekant med de båda skickade ett e-mail med förfrågan om deras medverkan. Båda 

ställde sig positiva till att medverka och vi e-mailade intervjuguiden FF 4 till dem båda. 

 

Både Sebastians och Lukas intervjuer spelades in och skrevs sedan ned ordagrant för lättare 

hantering. I april 2009 hade vi fått in alla svaren från våra fyra informanter som fått 

intervjufrågorna skickade till sig via e-mail.   

 

Med endast två veckor kvar av terminen fann vi en rapport5 gjord av Kriminalvårdens 

forskningskommitté som behandlade liknande frågor som vi arbetade med. Vi försökte då att 

hitta infallsvinklar som inte togs upp i rapporten och valde då att mer ingående fokusera på 

själva mötet. Vi valde därför att intervjua Sanna, en släkting till oss. Detta för att hon har 

erfarenhet av hur det är att ha barn med en man som har suttit häktad en längre tid. Sanna var 

påtänkt redan från början men på grund av tidsbrist hann hon aldrig ställa upp på en intervju. 

Frågan om mötet och förloppet innan mötet ställdes över telefon och blev besvarad genom ett 

e-mail.  

 

3.5 Reflektioner av intervjuer som var planerade men ej genomfördes 

Vi har valt att inkludera detta kapitel för att visa på svårigheterna med att få kontakt med 

intervjupersoner.  

 

Två personer som vi skulle intervjua via e-mail fick vi aldrig svar ifrån. Genom en bekant till 

oss fick vi vetskap om en kvinna som avtjänar ett 10-årigt fängelsestraff för mordet på sin 

man. Hon var själv positiv till att träffa oss för en intervju. Vi försökte, vid ett flertal tillfällen 

kontakta henne genom anstalten utan att få svar. Vår handledare skickade även ett 

rekommendationsbrev till anstalten för att utöka våra möjligheter. Vid telefonkontakt med en 

ansvarig på anstalten fick vi information om att det kunde bli problematiskt att få till stånd en 

intervju. Till en början antog vi att det berodde på lång handläggningstid och det faktum att 

hon satt på en sluten anstalt för mord. 090510 fann vi en artikel6 i Hallandsposten där det 

framkom att kvinnan ansökte om benådning hos Beatrice Ask eftersom hon ansåg att hon 

                                                
5 Fångarnas föräldraskap – En utvärdering av föräldrautbildningar inom kriminalvården. 
http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/4722_fangarnas-foraldraskap.pdf 
6 http://hallandsposten.se/nyheter/laholm/1.460100 
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hade handlat i självförsvar. Därför drog vi slutsatsen att det var den aktuella situationen som 

försvårade våra möjligheter till kontakt och intervju. 

 

Den andra personen som vi skulle ha genomfört en intervju med är den äldre dottern till 

Sebastian som är en av våra informanter. Genom Sebastian fick vi veta att hon gärna ville 

medverka. Hon trodde hon skulle kunna bearbeta sin uppväxt genom att svara på frågorna. Vi 

skickade intervjufrågorna till hennes e-mail adress men har inte hört av henne efter det. Vi har 

upprepade gånger både via hennes pappa men även via hennes e-mail adress försökt få tag på 

henne men inte lyckats.  

 

Vi fann även en organisation vid namn Bryggan Örebro dit vi skickade ett e-mail och bad att 

de kortfattat skulle beskriva vad organisationen har för syfte och hur de fungerar. Vi fick 

aldrig svar. 

 

3.6 Etik  

 

Vi var noga med etiska aspekter både före, under samt efter att intervjuerna genomfördes. 

Kvale (1997) menar att det finns tre viktiga etiska riktlinjer inom forskning som man skall 

göra allt som står i ens makt för att följa. Dessa är informerat samtycke, vilket innebär att 

intervjupersonerna blir informerade om det generella syftet med intervjun. Intervjupersonerna 

skall få veta vad de innebär för dem att deltaga och även att de blir informerade om att deras 

deltagande sker på en frivillig basis och att de därmed kan avsluta sin medverkan närhelst de 

önskar. Den andra etiska riktlinjen som Kvale (ibid) tar upp är konfidentialitet. Detta innebär 

att de data som man som forskare får in av intervjupersonerna är konfidentiella och därmed 

inte skall visas för obehöriga. Forskaren skall därmed se till att intervjupersonens anonymitet 

garanteras.  Den tredje och sista av de etiska riktlinjerna är konsekvenser. Med detta menar 

Kvale (ibid) att intervjupersonen skall lida minsta möjliga skada av att ställa upp på en 

intervju. Fördelarna med att medverka skall alltså uppväga nackdelarna. Eftersom etiken inom 

forskning är en viktig del bad vår handledare oss att e-maila våra intervjuguider till henne för 

godkännande innan vi genomförde våra intervjuer. 
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4. Sociologisk teori 
 

Vi har inte kunnat finna någon konkret sociologisk forskning som direkt behandlar vårt ämne. 

Vi har därför valt att använda oss av teorier som är applicerbara på våra frågeställningar. Vi 

utgår från Jonsson (1973) hur en separation från en förälder påverkar barnet. Vidare har vi 

valt att, utifrån Goffmans (1983) teori om totala institutioner, förklara hur en individ kan 

uppleva känslan av att vara frihetsberövad. Slutligen valde vi att använda Asplunds (2004) 

responsivitetsteori för att förklara mötet mellan människor.  

 

4.1 Hur en förälders frånvaro påverkar barnet – Jonsson  

Det sociala arvet (Jonsson 1973) bygger på en studie gjord på socialt missanpassade pojkar 

placerade på barnbyn Skå. I Jonsson (1973) presenteras en rad forskningsresultat gällande hur 

pojkar påverkas av att ha växt upp med en fader som inte har varit närvarande. Resultaten 

visar ett tydligt mönster mellan ungdomsbrottslingar och fäders frånvaro.  Jonssons (ibid) 

egen analys visar på Skå-pojkarnas ideala bild av fadersgestalten och hur den sällan stämmer 

överens med verkligheten. Större delen av de socialt missanpassade pojkarna hade en närmare 

relation med sin mamma än med sin pappa jämfört med pojkar under vanliga 

levnadsförhållanden (Jonsson (ibid) refererar till jämförelsematerialet som vanliga 

stockholmspojkar). Jonsson (ibid) visar på avsevärda störningar i den emotionella relationen 

mellan far och son. Hur problematiken uppstår är han dock inte förmögen att svara på ”Om 

dessa störda relationer är följdfenomen till pojkens beteende eller om det fanns som förebud 

tills hans sociala utspårande är det dock omöjligt att säga på basen av dessa 

undersökningsresultat” (Jonsson 1973, s 217). Vidare har Jonsson (1973) hypotesen att 

relationen troligen ofta uppstår på grund av svartmålning från modern och att det är det är hon 

som försvårar möjliggörandet av pojkens positiva bild av maskulin identifiering.  

 

Jonsson (1973) menar att graden av särställning kopplas samman med hur ovanlig barnens 

situation är. Vid skilsmässor, som är Jonssons exempel på separation, visar han på att pojkar 

vars föräldrar skiljer sig känner sig mindre ensamma om de umgås med andra pojkar vars 

föräldrar har skiljt sig. 

 

Jonsson (ibid) behandlar frågan om hur föräldrarollen påverkas av att vara till exempel 

kriminell. Jonsson menar att det blir svårt för en förälder att fylla sin föräldraroll samtidigt 
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som de handskas med en kriminell livsstil. Han nämner även hur faderns självbild, samt 

bilden sönerna får av sin far, påverkas av att fadern är kriminell.  

 

I Jonsson (ibid) finns inget omfattande genusperspektiv, mer än att Jonsson (1973) ibland tar 

upp skillnaderna mellan en sons relation till sin mor respektive far. Genusperspektivet 

behandlas inte ur ett barnperspektiv, det vill säga hur pojkars reaktioner på separation från 

föräldrarna skiljer sig från flickors. Vi tror att det till stor del beror på att originalutgåvan 

utkom 1969 men vi anser ändå att Gustav Jonsson var en pionjär med sin banbrytande 

forskning om barnperspektiv inom problemområden.  

 

4.2 Konsekvenser av reglementering - Goffman  

 

Totala institutioner (Goffman 1983) syftar huvudsakligen till mentalpatienters situation men 

kan appliceras vid alla typer av institutioner för frihetsberövade individer. ”En total 

institution” kan definieras som en plats att bo och arbeta på, där ett stort antal människor i 

en likartad situation lever ett instängt och formellt administrerat liv tillsammans under en 

längre tid, avskurna från livet utanför” Goffman 1983, s 9). Han menar att individer som fria 

har en beteendestruktur som innefattar mer eller mindre ordnade bitar som bygger upp 

vardagen. Varje individ har sitt invanda sätt att hantera situationer och känslor. När en individ 

frihetsberövas och anländer till en anstalt har den en beteendekultur som fri. Goffman (ibid) 

menar att det inte kan talas om en ackumulering eller assimilering utan han vill istället kalla 

det som händer med individen på grund av kulturbytet för diskulturation som innebär en brist 

på övning i att upprätthålla handlingsmönster och uppdateringar av sociala mönster i den fria 

världen. Individen placeras tillfälligt i en ny struktur och har inte längre möjlighet att anpassa 

sig till förändringar i den fria världen. När en individ frihetsberövas och anländer till en 

anstalt har denne en uppfattning om sig själv baserat på sociala interaktioner i sitt privata liv. 

Dessa uppfattningar ligger latenta under tiden som individen är frihetsberövad. Goffman 

(1983) nämner den kränkande reglementeringen av intagna där han tar upp hur kontakten med 

närstående blottläggs då interaktionerna är övervakade av bland annat fångvaktare. Det blir 

mest påtagligt vid möten men även när exempelvis brev till fångarna läses och censureras av 

fångvaktare innan den intagna får dem. Goffman (ibid) menar även att det förekommer 

kränkning mot anhöriga i form av ifrågasättningar om varför de har förhållanden och vill hålla 

kontakten med en intagen /brottsförbrytare ”När en nära anhörig måste fördömas, och 

särskilt när denna är fysiskt närvarande, kan en bekännelse av förhållandet inför 
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utomstående innebära en grov kränkning av förhållandet och därigenom av den egna 

personligheten” (Goffman 1983, s 31-32).   

 

4.3 Asplunds responsivitetsteori och begreppet Panoptikon 

 

Mötet som sker kan även studeras ur ett annat socialpsykologiskt perspektiv.  För att närmare 

förklara mötet människor emellan har vi valt att använda oss av Det sociala livets elementära 

former (Asplund 2004) om social responsivitet. Social är ett begrepp och responsivitet är ett 

annat begrepp. Om man skall försöka sig på en översättning av begreppen blir det samhällelig 

svarsbenägenhet. Asplund (2004) anser att dessa begrepp inte bör översättas på detta vis, då 

det inte bara förlorar sin vackra klang, utan dessutom ger helt fel associationer.  Hans sätt att 

se på begreppen social responsivitet är istället en teori som visar på hur sällskaplig människan 

i grund och botten är och hur villig hon är att svara på frågor då de ställs till henne. Genom 

hela Asplunds teori om social responsivitet är det den växelvisa interaktion som sker mellan 

två människor som står i fokus. Att vara responsiv innebär enligt Asplund (ibid) att en 

människa är positivt inställd på att svara på ett stimuli.  Mötet är vanligtvis mellan två 

människor och innebär ett växelspel som sker då den ena personen sänder ut ett stimuli till 

den andra personen, som i sin tur ger respons på detta. Ett stimuli kan till exempel vara frågan 

om hur den andra personen mår. Responsen blir svaret som skickas tillbaka. Det är detta 

samspel som är det intressanta enligt Asplund (ibid) som vidare menar, att det är när två 

människor observerar varandras existens och svarar på den andres beteende som de båda är 

socialt responsiva.  Att vara socialt responsiv måste inte ske verbalt utan kan även vara att ge 

en reaktion via gester eller genom sitt kroppsspråk. All kommunikation som sker oavsett det 

är verbalt eller via gester/kroppsspråk är alltså social responsivitet. Det växelspel som sker då 

ett stimuli skickas ut och ger respons är vad Asplund kallar ett responsorium.  Han skriver att: 

”Denna responsivitet är så stark att människan ofta ställer frågor bara för att få tillfälle att 

svara” (Asplund 2004, s 29). Människan är således en varelse som har ett stort behov att 

kommunicera oavsett om vad det handlar om.  

 

Det finns inget givet mönster om hur ett responsorium ser ut. Det är inte formellt och det 

följer därmed inte några speciella förordningar. Men skulle det mot förmodan uppkomma 

någon typ av förordningar är det en naturlig åtgärd att man förbiser det. Asplund (2004) säger 

att: ”Ett responsorium har vidare en omedelbar karaktär. Responserna är inte fördröjda utan 

kommer direkt, och responserna uteblir inte: på en bjuden stimulus kommer det alltid ett 
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svar.”(Asplund 2004, s 52). 

 

Som tidigare nämnt sker ett responsorium vanligtvis mellan två personer. Men det kan även 

vara så att en person och ett objekt som beter sig som ett levande väsen det vill säga kan avge 

svar, bör det ses som ett responsorium. För att förtydliga det ytterligare kan Asplunds (2004) 

exempel om en dragflygare och hans samspel med sin drake fungera som exempel.  När 

drakflygaren drar i linan som är fäst i draken svarar, det vill säga responderar draken på det. 

Då vinden plötsligt tar tag i draken och får den att göra plötsliga rörelser responderar 

dragflygaren på det. Detta växelspel mellan drakflygaren och hans drake är ett utmärkt sätt att 

påvisa vad ett responsorium är. 

 

Asplund (ibid) menar att eftersom det finns begrepp som social responsivitet finns det även ett 

motsatsbegrepp. Detta begrepp benämner han som asocial responslöshet. De båda begreppen 

är ömsesidigt uteslutande vilket betyder att en människa aldrig kan vara både socialt responsiv 

och asocialt responslös mot ett ting eller person. Till skillnad mot den sociala responsiviteten 

som kan vara fri och obunden är den asociala responslösheten tillfällig eller varaktig. Om den 

är varaktig anser Asplund (ibid) att det innebär social medvetslöshet. Asplund (ibid) har en 

rad olika kategorier av responsiviteter som han skriver om i sin bok. Ytterligare en kategori av 

responsivitet som är av intresse är begreppet disciplinerad social responsivitet. Asplund (ibid) 

anser att det i fängelser är en överdriven form av den disciplinerade sociala responsiviteten 

som används. Detta på grund av att den intagna har visat att han inte kan behärska sig och att 

det därmed är anstaltens uppgift att se till att den intagna kan kontrollera sin sociala 

responsivitet. En intagen kan lära sig att respondera i enighet med en färdig mall.  Men då ett 

stimuli bara kan besvaras på ett enda sätt eller att det inte besvaras alls, kan det enligt Asplund 

(ibid) göra så att den intagna människan mister sitt sätt att kunna respondera. Då har den 

intagna nått den absoluta botten i vad Asplund (ibid) benämner som social medvetslöshet 

 

Ett annat viktigt begrepp som Asplund (ibid) skriver om i sammanhang med anstalter och 

dess intagna är Benthams Panoptikon (Bentham i Asplund 2004, s 87-88). Panoptikon syftar 

till att de intagna alltid är övervakade. ”Internen vet att han kan vara konstant iakttagen men 

vet inte om han i givet ögonblick faktiskt är det […] Om internen beter sig väl, dvs lär sig den 

kod överheten vill intrumfa, blir han belönad. Och vari består belöningen? Den består däri, 

att den påtvungna asociala responslösheten i någon utsträckning upphävs” (Asplund 2004, s 

88). 
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Innan vi, med hjälp av våra ovanstående presenterade teorier, genomför vår analys kommer vi 

i nästkommande kapitel att redovisa resultatet av vår empiri.  

 

5. Resultat 
 

Vårt empiriska material består av svaren på intervjufrågorna som återfinns i de fyra 

intervjuguiderna/frågeformulären (Bilaga 1-4). Som vi nämnt i kapitel 3 var frågorna 

konstruerade för, anhörig till intagen (FF 1), intervjufrågor till barn med intagen förälder (FF 

2), intervjufrågor till före detta intagen (FF 3) och intervjufrågor till 

rättsväsendet/socialtjänsten (FF 4). Intervjuguiderna formulerades utifrån våra 

frågeställningar men eftersom vi hade olika perspektiv valde vi att utifrån frågeställningarna 

anpassa frågorna utefter den situation som var och en av informanterna befann sig i.  

 

Vi kommer även att fortsätta följa våra teman, utformade efter våra frågeställningar.  

 

5.1 Redovisning av empiri 

 

Intervjun med Sebastian skiljde sig från de andra intervjuerna då hans intervjuguide inte såg 

ut som de övrigas. Detta gör det svårt att bearbeta hans svar och finna likheter respektive 

olikheter med de övriga informanternas svar.  Detsamma gäller intervjun med Sanna som 

endast innehöll två frågor om mötet samt tiden som hennes sambo satt häktad. Vi har så gott 

det går anpassat och bearbetat deras intervjuer i likhet med de andras när vi har jämfört och 

sammanställt svaren. FF 4 som vi åt från de andra frågeformulären då de frågorna är mer 

direkta och anpassade till en använde till advokaten Eskil och socialkonsulenten Klara skiljer 

sig till viss del yrkesgrupp. Eftersom deras yrkesroll gör att de svarar utefter olika lagar är 

deras svar inte baserade på känslor. Deras svar behandlas för sig och sist under varje tema.  

 

Tema 1 behandlade frågeställningen om hur kontakten mellan barn och intagen förälder 

hanteras, när föräldern sitter i fängelse.  

 

”Jag kan inte vara en vanlig pappa så jag får vara en annan slags pappa då. Telefonpappan” 

(Sebastian). 
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Det var endast Anna, hennes barn och Sebastians yngsta dotter som inte hade hälsat på den 

intagna föräldern. Däremot har Anna och hennes man daglig telefonkontakt. Hennes man talar 

även med sin 2-åriga son nästan dagligen. Sebastian pratade också ofta i telefon med sin 

äldsta dotter när han satt på häkte och på anstalt. Lukas svarade att han bara hade varit och 

hälsat på sin pappa en gång när han satt i fängelse. Han hade gärna velat komma och hälsa på 

sin pappa fler gånger men det geografiska avståndet var för långt. Anna berättar att hon gärna 

vill hälsa på sin man Ceasar tillsammans med barnen men Ceasar själv vet inte om han vill att 

barnen skall komma dit. Sanna var mycket negativ till det faktum att hon och hennes dotter 

till en början inte fick hälsa på Ibrahim i häktet trots att hon bad om att de skulle få träffas. 

Hon tyckte att det var dåligt att en oskyldig 2-åring skulle behöva lida för något hennes pappa 

hade gjort. Awa borde ha fått träffa sin pappa om hon ville det.  

 

Vi var intresserade av att ta reda på om det finns något som underlättar möjligheten för 

intagna att ha en kontinuerlig kontakt med sina barn under fängelsevistelsen. Ceasar, som har 

svarat genom sin fru Anna, ansåg att så var fallet. Han anser att han har möjlighet att få 

tillstånd att ringa hem till sin familj oftare än de intagna som inte har en familj på utsidan. 

Han säger även att det går fortare för honom att få paket som Anna skickar till honom 

eftersom han har familj. Om intagna på anstalter generellt får bättre behandling om de har 

familj och barn på utsidan kan vi inte uttala oss om, men det är så Ceasar upplever det. 

Genom frågorna vi ställde till Sanna fick vi veta att Ibrahim fick träffa sin dotter trots fulla 

restriktioner i häktet, något vi ser som särbehandling på grund av föräldraskap. Sebastian som 

själv suttit på anstalt anser att personalen på anstalten han satt på inte gav honom någon 

särbehandling för att han hade barn. Han säger ändå att han i enstaka fall fick permissioner för 

att medverka i utredningar som rörde hans båda döttrar. Både Lukas och Sofia ansåg att de 

intagna som hade barn på utsidan inte fick någon särskild behandling. 

 

Eskil, advokaten, anser att kontakten mellan barnet och den intagna föräldern är positiv och 

bör uppmuntras men man måste ta i beaktande att fängelse miljön är skrämmande för barn. 

Klara, socialkonsulenten, anser att det är en individuell anpassning för barnet. Alla barn är 

olika och utefter deras ålder skall det bestämmas vad som är bäst för barnet. Om föräldern 

som sitter i fängelse har mördat en annan människa kan det enligt Klara kanske inte vara 

förnuftigt att låta barnet besöka den intagna föräldern. Hon anser att man måste se det från fall 

till fall.  
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I tema 2 bearbetades frågeställningen vad händer i mötet mellan frihetsberövade föräldrar 

och deras barn.  

 

”Jag tycker inte att en förälder i fängelse ska ha kontakt med sina barn!  Om 

miljön hade varit mer anpassad till barn hade det varit annorlunda. Om man 

fick umgås ute på gården till exempel. När min bror hälsade på pappa fick han 

två plitar med sig när han var ute i det fria i några timmar. Då kunde de prata i 

vanlig miljö. Då kändes det som om tiden bara flög iväg, sa han. Fast med 

grova brottslingar skulle detta inte funka, det säger sig självt.” (Lukas) 

 

Vi undrade om det fanns särskilda regler som underlättar för barnen då de kommer på besök. 

Informanterna ansåg att det inte fanns några sådana regler mer än att det finns 

övernattningslägenheter samt lekrum tillgängliga för de intagnas familjer att använda. Ett 

undantag i reglementeringen var att Sanna och hennes dotter egentligen inte fick hälsa på 

Ibrahim i häktet men eftersom det var ett barn inblandat fick de till slut tillåtelse att ändå 

träffas. När Sanna och hennes 2-åriga dotter Awa hälsade på Ibrahim i häktet fick de endast 

träffas i 30 minuter. Mötet var polisövervakat och de fick endast prata svenska med varandra. 

De fick inte heller prata om brottet som Ibrahim misstänktes för. 

 

För att underlätta för barnen under besök hos en intagen förälder nämner Sebastian vikten av 

normaliteten under mötet. Han anser att det är av stor vikt att föräldrarna har på sig vanliga 

kläder istället för anstaltens kläder. Han tror att genom att den intagna får ha på sig sina egna 

kläder under mötet med barnet, avdramatiseras hela situationen. På anstalten som han satt på 

fick de intagna laga sin egen mat och även ta emot besök i sina egna celler. Detta menar han 

ger barnet en mer hemtrevlig syn på ett fängelse. Även Lukas berättade att han önskade att 

fler möten skedde obevakat och utomhus för att få det mer normaliserat men att han förstod 

att det äventyrade säkerheten. Sebastian menar att en möjlig lösning på detta är §34-placering 

där övergången från anstalt till livet med sin familj blir mjukare.  

 

Alla informanter svarade att de blivit bra bemötta då de varit på besök på anstalterna. Flera av 

dem tyckte att personalen var mycket trevlig. De talade alla mycket gott om hur personalen 

behandlat dem.  

 

I tema 3 bearbetades frågeställningen om vilka positiva respektive negativa aspekter det finns 
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av att barn har kontakt med sina frihetsberövade föräldrar. 

 

”Enligt vad jag har hört att det skulle gå till, så kan jag inte komma på några 

nackdelar, bara fördelar, att barnet får träffa sin pappa, vilket självklart är 

jätteviktigt! Men det beror ju på hur gamla barnen är och hur mycket de förstår. 

Äldre barn kanske blir ledsna, arga, besvikna, rädda osv av att se sin pappa där 

inne och om de börjar tänka på varför och vad som händer med pappa osv. Men 

yngre barn, som i den åldern som mina barn är i, kan jag inte komma på några 

nackdelar. De skulle inte förstå vad ett fängelse är och varför pappa sitter där. 

När de träffade honom så skulle de bara tro att det är en plats som pappa bor 

på just nu. Vilket inte är negativt.”(Anna) 

 

Sebastian tyckte att man skulle se till barnets bästa och inte låta dem träffa föräldern om den 

har förgripit sig på barnet. Enligt både Sofia och Anna är det övervägande positivt att låta 

barnet och den frihetsberövade träffas men en aspekt kan vara att deras barn fortfarande är 

unga. Fördelarna är att barnet får träffa sin intagna förälder vilket de båda anser vara väldigt 

viktigt.   

 

Anna nämner att den negativa aspekten av att låta äldre barn besöka sin förälder på anstalt är 

att ett äldre barn kanske blir ledset och argt vilket kan ha att göra med att barnet förstår mer ju 

äldre barnet blir. Sofia säger att det är beroende på om föräldern sitter på en öppen eller sluten 

anstalt som det är positivt eller negativt. Hon tycker inte att större barn skall åka och hälsa på 

en förälder då denne sitter på anstalt eftersom hon anser att de då vet vad ett fängelse innebär.  

 

En negativ aspekt som Lukas säger är att, på grund av sin pappas brott, har han tappat sin 

respekt för honom. Han anser inte att det finns några fördelar alls med att låta barn hälsa på 

sin förälder som sitter i fängelse. Han tycker att det ger, dels ger en skev bild av den som sitter 

på anstalt, men även att miljön är hemsk och inte anpassad för barn. Han tycker vidare att om 

miljön hade varit mer barnanpassad hade det varit annorlunda.  

 

Annas man Ceasar, som sitter i fängelse, vet inte om det är bra eller dåligt att barn hälsar på 

en förälder i fängelse. Den negativa aspekten är att fängelser är obehagliga för barn. Det 

faktum att han avtjänar ett straff som medför att han sitter på en anstalt, där även pedofiler 

sitter, gör att han inte vet om han vill att hans barn skall komma på besök. Hans medfångar 
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har vid några tillfällen fällt sexistiska kommentarer om andra intagnas anhöriga. Han vill inte 

att hans familj skall råka ut för sådan behandling om de kommer och hälsar på. Anna anser 

trots det att man definitivt skall uppmuntra sitt barn att hälsa på, dock inte tvinga. Om barnet 

är större är det hennes åsikt att barnet har större möjlighet att själv säga om han eller hon vill 

hälsa på den intagna föräldern eller inte. Sofia däremot anser att det är tillräckligt med telefon 

- och brevkontakt. Lukas håller inte med Sofia och Anna utan anser att det inte är positivt att 

en mamma eller en annan anhörig uppmuntrar barn att komma på besök på en anstalt. Han 

säger återigen att miljön på anstalter är fruktansvärt jobbig för barn. Han tycker däremot att 

personalen på anstalterna borde installera en webbkamera på en dator så att barnet och den 

intagna föräldern kan ha kontakt men slippa träffas.  

 

Sebastian säger att om det är positivt eller negativt med kontakt mellan barn och en förälder i 

fängelse har att göra med hur föräldern som sitter inne på anstalten är till sättet. Han tror att 

det ibland kan vara en bra ide att ta hjälp av en organisation för att få råd och stöd. Sofia anser 

att anstalten som hennes man sitter på är mycket bra för barn då de kommer på besök. Det 

som påverkar henne och dottern negativt är det faktum att hon inte har råd att åka och hälsa på 

sin man. Hon berättar att hon skulle önska att hon fick hjälp med resekostnaderna på något 

sätt.  Anna säger att på den anstalten som hennes man sitter borde allt förbättras. Det finns 

inga barnbesöksrum vilket hon tycker alltid borde finnas för barnens bästa. Vidare anser hon 

att besökstiderna skall förbättras på anstalten hennes man sitter på. Vad hon menar med 

förbättras framgår ej men vi antar att hon vill att de utökas eftersom det endast var ett par 

timmar i veckan. Som tillfälligt ensamstående mamma med tre barn tycker hon att det är svårt 

att planera så korta besök med så långt avstånd till anstalten där hennes man sitter.  

 

Eskil anser att kontakten är den positiva delen av att barn och förälder i fängelse har kontakt. 

Men den negativa delen är att fängelsemiljön kan tendera att verka skrämmande för barn. 

Klara svarade att de positiva aspekterna av att barn och förälder i fängelse bibehåller 

kontakten är att barnet måste få veta var föräldern befinner sig. Barnet måste även få veta att 

föräldern mår bra och framförallt att barnet får reda på varför föräldern sitter på anstalt. De 

negativa aspekterna av att kontakten fortskrider kan även bero på barnets ålder. Ett yngre barn 

kan tycka att det är en spännande miljö medan ett äldre barn kan bli skrämt av hur ett fängelse 

är. Man måste på alla sätt göra allt man kan för att barnet inte ska känna skuld, skam och 

hjälplöshet, då det kan bli påfrestande för barnets psykiska hälsa. Det faktum att föräldern har 

suttit i fängelse kan, enligt Eskil, då barnet blir äldre resultera i att relationen med föräldern 
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blir sämre. Han anser även att det finns en möjlighet att barnets uppfattning om vad som är 

rätt och fel kan påverkas. Att brottets art kan påverka barnet på något sätt tror han inte.  Klara 

anser att barnets sociala nätverk är mycket viktigt när en förälder sitter i fängelse. 

Människorna i barnets närhet måste finnas där och stötta barnet om kontakten med föräldern 

som sitter i fängelse inte fungerar.  

 

I tema 4 ville vi veta hur barn påverkas av det faktum att föräldern är frihetsberövad.  

 

”Och sen mådde hon dåligt, hon fick ju någon slags magknip som inte försvann. 

Det har hon fortfarande i vissa stressituationer, det kom därifrån, det hade ju 

inte hon inte innan. Det knyter sig i magen och det blir så illa så hon måste åka 

till sjukhus. Det blir någon slags magkatarr. Nä så om jag ska tänka på mina två 

barn så tror jag att Melissa är lite mer motsats till mig. Hon tycker att: Det där 

ska jag inte göra! Men den yngre… Där det tror jag det kan bli lite mer 

problem.” (Sebastian) 

 

Eftersom några av de aktuella barnen är minderåriga har vi bett deras vårdnadshavare att 

svara för dem. Sofia som har en liten dotter som bara är 18 månader gammal anser att hennes 

dotter inte påverkas alls. Hon säger att hennes dotter verkade må bra både under tiden hon 

träffade sin pappa som satt i fängelse men även efter. Sofia anser att dottern mest var nyfiken 

på allt som var nytt för henne. Anna berättar att hennes 2,5-åriga son beter sig besvärligt och 

blir ledsen emellanåt. Hon kan inte med säkerhet säga att anledningen till hans beteende är att 

hans pappa sitter på anstalt men hon tror att han saknar sin pappa väldigt mycket och därför 

beter sig på detta sätt. Hon har även en son som är 4 år men hon har inte sett några speciella 

tecken på att han mår dåligt eftersom han är funktionshindrad och har svårt att kommunicera 

med omgivningen. Även Sanna berättar att hennes 2-åriga dotter Awa var otroligt ledsen och 

saknade sin pappa vilket visade sig genom att hon grät mycket, ofta frågade efter sin pappa 

och agerade mycket oroligt. Lukas mådde bra både under men även efter besöket hos sin 

pappa, däremot har han helt mist sin respekt för honom på grund av att pappan har suttit på 

anstalt. Hur Sebastians äldsta dotter mådde under besöken hos sin pappa vet vi inte men han 

berättar att hon fick magknip, förmodligen på grund av den stress hela situationen innebar. 

Ibland fick hon åka in på sjukhus för att hon fick så svåra smärtor.  

 

Sebastian anser att det är personalen som kan förändra för att barn skall påverkas på ett bättre 
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sätt. Han anser att det inte är den intagna själv som skall förändra. Han säger vidare att han 

skulle önska att det blev normaliserat på anstalten. Med det menar han att bilden av anstalten 

skall avdramatiseras och att barnet därmed ser att det inte är så farligt där inne. På så sätt 

skulle barn inte påverkas negativt av att komma på besök på fängelser. Han anser att 

personalen har gjort så gott de har kunnat för att det skall vara bra för barn som kommer på 

besök. De har till exempel sammanställt ett barnrum med leksaker i. Lukas berättade att hans 

familj stöttade varandra då hans pappa satt i fängelse. Naturligtvis påverkade situationen 

honom på olika sätt. En viktig del var att hans kompisar tyckte att det var ”tufft” att hans 

pappa satt på anstalt och han fick status på grund av det. Denna reaktion från kompisarna 

påverkade honom så pass mycket att han tog avstånd från det livet som hans pappa levde. Han 

ansåg inte att det livet hans pappa valde var ”tufft”. Pappans val, som gjorde att han hamnade 

i fängelse, hade även en positiv påverkan på Lukas eftersom han lugnade ned sig och valde en 

annan väg i livet.  

 

Eskil hade inget svar på frågan då han inte ansåg att det var hans område. Klara däremot hade 

många åsikter i frågan. Hon ansåg att beroende på vilken hjälp barnet får, påverkas det 

positivt eller negativt. Anstalterna kan till exempel anställa personer som är speciellt utbildade 

i barns beteenden socialt, psykologiskt och pedagogiskt. På så sätt kan de underlätta för barnet 

och därmed se till att så liten negativ påverkan som möjligt kan komma att drabba barnet på 

grund av att hon eller han har en förälder som sitter i fängelse. Anstalten bör enligt Klara även 

se till att andra varianter av besök kan äga rum än de gängse. Detta för att avdramatisera det 

negativa som ett fängelse står för och därmed underlätta för barn som tycker att fängelser är 

hemska. Hon anser att det, just på grund av att föräldern sitter på anstalt, är viktigt att 

underhålla kontakten med barnet. Det faktum att den ena föräldern inte finns med i barnets 

vardagsliv längre, säger Klara, är katastrofalt för barnet. Det är, enligt henne, viktigt att barnet 

får berätta vad som har hänt i dess liv för den intagna föräldern. Barnet måste känna att 

föräldern, även om han sitter i fängelse är delaktig i barnets liv men att allt måste sättas i 

relation till barnets bästa. Hon avslutar med att säga att det är hennes erfarenhet att om barnet 

mår mycket dåligt av att den ena föräldern sitter på anstalt kan det vara bra om barnet får, så 

att säga, ”vila” ifrån besök hos den intagna föräldern. 
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6. Sociologisk tolkning och analys  
 

Som utgångspunkt i vår analys kommer vi att använda oss av våra fyra frågeställningar som 

teman och analysera våra teman utifrån vårt teoretiska ramverk i kapitel 3. Vi kommer även 

att använda oss av citat ur vår empiri för att tydligt visa hur informanterna själva analyserar 

och upplever händelserna. 

 

Tema 1: Om kontakten mellan barn föräldern som sitter i fängelse. 

 

Flera av våra informanter har nämnt att barnen har telefonkontakt med sin intagna förälder.  

Ur ett etnometodologiskt perspektiv (Asplund 2004) finns det förväntningar på hur en individ 

ska bete sig, till exempel då hon talar i telefon. ”När man talar i telefon kan man inte avsluta 

samtalet helt enkelt genom att sluta tala” (Asplund 2004, s 133). Vi förväntas vara artiga och 

avsluta med artighetsfraser som att båda personerna säger hejdå till varandra. Vi motsätter oss 

detta då vi anser att just telefonkontakt kan ge barnet större möjlighet att styra samtalet så de 

faktisk kan lägga på luren om de blir arga eller ledsna och inte vill prata mer. Detta är inte 

möjligt på samma sätt vid ett möte då det blir svårare att bara resa sig och gå från ett 

besöksrum. Dessutom tror vi att barnet blir modigare om det inte behöver ha ögonkontakt vid 

mötet.  

 

Ett exempel på från intervjun med Sanna beskriver tydligt hur illa ett barn kan fara då 

kontakten med sin frihetsberövade förälder inte behandlas på ett humant sätt. När Ibrahim satt 

häktad var han belagd med fulla restriktioner och fick därmed inte ha någon som helst kontakt 

med sin 2-åriga dotter Awa. Awas mamma märkte hur dåligt hennes dotter mådde av att inte 

få träffa sin pappa. Därför skrev hon brev till åklagaren och bad om ett undantag. Åklagaren 

beslutade då att ett möte skulle få ske trots rådande restriktioner. I och med detta handlade 

tycker vi att Sanna gjorde allt hon kunde för att underhålla kontakten mellan sin dotter och 

hennes pappa. Vi vill ifrågasätta varför 2-åriga Awa skulle kunna åstadkomma någon skada 

genom att träffa sin pappa. Resonemanget att hon skulle undanröja bevis är absurd. Som 

framgår av vår empiri är barnets bästa i fokus. Inga barn ska tvingas till ett möte med sin 

förälder om den sitter på anstalt. Däremot ska inga barn heller berövas möjligheten till kontakt 

om de vill träffa sin förälder. ”Uppmuntra bör man, men självklart inte tvinga. Och man 

måste ju se till barnens känslor först av allt, om de vill över huvud taget.  Jag är av den 
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uppfattningen att man aldrig ska hålla barnen och deras pappa ifrån varandra, om det inte är 

direkt farligt för barnen.” (Anna) 

 

Jonsson (1973) tar upp aspekten med mödrar som svartmålar sina söners pappor och därmed 

förstör sonens bild av sin pappa. Vi tror inte att det är helt otänkbart att det kan ske men har å 

andra sidan ingen empiri som talar för eller mot det. Lukas berättar att han har mist sin 

respekt för sin pappa eftersom han har begått ett brott men han nämner ingenting om sin 

mamma mer än att hon har stöttat honom under tiden. Hon har tvärtom uppmuntrat honom att 

ha kontakt med sin pappa under tiden som han har suttit i fängelse. Lukas nämner även 

avsaknaden av en manlig förebild. ”Han var ju borta hela min uppväxt. På min 18-års dag 

var han inte där, min 20-års dag var han inte där. Man vill ju ha en manlig förebild, det 

tycker man ju.” (Lukas)  

 

 

Tema 2: Vad händer i mötet mellan frihetsberövade föräldrar och deras barn? 

 

När en person placeras på anstalt berövas denne sin frihet. Reglementeringen försvårar 

normaliseringen och att hantera sin föräldraroll, under tiden man är frihetsberövad, kan bli 

problematiskt för många intagna. Kontakten med barnen är inget som är i fokus utan fokus 

ligger på att avtjäna sitt straff och sitta av sin tid. Det faktum att den intagna föräldern inte 

enbart skall avtjäna sitt straff, utan även uppleva att han, när som helst, kan vara övervakad av 

personalen på anstalten kan ge negativa konsekvenser för hans förhållande till sitt barn. Hans 

roll som förälder är inte längre i fokus. Föräldrarollen pausas. Goffman (1961) beskriver 

diskulturationen som vi i detta fall kan applicera på att den intagna föräldern inte har samma 

möjlighet som en fri förälder när det kommer till att underhålla sitt föräldraskap. För de flesta 

innebär fängelsevistelsen att i långa perioder vara borta från sina barn. De perioder som de 

träffas är korta och förmodligen hinner inte föräldern att återuppta och upprätthålla sitt 

föräldraskap under den korta tiden.  

 

”Det har inte betytt shit att jag har barn. Tyvärr. För Ärligt, Soc som placerade 

Melissa, min äldsta, hade lätt kunnat göra mer, tvingat mig att åka och hälsa på 

henne typ. De borde sett till att vi hade kontakt. Jag har rasat och mått så jävla 

dåligt över Melissa och mitt beteende. Det har dragit ner mig ett antal gånger. 

Just att jag inte fått vara pappa.” (Sebastian, Nilsson, 2007) 
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Vad är det som sker när ett barn träffar sin förälder som sitter på anstalt? Enligt Asplund 

(2004) är det samspelet som sker växelvis dem emellan, som är av intresse. Den intagna 

föräldern sänder ut ett stimuli i form av exempelvis frågan: - Hur mår du? Barnet responderar 

med svaret: -Bra, och ställer sedan frågan: Hur mår du? På detta sätt sker den sociala 

responsiviteten enligt Asplunds (ibid) teori. Detta växelspel mellan barnet och föräldern är 

viktigt för att samspelet mellan dem skall fungera. Detta responsorium som Asplund (2004) 

skriver om kan se ut på olika sätt. Det intressanta är att responsorium kan skilja sig åt även om 

de inblandade parterna är olika personer som befinner sig i liknande situationer. Ett 

responsorium har en omedelbar karaktär, vilket innebär att responsen på ett givet stimuli sker 

direkt. Med detta menas att det inte finns någon möjlighet för människor att veta hur 

bemötandet av andra människor blir. Det går inte att öva in en respons eftersom man inte vet 

hur stimulit låter. När ett barn kommer och hälsar på en förälder som sitter på anstalt kan detta 

bli extra tydligt. Vad som kan ske är att den intagna förälder inte sänder ut ett stimuli till sitt 

barn som kommer på besök och detta kan resultera i att barnet inte vet hur hon/han skall bete 

sig. En naturlig reaktion kan då vara att barnet upplever situationen som ytterst obehaglig och 

negativ. ”Miljön där inne är så fruktansvärt påfrestande för barn. Det är galler för fönstren 

och för barn är det så påtagligt att det verkligen är ett fängelse.” (Lukas) Föräldern som inte 

kan respondera med sitt barn kan ha hamnat i social medvetslöshet och det innebär att han 

inte längre har förmågan att kunna kommunicera med sin omgivning. 

 

Att för en intagen förälder mista förmågan att få bestämma helt och hållet över sig själv, 

vilket sker då han sitter på anstalt, kan vara förödande för honom. Det kan som i Lukas fall 

resultera i att barnet helt tappar respekten för sin pappa. ”Jag har mist min respekt. Man bryr 

sig inte om vad den föräldern som suttit inne säger.” (Lukas)  
 

Tema 3: Positiva respektive negativa aspekter av att barn har kontakt med sina 

frihetsberövade föräldrar.  

 

Samtliga informanter kunde se både för och nackdelar med att upprätthålla kontakten mellan 

barn och förälder när föräldern sitter i häkte eller på anstalt. Vi fann emellertid att de hade 

väldigt olika uppfattningar och att även de själva upplevde ambivalensen i situationen. Vi 

förstår den ambivalensen eftersom det är en paradox att barnet ska ha rätt till sina föräldrar 

samtidigt som föräldern faktiskt ska avtjäna ett straff för att den har begått ett brott. Samtidigt 
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så är det inte barnet som ska straffas – utan föräldern. Det blir omöjligt att komma runt utan 

att någon eller något hamnar i kläm. Sebastian menar att det inte borde ges några fördelar till 

intagna med barn då det förmodligen skulle resultera i att många fler intagna skulle påstå att 

de hade barn trots att de inte hade det. Detta tror vi emellertid inte skulle bli ett sådant stort 

problem då sådant går att undersöka. Efter vad vi kan utläsa av barnsidorna på 

kriminalvårdens hemsida så behöver även barn gå igenom metalldetektorer och även i vissa 

fall behöva klä av sig kläderna och bli visiterade inför besöken. Denna kränkande behandling 

är inget som ett barn ska behöva utsättas för men samtidigt måste säkerheten tas i beaktan. 

Det finns uppenbarligen de som använder barn som kurirer och faktiskt försöker att smuggla 

in till exempel droger och pengar med hjälp av besökande barn.  

 

Goffman (1983) beskriver hur anhöriga kan bemötas kränkande av personalen på anstalten. 

Våra informanter har alla berättat att de har blivit bra bemötta och vi tror att det kan ge en 

positiv erfarenhet av mötet med den intagna. Hade personalen varit otrevlig mot barnet och 

fått det att känna sig dåligt för att det hälsar på sin förälder i fängelse, tror vi att barnet hade 

fått en sämre bild av mötet och inte ställt sig lika positivt till fortlöpande kontakt med sin 

förälder.  

 

Anna nämner obehagskänslan av att, som anhörig, besöka en anstalt och bli bemött med 

kränkande behandling. Goffman (ibid) menar att kränkningen kan riktas direkt mot de 

anhöriga då de indirekt ifrågasätts om varför de har ett förhållande med, och vill träffa, en 

intagen. Anna benämner sig själv i sin tidigare nämnda blogg med ett förnedrande ord som 

syftar direkt till att hon är gift med en man som sitter i fängelse. Vår känsla är att hon 

antingen gör ett medvetet val att driva med situationen eller att hon sätter en stämpel på sig 

själv och nedvärderar sig själv genom att kalla sig det här ordet. Anna berättar att hon kan 

hantera kränkningen som anhöriga kan utsättas för men att varken hon eller hennes intagna 

man kan acceptera att deras barn ska drabbas – i synnerhet eftersom hennes man sitter på en 

anstalt för sexualbrottslingar vilket även innefattar pedofiler. Detta gör att ett besök ännu ej 

har ägt rum och att de fortfarande inte vet om det kommer att ske i framtiden. 

 

Det positiva i att barnet får träffa sin frihetsberövade förälder kan vara, som Klara nämner, 

vikten av att kunna berätta för föräldern om sin vardag. Enkla saker som att berätta om 

skolutflykter eller en teckning som de har ritat i skolan, saker som andra barn och föräldrar ser 

som en naturlig del i deras vardagliga struktur. Ett barn med en förälder i fängelse har inte 
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möjligheten till triviala saker som barn till fria föräldrar ser som självklara. Awa undrade flera 

gånger, under tiden som hennes pappa satt i häkte, varför han inte var hemma och sov på 

hennes kudde.  

 

Jonsson (1973) menar att graden av utanförskap minskar när flera i ens närhet är utsatta för 

samma problematik som en själv. Vi tror att skammen som en frihetsberövad förälder för med 

sig kan göra att många barn går miste om gemenskapen eftersom de inte vill tala öppet om 

det. Vi tror även att brottets art kan öka risken för utanförskap då en del brott är mer 

skamfulla än andra.  Lukas vill till exempel berätta vad för slags brott hans pappa har begått.  

 

Av våra informanter som är anhöriga till de minderåriga barnen, har vi fått veta att barnen inte 

vet varför deras fäder är borta och därmed inte vad för slags brott de har begått. Vi, liksom de, 

anser att man måste ta hänsyn till barnets ålder innan man börjar förklara för dem varför de 

har en förälder som sitter i fängelse. Däremot tror vi att det är viktigt att berätta det när barnet 

är stort nog att förstå just för att inte skambelägga det faktum att föräldern sitter i fängelse. 

Det är viktigt att barnen förstår att det inte är deras fel och att det är föräldern som har begått 

ett brott och inte barnet. Vi tror att barn har en tendens att måla upp en viss bild av fångar och 

fängelser. Om de då får andrahandsinformation om detta är risken att de får fel uppfattning. 

Därför tror vi att det är viktigt att de får veta från den intagna föräldern hur han har det i 

fängelset. ”Det är ju bättre än att de får höra fel saker, eller ja, får fel information från sina 

kompisar. Det blir ju lite bakvänt då. (Sebastian). Sebastian betonar vikten av att försöka 

normalisera och avdramatisera situationen för, även om den kan vara hemsk, så är det viktigt 

att man ändå pratar med barnet om hur det egentligen är.  

 

”Normalisera det. Alltså på så sätt, att barnen inte behöver komma in och se att 

det inte är så himla farligt. Jag tror det är viktigt att de får en bild av hur det är 

och det är liksom bra att avdramatisera. Så att de får riktiga bilder av hur det 

är, att det inte är så hemskt som de tror, fast självklart är det ju hemskt. Men så 

får man ju kolla åldern och ta det lite stegvis sådär.” (Sebastian) 

 

Barn har många funderingar och vet förmodligen inte vad som väntar dem. Många barn kan 

tänkas ha fantasier om hur det är i ett fängelse, till exempel att fångarna har randiga dräkter 

och att livet i fängelse är lika hemskt som i filmer. En negativ aspekt för barnet kan vara, att 

det tvingas att se sin intagna förälder i just anstaltskläder. Detta tror vi kan upplevas som 
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skrämmande för barnet. Därför tycker vi att det skulle vara positivt om föräldern fick bära 

sina egna kläder vid besök då barnen närvarar. Det är viktigt att berätta för barnet vad som 

kommer att ske när de ska besöka sin förälder i fängelse. Det kan vara bra att berätta att de till 

exempel kommer att behöva gå igenom en mur eller en port och genom en metalldetektor. Då 

man förklarar detta avdramatiserar man den karga och ofta kalla miljön för barnet. Därför är 

det viktigt att personalen bemöter barnet på ett bra sätt så att barnen uppfattar besöket på ett 

positivt sätt. Vi tror att det kan vara känslomässigt jobbigt för barnet att träffa sin förälder som 

sitter på en anstalt. I intervjuerna har det även framkommit att det kan vara så att barnet måste 

resa lång väg för att träffa sin förälder som sitter i fängelse. Till följd av detta uppstår det 

faktum att barnet får träffa sin förälder en kort stund och sedan ta avsked snabbt igen vilket 

kan vara mycket sorgligt för barnet.  

 

Om ett barn kommer och besöker en förälder har det positiva konsekvenser både för barnet 

men även för föräldern. Om de kan lyckas med att upprätthålla en regelbunden kontakt kan 

även responsiviteten dem emellan fungera. Eftersom Asplund (2004) skriver att 

responsiviteten är en av de viktigaste delarna i en människas liv, ter det sig naturligt att det 

måste fungera för att en människa skall lyckas ha ett väl fungerande liv. Både barn och deras 

intagna förälder kan lida stora emotionella skador av att samspelet dem emellan inte fungerar.  

Den asociala responslösheten som Asplund (2004) skriver om kan enligt honom liknas vid ett 

svart hål.  

 

Tema 4: Hur påverkas barnet av det faktum att föräldern är frihetsberövad?  

 

Vi fann det ytterst relevant att undersöka hur barn kan påverkas av att ha en förälder som 

sitter i fängelse. Vi fann emellertid ingen konkret forskning om ämnet. Vi kunde däremot ta 

del av forskning rörande barns separationer från föräldrar gällande skilsmässor, dödsfall och 

liknande krissituationer. Vi ser ändå en stor skillnad eftersom vi tror att barnen till 

frihetsberövade föräldrar, samtidigt som de saknar sina föräldrar, kan komma att skämmas för 

situationen som de befinner sig i. De kan tycka att det är pinsamt att deras förälder sitter i 

fängelse och har begått ett brott. Vi tycker inte att det går att jämföra med känslan av att 

separeras från föräldern på grund av att den avlider eller för att föräldrarna skiljer sig. Jonsson 

(1973) tar upp aspekten med hur barn, i synnerhet söner, kan hantera separationer men 

inriktar sig mer på det faktum att föräldern inte är närvarande än på det faktum att den är 

frihetsberövad. Vi har av vår empiri inte kunnat utläsa att något barn har blivit utsatt för detta, 
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tvärtom fick Lukas erfara motsatsen i form av imponerade vänner.  

 

”Mina kompisar tyckte det var kaxigt att pappa satt i fängelse. Man fick 

”status” av kompisarna. Alla tyckte det var lite ”Wow”. Jag tror det var det 

också som fick en att gå lite ifrån det. Jag menar vad är det som är så tufft med 

det?” (Lukas)  

 

Eftersom vi inte fick utrymme att se närmare på genusperspektivet så kan vi endast spekulera 

i varför Lukas inte blev retad för sin situation. Vårt antagande är att det berodde på att han är 

kille, självsäker och vid tiden det hände så var han inte i en, vad vi tror, känslig ålder utan 

nästan vuxen. Vi tror att en flicka i förpuberteten skulle hamna i en betydligt mer utsatt 

situation men det är som sagt något som vi endast kan spekulera i för tillfället. I kapitel 2.2, 

nämnde vi vanliga krisreaktioner hos barn, något som stämde väldigt precist in på Sebastians 

äldsta dotter Melissas reaktioner på det faktum att båda hennes föräldrar frihetsberövades 

samtidigt när hon endast var 4 år. I samband med att hennes föräldrar häktades fick hon 

kroniska magbesvär. Idag är Melissa 16 år och verkar, även om magproblemen finns kvar, ha 

vänt det negativa till något positivt:  

 

”Min stora tjej brukar komma förbi ibland. Hon har nyckel så hon kommer förbi 

med sin pojkvän. De kommer hit och spelar Guitar Hero. Hon är 16 år nu. Hon 

vill bli åklagare, haha! Lova att du inte tar fast mig bara säger jag, haha.” 

(Sebastian) 

 

Även Lukas verkar, trots bitterheten över sin pappas snedsteg, ha vänt sina erfarenheter till 

något positivt. ”Jag har försökt att inte gå samma väg som han. Jag lugnade ner mig, fick en 

annan syn på tillvaron.” (Lukas) 

 

Av den information som vi har fått ta del av framgår det att både barnen och deras föräldrar 

har mått bra under besöken. Möjligtvis är det en försvarsmekanism, hur de verkligen känner 

vet endast de själva. Vi kan exempelvis tycka att det låter lite märkligt att Lukas ena stunden 

svarar att han har mått bra under mötet. ”Jag mådde nog bra tror jag. Det var inget speciellt. 

Jag tror inte jag mådde dåligt”. (Lukas) Samtidigt är han av åsikten att det är en hemsk miljö 

för barn.  Av svaret och observationen under intervjun att döma tror inte vi att det var hela 

sanningen. Vi tror att, när det har gått en tid, kan man försköna minnen för att orka gå vidare. 
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Med den aspekten kan inte vi inte säkert veta hur Lukas egentligen upplevde mötet med sin 

pappa. Genom vissa uttalande kunde vi dra slutsatsen att han tog det hårdare än vad han ville 

erkänna för oss. ”Visst, han är min pappa men han har inte mycket kontroll. Det han säger 

rör mig inte i ryggen.” (Lukas).  

 

Goffman (1983) talar om att alla individer har en invand beteendestruktur, det vill säga 

invanda sätt att hantera olika situationer på. Vi kan anta att föräldrar har en invand struktur att 

vara förälder. Det är svårt att förklara precis vad det kan vara för strukturer eftersom det är 

saker som är självklara i vår vardag. Det behöver inte vara avancerat eller uppseendeväckande 

men när vanan bryts blir förändringen ansenlig. En förälder som plötsligt hamnar på en anstalt 

får plötsligt inte göra sin dotters gröt till frukost eller läsa godnattsaga. Vardagliga saker 

försvinner. ”Alltså, det är svårt att vara pappa därinne för man blir så avskärmad där 

inne…” (Sebastian)  

 

7. Reflektioner 
 

I uppsatsens slutskede kände vi att vi hade fått mer förståelse för barn-/föräldraperspektivet 

när en förälder sitter i fängelse. Vi har uppmärksammat problematik som vi inte visste fanns 

innan vi påbörjade studien. Aspekten med att inte ha på sig häktes och anstaltskläder vid ett 

besök av barn är något som vi anser otroligt viktigt nu. Förut hade vi inte en tanke på att det 

skulle spela så stor roll. Att som barn kunna få träffa sin förälder utomhus eller i ett rum utan 

andra intagna eller kriminalvårdare är väldigt viktigt för att kunna upprätthålla en något sånär 

normal kontakt med sin förälder. En helt normal kontakt skulle aldrig gå att ha men eftersom 

det är barn inblandade tycker vi att det är viktigt att alla inblandade parter gör sitt bästa för att 

åtminstone försöka.  

 

Vi stötte på motgångar i form av att vi förlorade intressanta informanter. Vi hade önskat ha 

med kvinnan som sitter i fängelse, just för att även få med en mammas erfarenheter av att vara 

frihetsberövad. Detsamma gäller bortfallet av intervjun med Sebastians dotter då vi ansåg det 

högst intressant att hennes pappas kriminella bakgrund hade medverkat till att hon ville bli 

åklagare. Dessutom hade det varit intressant att få perspektivet från en dotter som kunde tala 

för sig själv istället för att, som i de mycket små barns fallen, låta en anhörig föra barnets 

talan. Vi hade även önskat att vi hade haft möjligheten att intervjua fler personer och därmed 
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fått fler livsberättelser. 

 

För att strukturera uppsatsen med våra olika perspektiv valde vi att genomgående använda oss 

av våra fyra frågeställningar som teman. Vi fann det emellertid svårt att ordna empirin under 

våra olika teman, då vissa svar berörde flera teman än ett. Vi hade tankar på att skriva resultat 

och analys i samma kapitel, just eftersom de var väldigt svåra att hålla isär. Slutligen valde vi 

ändå att dela upp dem eftersom vi fick se till tidsaspekten.  

 

Eftersom vi har utgått från fyra olika intervjuguider när vi har ställt våra frågor har vi heller 

inte kommit fram till ett enda svar. Det hade troligtvis inte blivit endast ett svar, även om vi 

enbart hade använt oss av ett enda perspektiv eftersom alla individer upplever, handskas med 

och tolkar situationer olika. I vårt fall, när vi behandlar frågor rörande anstaltsvård, varierar 

situationen även beroende på vilket brott fängelseklienten har begått samt vilket straff han 

eller hon har fått. Det finns således väldigt många perspektiv att beakta när man studerar detta 

ämne.  

 

Vi är medvetna om att det hade underlättat för oss att endast utgå från ett perspektiv istället 

för fyra. Orsaken till att vi inte kände att vi kunde göra det var för att vi inte hade möjlighet att 

hitta tillräckligt många informanter. Dessutom var vi intresserade av de olika perspektiven 

eftersom vi tyckte att det var intressant att se situationen ur olika vinklar. Vi insåg så 

småningom att vi hade gjort det väldigt svårt för oss genom att göra så. 

 

Ämnet som vi har valt att fokusera på är omfattande. Det finns många förgreningar och vi har 

under uppsatsens gång uppmärksammat bristen av forskning kring ämnet. Vi blev under 

arbetets gång intresserade av att undersöka genusperspektivet inom ämnet. Vi hade önskat 

kunna ställa oss frågan om söner och döttrar bemöttes olika samt om mammor och pappor 

bemöttes olika. Eftersom vi inte hade tillgång till tillräckligt många intervjupersoner blev 

genusperspektivet inte aktuellt. Vi ser det ändå som ett intressant projekt att forska vidare på 

eftersom det inte verkar finns mycket forskning kring det. När vi behandlade ämnet om hur 

barn reagerar på separationer fann vi Gustav Jonssons bok om det Sociala arvet. Han hade 

tyvärr utelämnat hur flickor upplever separationen från en förälder något som vi gärna hade 

velat undersöka om möjligheten hade funnits. Vi läste Femininiteter, maskuliniteter och 

kriminalitet – genusperspektivet inom svensk kriminologi (Lander, Pettersson, Tiby 2003) 

men använde oss aldrig av den eftersom den utelämnade barnperspektivet helt.   
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Vi hoppas kunna väcka en tanke hos ansvariga för att göra situationen bättre för barnen. Vi 

har förstått att situationen inte är optimal idag. Genom att uppmärksamma ämnet tror vi att det 

kan öppna ögonen hos de ansvariga på institutionerna så att de kan försöka underlätta för 

barnen. Förhoppningsvis kommer frågan om förbättringar upp till diskussion av de som har 

makten att förändra. Vi hoppas på att fler kriminalvårdare utbildas inom barnperspektivet så 

att barnen ska få möjlighet till bättre omständigheter när det besöker sin förälder i fängelse.  

Om vi bara uppmärksammar problematiken så att de som är ansvariga blir medvetna och kan 

börja arbeta för att förändra systemet till det bättre, har vi nått en liten bit på vägen.  
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