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Abstract 

Author: Mimmi Gren och Therese Tärnfors 

Title: Fathers in prison: perception of fatherhood. [translated title] 

Supervisor: Mats Hilte 

Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed 

The aim of this study was to describe and understand how some fathers who were inmates at 

correctional institutions sees their fatherhood, and how some professionals within correctional 

institutions sees fatherhood of criminal fathers. The study was based on two interviews with 

criminal fathers, content analysis of a book with reportage based on interviews with criminal 

fathers and one interview with an employee within correctional institutions. We have done a 

selective sorting of our interviewees based on various criteria. For example criminal, dad and 

working within correctional. Our result indicates that fathers in prison do care of their 

children and they think that they are good fathers and great role models. The criminal fathers 

talk about the importance to be honest with their children. The professionals do not have the 

same opinion as the fathers. They think that the criminal fathers are “not good enough” 

fathers. If they take responsibility for their criminal actions they can be good fathers and great 

role models. The professional works to support the criminal fathers can be better fathers and 

better citizens after served in jail time. In our analysis we have used theoretical concepts such 

as fatherhood, masculinity and deviant behavior such as stigma and handling of stigma.  

Key words: Criminal fathers, fatherhood, the correctional, masculinity, deviant behavior.
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Förord 

Arbetet med denna studie har stundtals varit tufft då vi stött på många hinder på vägen. Trots 

detta är vi mycket nöjda med vårt resultat och vi vill passa på att tacka de som gjort detta 

möjligt.  

Vi vill börja med att tacka de pappor som vi fick möjlighet att intervjua, vi vill också tacka 

Birgitta Larsson på Kriminalvården som gav oss mycket information som varit till stor nytta i 

skrivandet. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Mats Hilte som ställt upp med 

goda råd längs vägen.  

Sist men inte minst vill vi också tacka varandra för ett stort tålamod och ett bra samarbete 

genom arbetes gång.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Att ha fri tillgång till sina föräldrar ses ofta som en självklarhet, men att också ha fri tillgång 

till sitt barn är minst lika självklart för de flesta. Hur upplevs det att vara pappa och kriminell 

och framförallt hur upplevs det att vara inlåst när någon oberoende beslutar om när man ska få 

träffa sina barn?  

Kriminalitet är ett känt samhällsproblem. Den 1 oktober 2012 var 94,4 % av de intagna män i 

svenska fängelser (Kriminalvården 2013a). Cirka 8000 barn varje år har en förälder i fängelse 

(Kriminalvården 2013b). Kriminalvårdens syfte är att straffa dömda personer och fokus ligger 

på att ”låsa in”, verkställa strafftiden, vårda och återanpassa till samhället. Barnperspektivet 

innebär bland annat att alla barn har rätt till sina föräldrar på ett eller annat sätt. Enligt 

rapporten ”Barn med frihetsberövade föräldrar” är det förståeligt att barn och föräldrar som 

tidigare levt tillsammans saknar varandra då en förälder är frihetsberövad. Då kontakten bryts 

plötsligt till exempel vid en häktning och även vid en långvarig fängelsevistelse påverkar det 

både barn och föräldern. Denna påverkan kan innebära psykiska reaktioner på olika sätt och 

nivåer hos barn och föräldrar. Detta kan vara ett hinder i kontakten de emellan (Wigzell & 

Österdahl 1998, sid 41). Här nedan följer ett citat från boken ”Fångarnas barn”: 

Det är viktigt att komma ihåg att bakom varje fånge finns ett nätverk av andra 

människor som också drabbas. (Melin 1998, sid 7). 

Vi har båda länge haft ett intresse för kriminologi och för Kriminalvården. Detta gjorde valet 

av ämne enkelt till denna uppsats. Efter att ha läst boken ”Pappa och Kriminell” (2011) fick vi 

upp ögonen för de pappor som berörs. Med detta väcktes tankar kring om man kan vara en bra 

pappa fast att man är kriminell? Vår uppfattning om hur samhället ser på dessa pappor var att 

de ofta möts av en hård attityd från andra människor. För en kriminell bryr sig väl inte om sitt 

barn? 

I denna uppsats intresserar vi oss för pappor som har varit intagna på Kriminalvårdsanstalt. 

Hur är det egentligen att vara i fängelse och avtjäna ett straff och samtidigt försöka vara 

pappa? Hur många av de intagna i Kriminalvården är egentligen pappor? På detta finns ingen 

statistik däremot har man ungefärliga siffror på hur många barn som har en förälder i fängelse 
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(se ovan). Detta ser vi som ett problem då majoriteten av de som är intagna på 

kriminalvårdsanstalt är män och därmed också möjliga pappor. 

1.2 Problemformulering 

Vad innebär ett faderskap? Förr betraktades fadern som frånvarande då han flydde hemmet till 

förmån för arbete och försörjning. Detta kom förstås att vara ett stort socialt problem. Under 

1980-talet kunde forskare och psykologer påvisa att pappor inte var sämre på att ta hand om 

sina barn i jämförelse med mammorna. Detta i sin tur ledde till att papporna inträdde på den 

sociala arenan. Under 1990-talet såg man att männen inte tog så stort ansvar för sina barn som 

man hade förväntat, utan det var fortfarande kvinnorna som tog det ansvaret. Men trots 

besvikelsen hade det ändå förändrats en del i ansvarstagandet. I samband med detta kom 

forskarna att identifiera en ny manlighet, en man som på ett nytt sätt tog ansvar för sitt 

faderskap (Johansson 2000, sid 153). Synen på pappor har förändrats genom åren. Samhället 

har de senaste decennierna skapat och fostrat pappor och numera associeras pappor med att 

vara en god förebild för sina barn, att vara aktiv som förälder, ha förmåga att sätta gränser och 

vara närvarande (Bangura Arvidsson 2003, sid 196). Idag vet vi mer om pappans betydelse 

för barnet. Precis som mamman är han en viktig person att knyta an till för barnet redan vid 

födseln. Det finns ingen skillnad i utvecklingen av samspelet mellan pappa och barn till 

skillnad från mamma och barn. Anknytningen mellan pappan och barnet blir starkare ju mer 

han engagerar sig i barnen redan vid födseln och tidig ålder (Bengtsson & Gavelin 2004, sid 

28). Faderskapet kan utvecklas till det bättre dock är det viktigt att vara medveten om att alla 

kan göra fel ibland och att alla är bristfälliga (Melin 1998, sid 74; Rädda Barnen 1998, sid 61-

62).  

Faderskap och maskulinitet hänger ihop. Att vara maskulin innebär att ha egenskaper som är 

typiska för män. Maskulin betyder manlig (Nationalencyklopedin 2013a). Innebörden av 

maskulinitet är det som gör att vi i samhället uppfattar något som manligt. 

Maskulinitetsforskningen menar att manlighet skapas i samhället och därmed inte är något 

som man föds med. De hävdar också att det inte bara existerar en sorts manlighet utan att det 

finns flera. Det finns olika bilder av manlighet och dessa bilder existerar samtidigt 

(Nationalencyklopedin 2013b). De pappor vi intresserat oss av är kriminella och vad innebär 

då kriminalitet? 
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Enligt Nationalencyklopedin är brottslighet och kriminalitet synonymer till varandra för 

begångna straffbelagda handlingar (Nationalencyklopedin 2013c). Att begå brott är en 

straffbelagd handling och hur beskrivs då ett brott? Brott är ett beteende som strider mot 

lagarna och som avviker från samhällets normer. Vem som är kriminell bestäms bland annat 

av samhällets värderingar men också av den rådande lagstiftningen som grundar sig på 

politiska beslut (Ekbom, Engström & Göransson 2006, sid 15).  

Kriminalvården i Sverige är en del av rättsväsendet. Verksamheten består av tre olika delar 

och dessa delar är häkten, kriminalvårdsanstalter (fängelse) och frivård. Syftet med dessa 

verksamheter är att förebygga och utreda brott, upprätthålla säkerhet och allmän ordning i 

samhället, att se till att den som begår ett brott lagförs och att dess påföljder verkställs och ge 

stöd till de som drabbas av brott (Ekbom et. al 2006, sid 171). Kriminalvårdsanstalterna i 

Sverige är indelade i olika säkerhetsklasser. På vilken anstalt den dömde placeras avgörs av 

rymningsbenägenhet samt straffets längd (Melin 1998, sid 89). Anstalterna rangordnas utifrån 

olika säkerhetsklassificeringar, 1 till 3, där 1 är den högsta säkerhetsklassen. En klass 1 anstalt 

utrustas för att kunna hantera de mest riskfyllda intagna. Vad som avgör klassificeringen av 

en anstalt är förmågan att hantera ett svårhanterligt klientel, motstå fritagningsförsök och 

motstå rymningar (Kriminalvården 2013c). Inom Kriminalvården kan man som intagen 

beviljas att ta med sitt barn under intagningsperioden. Detta regleras i Fängelselagen 

(2010:610) kap 2 5 §: 

En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det kan anses vara till 

barnets bästa. 

Är det möjligt att Kriminalvårdens syfte och fokus kan kombineras med att bevara den 

intagna pappans relation till sitt barn? Kriminalvårdens syfte med att straffa och vårda den 

intagna fadern är problematiskt då dessa syften arbetar mot varandra. Den intagna skall 

straffas för sitt brott medan han också skall återanpassas till samhället som bland annat kan 

innebära att vara en familjefader. 

Att vara inlåst som pappa är en avvikelse från samhällsnormen, att inte själv kunna välja när 

man vill träffa sitt barn. Även om det finns olika säkerhetsklassificeringar på 

kriminalvårdsanstalterna ska det i princip inte spela någon roll var man sitter utan det ska vara 

samma förutsättningar för alla pappor i kriminalvårdsanstalter att träffa sina barn. Besöken 

kan upplevas olika beroende på om man sitter på en klass 1 eller en klass 3 anstalt. En klass 1 

anstalt är exempelvis försedd med höga murar som kan vara skrämmande för ett barn.  
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Det finns spänningar mellan att vara pappa och samtidigt kriminell. I dagens Sverige 

förväntas fäder och mödrar leva ett jämställt liv, detta innebär att man som pappa skall vara 

lika aktiv som mamman i familjelivets vardag exempelvis arbete och försörjning, omsorg av 

barnen och hushållsarbete (Plantin 2012, sid 48). Men är det möjligt att kombinera 

familjelivet och en kriminell livsstil med tanke på samhällets värderingar och förväntningar 

på ett faderskap? Kan en pappa som lever en kriminell livsstil vara en familjefar med tanke på 

att han när som helst exempelvis kan få ett samtal som innebär att han snabbt måste lämna 

hemmet? Där konsekvensen av samtalet kan leda till en fängelsevistelse på flera månader.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur några pappor som varit intagna på 

kriminalvårdsanstalt ser på sitt faderskap samt hur professionella inom Kriminalvården 

förhåller sig till de interner som har barn. 

1.4 Frågeställningar 

- Hur ser pappor inom Kriminalvården på sitt faderskap? 

- Hur upplever dessa pappor sin relation till barnen? 

- Hur ser professionella i Kriminalvården på dessa pappors faderskap? 

- Har Kriminalvården vidtagit några åtgärder för att underlätta möjligheten att vara 

pappa? 

1.5 Tidigare forskning 

Vi har tidigare fått uppfattningen att forskningen kring Kriminalvården har varit ganska 

begränsad vilket vi fått bekräftat.  

Den forskning som vi har hittat på området är mestadels om mammor och barn men vi har 

upptäckt att det finns en liten del som är könsneutral och inte fokuserar på endast en av 

föräldrarna. Det finns att tillgå vetenskapliga artiklar samt rapporter om hur fruar och 

flickvänner upplever tiden då mannen är frihetsberövad, men fokus ligger ofta på kvinnornas 

upplevelser och inte på hur männen upplever tiden som frihetsberövad. Det finns även att 

tillgå forskning kring frihetsberövade mammor och deras barn där fokus ofta ligger kring 

moderskapet. Där av väcktes vårt intresse för att studera faderskapet för frihetsberövade 

pappor djupare då detta inte går att tillgå i tidigare forskning. 
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Vi har bland annat funnit en rapport som heter ”Barn med frihetsberövade föräldrar” (1998) 

som är en rapport utifrån ett gemensamt uppdrag från regeringen utfört av Socialstyrelsen och 

Kriminalvården. Huvudsyftet med rapporten var att synliggöra Barnkonventionen vid åtgärder 

som rör barn oberoende av om det är av administrativa myndigheter, kommuner, lagstiftande 

organ eller domstolar. Dessa åtgärder innefattar situationer då barnets ena eller båda föräldrar 

är frihetsberövade och barnet har rätt till en regelbunden kontakt samt ett upprätthållande av 

ett personligt förhållande till sina föräldrar. Slutsatsen i rapporten var att kunskapen om dessa 

barn och dess situation var bristfälliga och att det var nödvändigt att utarbeta en bättre 

kunskap och ett bättre arbete för dessa barn (Wigzell & Österdahl 1998, sid 3). År 2004 

gjordes en uppföljning av rapporten från 1998 av Barnombudsmannen där man kom fram till 

att arbetet förbättrats kring dessa barn men att det fortfarande fanns mycket att göra 

framförallt inom Socialtjänsten i kommunerna men också inom Kriminalvården 

(Barnombudsmannen 2004, sid 5-6). 

Barnen till frihetsberövade föräldrar har varit och är uppmärksammade till viss del i denna typ 

av forskning där man lägger fokus på olika riskfaktorer och riskbeteenden som barnen kan 

utveckla när en förälder är frihetsberövad. Detta intresse tillsammans med tyngdpunkten ur 

Barnkonventionen har utvecklats till att man numera inom Kriminalvården arbetar aktivt med 

relationen mellan barnet och dess frihetsberövade förälder. 

Mie Melin (1998) har skrivit boken ” Fångarnas barn” i samarbete med Rädda Barnen. Syftet 

med boken var att synliggöra fängslades barn och genom boken bidra till en fördjupad 

diskussion och förbättrade villkor för dessa barn. Melin har i boken intervjuat fängslade 

föräldrar och återger deras berättelser och hur de ser på relationen till sina barn. Boken vänder 

sig framförallt till intagna föräldrar och deras familjer på utsidan men är värd att läsa för alla 

som jobbar eller kommer i kontakt med intagnas barn. 

Ulla-Carin Hedin (2000) har redovisat en rapport av en utvärdering av föräldrautbildningen 

inom Kriminalvården som heter ”Fångarnas föräldraskap – En utvärdering av 

föräldrautbildningar inom Kriminalvården”. Utvärderingen visade att majoriteten av 

deltagarna upplevde föräldrautbildningen som positiv och erfarenhetsgivande. De intagna 

föräldrarna tyckte att föräldrautbildningen gett positiva erfarenheter som de har bruk för 

senare i relationen med sina barn. Dessa nya erfarenheter i form av ny kunskap var tydligare 

för männen än för kvinnorna. 
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Tomas Berglund, filosofie doktor i historia, är bland annat intresserad av faderskap och 

manlighet. Han har exempelvis publicerat ”Om faderskap som historiskt forskningsprojekt” 

från år 2004. Berglund menar att faderskapet kring 1700-talet präglades som en naturlig del 

av att vara man, att vara pappa var inte något man blev utan det var något som man var. 

Eftersom pappornas arbete var integrerat i hemmet var han fysiskt närvarande och han hade 

samma ansvar för barnets omvårdnad som modern. Under perioden 1750 till 1850-talet 

skedde det en stor förändring i det västerländska samhället bland annat de ekonomiska 

förhållandena. Detta medförde att papporna numera sågs som försörjare till familjen och 

mammorna fick nu ta på sig rollen som uppfostrare. Papporna blev mer frånvarande från 

hemmet på grund av arbete och detta ledde i sin tur att umgänget med barnen blev en 

fritidssysselsättning. Denna utveckling fortsatte under senare delen av 1800-talet och synen på 

papporna benämndes ”helg och semesterpappa”, det fanns inte tid för honom att ge omsorg 

till barnen eller delta i familjelivet men det han kunde ge var den ekonomiska biten genom sitt 

arbete. Faderskapsrollen har skiftat beroende på olika sociala, kulturella och ekonomiska 

omständigheter.  

Maria Bangura Arvidsson (2003) menar i sin doktorsavhandling ”Ifrågasatta fäder” att i 

början av 1900-talet utvecklades vissa kontrollfunktioner bland annat för 

faderskapsfastställande. Detta i sin tur ledde till att papporna tvingades bli delaktiga i sina 

barns liv, åtminstone ekonomiskt. I mitten av 1900-talet förändrades synen på papporna. De 

sågs inte nu endast som försörjare utan kunde också vara känslomässigt involverade i familjen 

och ta ansvar för omvårdnaden av barnen. Detta förstärktes när Föräldrabalken stiftades 1969. 

Inte förrän år 1976 stiftades en lag i Sverige om att ogifta och frånskilda föräldrar kunde ha 

gemensamt vårdnadsansvar. Tanken med lagen var att barnet skulle ha kontakt med sin 

biologiska fader. Under 1960 och 1970-talet stärktes pappornas ställning då fokus låg på 

faderns rättigheter och skyldigheter kopplat till det biologiska faderskapet. Idag är det krav på 

både mammorna och papporna att engagera sig både i och utanför hemmet. 

I boken ”Maskuliniteter” (2011) skriven av Marcus Herz och Thomas Johansson belyses två 

stora studier som bidragit till utveckling av forskning inom maskuliniteter. År 1949 skrev 

Simone de Beauvoir boken ”Det andra könet” där man i huvudsak kom fram till att manlighet 

och män var grunden och förklaringen till feministiska problem. Man gjorde en omfattande 

kartläggning om kvinnors villkor och problem men inget utifrån männen. År 1995 publicerade 

R.W. Connell boken ”Masculinities” där man började problematisera kring olika 

maskuliniteter. Boken har haft en stor betydelse för mansforskningen och var ett globalt 
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startskott för diskussioner kring maskulinitet, genus och identitet. Under 2000-talet har 

forskningen kring detta ämne utvecklats och forskare menar att utvecklingen inom ämnet har 

en ljus framtid. Intresset för forskning om maskulinitet och män har ökat offentligt och även i 

samhället. En studie av Lars Plantin, Sven-Axel Månsson och Jeremy Kearney (2000) om 

faderskap och manlighet visade att svenska män uttryckte en strävan mot demokratisk 

delaktighet i föräldraskapet samtidigt som en del män befinner sig i den hegemoniska 

maskuliniteten. Den moderna synen på faderskapet i Sverige har gjort det lättare för dessa 

män att integrera det nya synsättet med den egna synen på faderskapet. 

 

2. Teori 

Vi har använt social konstruktivism som vetenskapsteoretisk utgångspunkt i vår analys. Med 

social konstruktivism menas att normer, normalitet och sociala problem är socialt skapade. I 

vårt fenomen menar vi att en kriminell person är avvikande från den rådande samhällsnormen 

som är en social konstruktion. Vi avser därför att utgå ifrån teorier om maskuliniteter, 

faderskap samt avvikande beteende – stigma och stigmahantering. I texten nedan kommer vi 

att presentera de begrepp som vi kommer använda oss av i analysen. Anledningen till valet av 

olika teoretiska utgångspunkter är för att vara pappa och leva med en kriminell livsstil är ett 

komplext fenomen och det saknas fullständiga förklaringsmodeller. För att kunna förstå och 

förklara pappornas och Kriminalvårdens syn på faderskapet krävs det en förståelse av hur 

olika maskuliniteter interagerar i samhället. Faderskapet och maskuliniteter i kombination ger 

oss en möjlighet till att även förstå hur dessa pappor upplever sin relation till sina barn. Som 

komplement till detta har vi även valt att använda oss av avvikande beteende för att förstå hur 

dessa pappor hanterar samhällets reaktioner på sitt faderskap och sin kriminella livsstil. 

2.1 Maskuliniteter 

Freud konstaterade att begreppen maskulin och feminin var språkligt förvirrade begrepp och 

besvärliga att definiera (Connell 2008, sid 29). Maskuliniteter som teoretiskt begrepp används 

för att kunna förstå och förklara den sociala konstruktionen av manlighet och män. Samt för 

att kunna förstå och förklara de sociala praktiker som medverkar för att upprätthålla dessa 

konstruktioner (Herz & Johansson 2011, sid 16). Connell (2008, sid 83) menar att sann 
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maskulinitet oftast utgår från mäns kroppar. Den uttrycker något om den manliga kroppen 

samtidigt som den finns inhyst i den. 

Freud var först med att skapa en vetenskaplig redogörelse för maskulinitet då han delade upp 

begreppet maskulinitet och detta ledde till att det fanns möjlighet att undersöka dess 

uppbyggnad (Connell 2008, sid 35-36). De institutionella och ekonomiska strukturerna 

konstruerar maskuliniteten i vardagslivet. Vikten läggs vid skillnaden mellan olika 

maskuliniteter och att genus är av föränderlig karaktär. Ett viktigt tema i den moderna 

genussociologin är att genus är föränderligt i förhållande till social interaktion och skapas 

genom detta (Connell 2008, sid 69). Klass- och rasskillnader har kommit att bli viktiga i 

frågan om hur olika maskuliniteter skapas. Men också relationerna mellan de olika former av 

maskulinitet som finns, olika relationer som består av allianser, dominans och underordning. 

Däremot är det viktigt att inte se dessa kategorier som statiska (Connell 2008, sid 71-72). 

Hegemonisk maskulinitet definieras som ett kulturellt ideal, detta ideal förändras beroende på 

tid och rum och både män och kvinnor förhåller sig till det på olika sätt (Herz & Johansson 

2011, sid 34). Hegemonisk maskulinitet säkerställer därför mäns dominanta position och 

kvinnornas underordnande (Connell 2008, sid 115). Herz och Johansson (2011, sid 115) 

menar att den hegemoniska maskuliniteten inte är tillräcklig för att beskriva det 

levnadsförhållande som vissa män lever under, för att ge några exempel, stort risktagande och 

våld. Herz och Johansson presenterar bland annat begreppen destruktiv maskulinitet och 

kompulsiv maskulinitet som ett komplement till den hegemoniska maskuliniteten. 

I teorier om maskuliniteter presenteras det teoretiska begreppet destruktiv maskulinitet. Den 

destruktiva maskuliniteten innefattar män som begår sexuella övergrepp, använder droger och 

alkohol, misshandlar samt utsätter sig själva för stora risker. Att vara våldsam, begå brott och 

att använda droger står ofta synonymt med manlighet. Omgivningen drar ofta slutsatsen att 

det är män som är förövare vid brott och därmed den aktiva i situationen. En viktig aspekt i 

detta som inte får glömmas är att också män drabbas och utsätts för sociala problem (Herz & 

Johansson 2011, sid 112). 

Ett teoretiskt begrepp som används för att förklara brottsligheten hos män är kompulsiv 

maskulinitet. Med detta menas att pojkar/män söker sig till ”manliga” miljöer då de har en 

avsaknad av en fadersgestalt. I dessa miljöer överkompenserar de föreställningar om 

manlighet (Herz & Johansson 2011, sid 101).  
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2.2 Faderskap 

Forskning visar att mäns uppfattning om sitt faderskap är mångfacetterat och därför har 

faderskapet börjat betraktas som en social konstruktion. Faderskapet formas i familjens 

vardag och utifrån de samhälleliga förväntningarna (Plantin et.al. 2000, sid 25). Begreppet 

faderskap definieras och blir verkligt i samspel mellan pappa och barn. Samspelet dem 

emellan har sin egen dynamik och sina egna kännetecken. Faderskap är en process, något som 

ständigt pågår, ett ”fader-skapande”. Män idag får själva skapa en innebörd av faderskapet 

(Hyvönen 2000, sid 115-116). Att bli pappa är en gradvis psykologisk process som inte 

inträffar plötsligt och utan förvarning. Precis som mammorna förbereder sig papporna på ett 

liknande psykologiskt sätt inför barnets födsel (Hwang 2000a, sid 21,23). Philip Hwang 

(2000b, sid 52) menar att män i jämförelse med kvinnor har sämre kunskaper och mindre 

erfarenhet om barnuppfostran och omsorg. Detta förstärks ytterligare av samhällets 

värderingar och normer av faderskap som påverkar mannen. Den gamla synen på fadern som 

familjeförsörjare och som oengagerad i barnen har numera ersatts av att mäns och kvinnors 

föräldraskap blir allt med lika varandra (Hwang 2000b sid 52; Hyvönen 2000, sid 96-97). 

2.3 Avvikande beteende 

Ett avvikande beteende kan stämplas som både negativt och positivt. Negativa beteenden kan 

exempelvis vara missbruk och brott. Positiva beteenden kan exempelvis vara hjältedåd och 

arbetsnarkomani. Vad som är avvikande beteende förändras över tid och är inte statiskt. 

Faktorer i samhället och värderingarna som råder i de grupper individer lever i bestämmer om 

beteendet ska definieras som avvikande. Vid ett avvikande beteende reagerar samhället 

genom ett avståndstagande och olika sanktioner och bestraffningar. Det skapas spänningar 

mellan den som avviker och samhället och dess sociala struktur. Dessa reaktioner från 

samhället förstärker ofta individens avvikelse vilket också leder till att avståndstagandet från 

samhället ökar och en utstöttningsprocess påbörjas (Ekbom et. al. 2006, sid 15-16; Hilte 1996, 

sid 61-62). 

En individ uppfattas inte som avvikare då han begår en avvikande handling, exempelvis ett 

brott, så länge ingen upptäcker att han har begått den brottliga handlingen. Tvärtom kan en 

individ uppfattas som en brottsling om omgivningen tror att individen är skyldig trots att han 

inte begått något brott. Stämplingsteoretikerna summerar detta med att avvikelse inte finns i 

sig utan de menar att omgivningens reaktioner är det som skapar avvikelsen. 
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Sammanfattningsvis är avvikelse och avvikare något som uppstår som ett resultat av de 

kommande reaktionerna ifrån andra individer i samhället (Sarnecki 2003, sid 181-182). 

2.3.1 Stigma och stigmahantering 

Erving Goffman (2011, sid 12-13) delar in stigma i tre olika typer. Den första typen beskriver 

han som kroppsliga missbildningar av olika typer, andra typen beskriver han som olika 

fläckar på den personliga karaktären exempelvis viljesvaghet, bristande hederlighet. Bristande 

hederlighet menar han kan vara alkolism, arbetslöshet och fängelsevistelse. Den tredje typen 

beskriver han är ras, religion och nation. Utifrån stigmatiseringen vidtas åtgärder av 

diskriminerande slag. Enligt Goffmans teori är de som inte avviker de som han benämner som 

”de normala”. Goffman menar vidare att ”de normala” bygger upp en stigmateori för att 

övertyga oss själva och andra att den individ som utsätts för stigma är en fara för samhället.  

Bland annat narkomaner, fängelsekunder och alkoholister bär på ett osynligt stigma. 

Spänningarna som uppstår i sociala relationer mellan de med ett osynligt stigma och ”de 

andra” bidrar till att exempelvis fängelsekunderna vill undanhålla sin negativa egenskap. 

Fängelsekunden försöker, både medvetet och omedvetet, förhindra att hans riktiga identitet 

blir känd genom olika sätt exempelvis klädstil och rörelsemönster (Hilte 1996, sid 127). 

 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod för att utföra denna studie. Detta för att vi ansåg att 

vi kommer in djupare i fenomenet än om vi skulle använda oss av en kvantitativ metod. Göran 

Ahrne och Peter Svensson (2011, sid. 10) menar att med en kvalitativ metod har forskaren 

möjlighet att ställa öppna frågor och fråga varför och hur individerna gör saker eller vad de 

tycker och tänker. Forskaren kan även utnyttja dokument, exempelvis texter som individer har 

skrivit. I denna studie söker vi förstå hur pappor ser på sitt faderskap samt hur Kriminalvården 

ser på dessa pappors faderskap. Därför passar en kvalitativ metod bättre för denna studie. 

Alan Bryman (2011, sid 371) förklarar skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod. 

Han menar bland annat att med den kvalitativa metoden analyseras samhället med hjälp av 
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ord till skillnad från den kvantitativa metoden där det beskrivs i siffror. Vidare menar han 

också att i en kvalitativ undersökning har forskaren som mål att skapa en nära relation till de 

individer som inkluderas i studien i motsats till den kvantitativa metoden där forskaren ibland 

inte ens träffar individerna i studien. Med detta som grund blev valet av metod för vår del 

tydlig då vi ville komma närmre individerna för att skapa en dialog kring deras upplevelser 

som pappor gällande faderskapet. Vi ville också skapa en dialog med de professionella på 

Kriminalvården kring deras tankar kring dessa pappors faderskap. Detta kan resultera till en 

möjlighet att få en djupare förståelse och kunskap av fenomenet och dess innebörd. 

Då vi samlade in empiri till vår studie valde vi att samla in två typer av material i form av 

semistrukturerad intervju med kriminella pappor samt professionella inom Kriminalvården 

och en kvalitativ innehållsanalys av en reportagebok.  

3.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

Bryman (2011, sid 372) skriver att i en kvantitativ metod är mönstret oftast handfast med 

entydig data medan i en kvalitativ metod är det en fyllig, innehållsrik och samanhangsbunden 

data. Detta ansåg vi också var en stor fördel med att använda den kvalitativa metoden i vår 

studie med tanke på vår strävan att gå in djupare i fenomenet och dess innebörd. 

Bryman (2011, sid 372) menar att vid kvalitativ forskning brukar undersökningen vara 

ostrukturerad för att dess data skall bli djupare. Detta kan ses som en begränsning för oss i vår 

studie eftersom det kan vara en risk om det inte är strukturerat, då vi kan tappa fokus på de 

förväntningar vi tidigare hade. 

Bryman (2011, sid 415) menar att en semistrukturerad intervju är flexibel då strukturen gör att 

forskaren kan fördjupa sig i de teman som är relevanta för studien. Detta tyckte vi var en 

förtjänst i vår studie då vi som intervjuare hade större möjlighet att inte tappa fokus och följa 

de teman som var förbestämda och strukturerade. En annan förtjänst var att intervjupersonens 

svar ska ge oss möjligheten till följdfrågor för att komma djupare in på fenomenet. 

Begränsningar med metoden kunde vara att vi som intervjuare har svårt att se nya 

infallsvinklar då teman är förbestämda och risken kan då vara att man förblindas av dessa. 

En kvalitativ innehållsanalys innebär att innehållet kvantifieras utifrån olika teman som 

förbestämts av forskaren (Bryman 2011, sid 283). Begränsning med en innehållsanalys i vårt 

fall kunde vara att vi inte har ett samstämmigt sätt att analysera då vi är två stycken som utför 
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denna studie. Då detta var något vi var medvetna om så hade vi ambitionen att vara så 

samstämmiga som möjligt. Förtjänster med innehållsanalysen var möjlighet till en djupare 

förståelse av fenomenet vid en god granskning. Denna förståelse kunde ge en mer ingående 

mening och betydelse av det studerade fenomenet (ibid.). Samtalen i reportageboken handlar 

om livet i allmänhet och föräldraskapet i synnerhet. Författarna till boken har också intervjuat 

anhöriga till papporna, professionella i Kriminalvården samt polisen. Anna Johansson och 

Peter Öberg (2008, sid 75-76) gör gällande att göra en analys av en biografi som innehåller 

individuella berättelser är ett utmärkt verktyg för att ge forskaren ett inifrånperspektiv, vilket i 

sin tur ger en förståelse för individens liv och dess perspektiv. ”När man förstår en klient, 

förstår man dennas historia eller berättelse.” (Johansson och Öberg 2008, sid 76). En analys 

av biografin som vi valt ansåg vi också var en tillgång för denna studie samt dess resultat och 

förväntades vara ett bra komplement till våra intervjuer med kriminella pappor. Även för att 

ha möjligheten till att bredda vår empiri.  

Bryman (2011, sid 242) menar att kodning av data är en viktig del i kvalitativ forskning. 

Forskaren måste gruppera data utefter olika kategorier för att kunna göra sin analys. Jens 

Rennstam och David Wästerfors (2011, sid 198) skriver att man ska läsa transkriptionen 

noggrant, varje rad och efterhand göra egna noteringar i marginalen. Kodningen kräver att 

man läser transkriptionen flera gånger. Efterhand kan det uppkomma ett mönster i 

transkriptionen som ligger till grund för analysen. Rennstam och Wästerfors skriver också att 

forskaren inte får glömma att belysa det som sticker ut, alltså det som bryter mönstret för då 

förlorar fenomenet sin helhet. Vi anser att kodning därför är ett bra hjälpmedel för att 

analysera och finna likheter samt avvikelser till analysen av vårt fenomen för att få en bra och 

innehållsrik analys. För att göra en så bra kodning som möjligt kommer vi att använda oss av 

relevant litteratur som hjälpmedel till en bra kodning. 

3.3 Metodens tillförlitlighet 

När man pratar om tillförlitligheten i den kvalitativa metoden så benämns begreppen validitet 

samt reliabilitet. Bryman (2011, sid. 352) presenterar extern reliabilitet samt intern reliabilitet. 

Den externa reliabiliteten innebär i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas, det vill 

säga uppnå samma resultat. Han menar att det i en kvalitativ forskning kan vara svårt att 

uppfylla detta krav eftersom det är kontextbundet. Med den interna reliabiliteten menas att 

forskarna som tillsammans gör undersökningen gemensamt beslutat att tolka data på ett 

likvärdigt sätt. Vi var medvetna om att det är problematiskt att uppnå extern reliabilitet i vår 
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studie. Men vi tänkte att med hjälp av vår undersökning och en tydlig analys av 

reportageboken samt kodning av våra intervjuer kunde vi möjliggöra goda förutsättningar för 

att försöka lyckas uppnå detta. För att lyckas med den interna reliabiliteten förutsatte vi en 

god kommunikation mellan oss då vi skulle vara så samstämmiga som möjligt. Samt att vi 

innan undersökningen skulle tydliggöra begreppens och temans betydelser som vi kom att 

använda i vår studie. 

Med intern validitet menar Bryman (2011, sid. 352) att begreppen i forskarens teoretiska idéer 

överensstämmer med observationerna som hen gör. I kvalitativa undersökningar utvecklas 

den interna validiteten till att bli en styrka framförallt vid en längre undersökningsperiod. Till 

skillnad från den interna validiteten så kan den externa validiteten ses som ett hinder för 

kvalitativ forskning då urvalet är begränsat och kontextbundet. Detta kan leda till svårigheter 

att generalisera resultaten till situationer och andra sociala miljöer. Vi var medvetna om att 

vår studie pågick under en kort period och att det kunde vara svårigheter att uppnå en tydlig 

intern validitet men vi skulle ändå försöka göra en så bra studie som möjligt för att uppnå det. 

Med tanke på den externa validiteten studerade vi en liten grupp individer och precis som 

Bryman skriver så är det ett hinder att uppnå extern validitet vid en kvalitativ studie då det är 

svårt att generalisera resultaten. Trots att det finns lite forskning om vårt valda ämne hade vi 

som mål att läsa och sätta oss in i ämnet och annan litteratur för att få en bredare förståelse 

och därmed öka validiteten. 

Angående transparensen i processen av vår studie var vi fullt medvetna om risken av 

bristande transparens när vi använde oss av en kvalitativ metod. För att försöka undvika detta 

kom vi att vara tydliga med vårt urval och hur vi analyserade vår empiri. Brymans (2011, sid. 

370) förklaring av bristande transparens innebär att det är viktigt att forskaren är noga med en 

tydlig beskrivning om urvalet av individer till undersökningen, hur analysen av data gått till 

samt hur man kom fram till resultaten. 

3.4 Urval och avgränsningar 

Vi har gjort ett selektivt urval av våra intervjupersoner utifrån olika kriterier exempelvis 

kriminell, pappa och yrkesverksam inom Kriminalvården. Vi har valt att intervjua två pappor 

som varit intagna på olika kriminalvårdsanstalter under olika tidsperioder. Dessa två personer 

såg och ser vi som en tillgång i vår studie då de har relevanta upplevelser och berättelser att 

tillgå för vår förståelse för detta fenomen. Vi kom i kontakt med dessa två pappor via våra 
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personliga kontaktnät, ett personligt kontaktnät är de kontakter en individ har med andra 

individer. Det kan exempelvis vara både privat och professionellt.  

Anledningen till vårt urval var på grund av svårigheten att finna intervjupersoner som ville 

ställa upp och därför valde vi att komplettera våra intervjuer med reportageboken om 

intervjuade kriminella pappor. Att skaffa intervjupersoner till vår studie har varit en svårighet 

då det är omöjligt att få tillåtelse till att gå in på en anstalt och skaffa dessa intervjupersoner. 

Det var för oss under en period omöjligt att få tag i egna intervjupersoner men av en slump 

uppdagades att vi hade två pappor med erfarenhet av kriminalvården i vårt kontaktnät. Ulla 

Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011, sid. 42) menar att om forskarna själva gör 

urvalet kan de känna sig säkrare på att urvalspersonerna inte är påverkade från 

organisationens sida via de professionella arbetarna. De två papporna som vi valde att 

intervjua ingår i ett större kontaktnät vilket innebär att vi inte har en personlig relation till 

dem, därför ansåg vi inte att det var oetiskt eller skulle påverka studien metodologiskt. 

I början hade vi i åtanke att intervjua ett barnombud på en anstalt. Vi började därför ta kontakt 

med Anstalten Berga i Helsingborg men tyvärr hade barnombudet där inte möjlighet att ge oss 

en intervju på grund av arbetsbelastningen. Därefter tog vi kontakt med barnombudet på 

Frivården i Helsingborg, av henne fick vi rekommendationen att ta kontakt med barnombudet 

på Tygelsjöanstalten i Malmö som tyvärr visade sig vara långledig. Där efter började vi söka 

vidare och fick då namnet på den regionala programexperten inom Region Syd i Malmö. Hon 

var villig att ställa upp på en intervju redan två dagar senare. Under intervjun gav hon oss 

namnet på Kriminalvårdens samordnare i Barnrättsarbete. Kontakt togs med henne och vi fick 

då ett dokument där hon svarat på frågor från Justitieutskottet. Dokumentet innehöll relevant 

information för vår studie.    

3.4.1 Intervjuer 

De två intervjuerna med papporna som vi utförde var semistrukturerade. Semistrukturerad 

intervju, som också kallas tematiserad intervju, innebär att forskaren utgår från en 

intervjuguide (se bilaga 1) med olika teman som är förbestämda. En semistrukturerad intervju 

ger intervjupersonen stor frihet och bredd i sina svar, vilket leder till att forskaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor som knyter an till intervjupersonens svar (Bryman 2011, sid 

415). 
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Vi valde också att göra en tematiserad intervju med en professionell från Kriminalvården, 

detta för att få en förståelse för hur de professionella ser på dessa pappors faderskap och 

vilken stöttning Kriminalvården ger. Vi utgick även här ifrån en intervjuguide (se bilaga 2). 

Vid våra tre intervjuer medverkade vi båda. Detta för att få en gemensam bild och förståelse 

för intervjupersonernas utsagor, då vi tror att personernas berättelser inte upplevs och förstås 

på samma sätt i verkligheten som ur en transkribering. Som hjälpmedel vid intervjuerna hade 

vi en iPhone för att spela in samtalen. Vi provade innan första intervjun att spela in med en 

diktafon men då vi saknade mick blev ljudet dovt, därav valde vi iPhone. Efter varje intervju 

samtalade vi om upplevelsen och funderingar kring intervjuerna. Detta tyckte vi var en viktig 

del i arbetet då det är en del känslomässiga frågor som rörs vid och som inte bara väckte upp 

känslor hos intervjupersonerna utan även hos oss. Då papporna aldrig tidigare fått frågor kring 

sitt faderskap blev de stundtals känslomässigt berörda vid frågor gällande förlorad tid, saknad 

och annat som berör faderskapet. Intervjutillfällena blev intima eftersom vi utförde 

intervjuerna i pappornas hemmiljö och det fanns inga ”störningsmoment” som exempelvis 

andra gäster på ett café. 

Efter varje intervju transkriberade vi intervjuerna, detta valde vi att göra på varsitt håll för att 

det är en svårighet att sitta två samtidigt. För att underlätta transkriberingen använde vi oss av 

ett program som heter Express Scribe som har många olika funktioner exempelvis sänker 

hastigheten för att du skall kunna skriva samtidigt och lättare uppfatta vad som sägs.  

För att underlätta för läsaren har vi vid citat från våra intervjuer tagit bort vissa (o)ljud som 

man ger ifrån sig exempelvis ”Ehh” och långa pauser. 

3.4.2 Analys av materialet från intervjuerna 

Vi kodade intervjuerna tillsammans utifrån de teman som vi hade förbestämt redan till 

intervjuguiden. Detta för att vi skulle göra en så samstämmig kodning som möjligt och vi 

upplevde att det med fyra ögon blev ett bättre resultat då vi såg saker med hjälp av varandras 

resonemang som vi annars hade kunnat missa. 

I vår text kommer vi att använda både pappor och fäder som synonymer till varandra då de 

har samma betydelse.  
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3.4.3 Reportagebok 

Vi har också till vår empiri utfört en kvalitativ innehållsanalys av sekundärdata i form av en 

reportagebok om samtal med kriminella pappor. Vi båda har läst boken noggrant och enskilt 

gjort en innehållsanalys. Därefter gjorde vi en gemensam kodning av innehållet utifrån samma 

princip som i intervjuerna. Detta för att kunna matcha innehållet utifrån boken med 

intervjuerna vi gjort, då reportageboken är ett komplement till våra egna intervjuer. 

3.4.4 Beskrivning av de intervjuade papporna och den professionella från 

Kriminalvården 

Papporna som vi valde att intervjua vill vara anonyma och kommer därför att anonymiseras i 

texten. I analysen kommer de att benämnas med fingerat namn. Den professionella från 

Kriminalvården kommer däremot att figurera med namn efter förfrågan ifrån oss.  

Den första pappan som vi intervjuade är mellan 30-40 år och bor i en storstad i Sverige. Han 

är far till en son i skolålder. Den här pappan har suttit inne på kriminalvårdsanstalt två gånger 

för olika brott. Brotten har varit av olika art, det vill säga både grovt brott och mindre grovt 

brott. Detta har resulterat i att han har suttit både på säkerhetsklass 1-anstalter under en femårs 

period samt anstalt med säkerhetsklass 2 i tre månader. Nedan kommer denna pappa att 

benämnas med det fingerade namnet, ”Micke”. 

Den andra pappan som vi intervjuade är mellan 25-35 år och är bosatt i en liten stad i Sverige. 

Han är småbarnsförälder till två döttrar. Den här pappan har suttit inne på 

kriminalvårdsanstalt två gånger för flera olika brott av mindre grov art. Den ena 

intagningsperioden var i två månader på en säkerhetsklass 2-anstalt och den andra var i sex 

månader på en säkerhetsklass 3-anstalt. Nedan kommer denna pappa att benämnas med det 

fingerade namnet, ”Max”. 

Den professionella som vi intervjuade inom Kriminalvården var Birgitta Larsson. Hon är 

Regional Programexpert i Region Syd och har sitt kontor på Regionkontoret i Malmö. Hennes 

huvudsakliga arbetsuppgift är att hålla i planering och uppföljning av olika 

behandlingsprogram i hela regionen. Birgitta är också regional representant i 

narkotikasatsningen samt har hon hand om präster, pastorer och imamer i Nämnden för andlig 

vård, NAV. 
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3.4.5 Beskrivning av Reportageboken 

I reportageboken har författarna redan avidentifierat materialet i form av fingerade namn och 

vissa andra detaljer har redan modifierats. Vi kommer därför att använda de namn som står i 

boken i vår analys. 

3.5 Litteratursökning 

För att finna tidigare forskning och annan litteratur använde vi oss av de sökmotorer som 

universitetet tillhandahåller bland annat LUBsearch, Lovisa och Libris. Begrepp som vi 

använde oss av var kriminella pappor, barn till kriminella pappor/föräldrar, föräldraroll, 

faderskap och kriminalvård. Vi gjorde även sökningar på engelska och använde oss av ord 

som childhood, criminal fathers, parenthood, criminality och correctional i kombination av 

personal, institution, child och fathers. 

3.6 Svårigheter 

Som vi nämnt i texten ovan upplevde vi svårigheter med att finna lämpliga intervjupersoner 

till vår studie. Lyckligtvis löste detta sig på bästa tänkbara sätt och vi fick två innehållsrika 

och givande intervjuer med pappor som suttit i fängelse. Nästa svårighet som dök upp var att 

få tag på en professionell inom Kriminalvården som ville ställa upp på en intervju. I början av 

arbetet förväntade vi oss att detta skulle vara det enklare steget men blev bevisade motsatsen. 

Efter många telefonsamtal och personer som inte hade tid fick vi äntligen tag på en 

professionell som ville ställa upp. 

En annan svårighet som vi har stött på är att hitta relevant litteratur då detta är ett ämne som 

det inte forskas aktivt på just nu. Dock har vi inte fått någon förklaring på varför det inte 

forskas kring frihetsberövade pappors faderskap och vilken betydelse det har för barnen. 

3.7 Etiska övervägande 

Gunvor Andersson och Hans Swärd (2008, sid 237) skriver att den kunskap 

forskningsobjekten ger kan i bästa fall leda till förbättringar och det är det som är målet för en 

forskare. Det förekommer ofta att det forskas på maktlösa grupper i samhället och då är det 

viktigt att forskaren reflekterar och gör etiska övervägande. 
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I våra etiska övervägande har vi använt oss av de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet 

(2002) behandlar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Avseende informationskravet har vi tydligt informerat individerna i studien om dess syfte 

samt vilka förutsättningar de har för deltagandet i studien, bland annat att det är frivilligt att 

medverka och att dem har all rätt att avbryta när som helst utan några åsikter från oss 

(Vetenskapsrådet 2002, sid 7-8). Vi har också informerat om hur processen kommer att se ut 

samt lämnat våra kontaktuppgifter till de deltagande för att kontakten skulle vara så optimal 

som möjligt. Deltagarna i vår studie upplystes om möjligheten till mer kunskap inom området 

samt hur studien kommer att offentliggöras. 

Eftersom våra intervjupersoner medverkade genom en aktiv insats krävdes det att samtycke 

inhämtades och det genomfördes.  I överensstämmelse med samtyckeskravet hade våra 

intervjupersoner själva rätt att bestämma över sin medverkan i vår studie (Vetenskapsrådet 

2002, sid 9-11). Detta innebar att de kunde avbryta sin medverkan när som helst i processen. 

Om så skulle ske skulle vi ta diskussionen med personen om tidigare insamlad data ska 

strykas eller får användas. Om en deltagare skulle ta ett beslut att avbryta skulle ingen 

påtryckning eller påverkan från oss ske. 

Inom konfidentialitetskravet bör forskaren underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Detta 

har vi sökt förmå genom en överenskommelse om tystnadsplikt av etisk känsliga uppgifter om 

de enskilda i vår studie (Vetenskapsrådet 2002, sid 12-13). För att vi skulle avidentifiera våra 

intervjupersoner kommer vi inte nämna några namn, boendeort eller brottsrubricering om 

dessa inte själva ville det. Detta för att så långt som möjligt göra det omöjligt för utomstående 

att identifiera intervjupersonerna efter publicering. För att skydda individerna på bästa sätt har 

vi förvarat allt material inlåst. Även allt material under processens gång har avidentifieras. 

Med nyttjandekravet menas att allt material för forskningsändamålet inte får användas eller 

utlånas till annat icke vetenskapligt bruk (Vetenskapsrådet 2002, sid 14). Med tanke på detta 

kommer vi inte låna ut eller sälja vår empiri till något annat än till vår studies ändamål. 

Andersson och Swärd (2008, sid 239) benämner organisationer, institutioner, 

myndighetspersoner eller enskilda socialarbetare som ”grindvakter”. Med grindvakter menas 

att dessa agerar som en skyddsbarriär för de maktlösa människor som befinner sig i dess 

kontext. Dessa grindvakter behövs för att forskarna inte ska ha fri tillgång till dessa maktlösa 
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människor. Grindvakterna skall avgöra om de ska släppa in eller hålla forskarna utanför 

beroende på de etiska övervägandena som görs.  

För att skydda individer och grupper från en felaktig användning av forskningsresultat och för 

att bevara allmänhetens förtroende för forskning menar Tim May att det är viktigt att göra 

dessa etiska övervägande som en god forskningsetik kräver. May menar vidare att 

övervägningen av etiken i forskningssammanhang är lika viktig för att bevara statusen i den 

vetenskapliga forskningen (May 2001, sid 88). 

3.7.1 Etiska dilemman 

Ett etiskt dilemma som vi mött under våra intervjuer med pappor som suttit i fängelse är 

känsligheten kring ämnet. Då dessa pappor aldrig fått frågor kring sitt faderskap tidigare har 

det uppstått mycket känslor. Detta kunde ha varit problematiskt för oss intervjuare som inte är 

vana vid dessa situationer och samtidigt att papporna kunde ha känt att vi gjorde intrång i 

deras privatliv.   

Ett annat etiskt dilemma under studiens gång var benämningen av dessa pappor. Det finns 

svårigheter med att använda exempelvis ”kriminell pappa” då detta kan upplevas som att vi 

kategoriserar papporna och därmed stigmatiserar dem. På en del ställen i vår uppsats kommer 

vi ändå att använda oss av ”kriminella pappor” då det är ett begrepp som används av 

författarna till reportageboken samt i annan litteratur och professionella inom Kriminalvården. 

 

4. Analys och Resultat 

Nedan följer redovisning av empirin, denna del är uppdelad i två delar där papporna och 

reportageboken presenteras för sig och Kriminalvården för sig. Dessa två delar är i sin tur 

uppdelade efter olika teman. Vi har valt att integrera analys och resultat tillsammans med 

redovisningen. Därav har vi en sammanfattande del i slutet av varje tema. Vi tar i vår analys 

hjälp av begreppen maskulinitet, faderskap och avvikande beteende – stigma och 

stigmahantering.  
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4.1 De intervjuade papporna och Reportageboken 

4.1.1 Hur ser pappor i fängelse på sitt faderskap? 

I texten nedan kommer vi att ta upp hur papporna som vi har intervjuat och papporna i 

reportageboken ser på sitt faderskap och risktagandet i samband med brott, hur faderskapet 

har förändrat dem, hur de ser på uppfostran kring sina barn samt om de är en bra förebild för 

sina barn. 

När det gäller faderskap uppvisar papporna, både i boken och de som vi har intervjuat, en 

otydlig bild av vad faderskapet är och vad det betyder för dem. Bilden av vad en bra pappa är 

hade de lättare för att beskriva än om de själva var en bra pappa. Mickes svar på dessa frågor 

visar tydligt på detta. 

Micke: - Ja, en som uppfostrar sina barn rätt.. […] Ja, hålla dem borta från 

kriminalitet men det är inte alltid så lätt. För det är inte föräldrarnas fel… alltid. 

Utan ja en pappa som arbetar och kommer hem och umgås med sina barn efter 

jobb, försörjer sin familj. Det är en bra pappa i mina ögon. 

- Är du en bra pappa? 

- Jaaa, till och från. Jag gör så gott jag kan… tycker jag. 

Samtidigt nämner många av dessa pappor begreppet ”Svensson-pappa”. Innebörden av detta 

begrepp är för dessa pappor hur man skulle beskriva en ”normal pappa”.  

Micke: Ja, alltså när jag är med honom så gör jag inga, alltså träffar jag inga 

kriminella människor. Då gör jag inget kriminellt själv heller. Jag är mer som en 

Svensson-pappa … när jag är med honom och det, är nog den bättre sidan av mig. 

När Klas i reportageboken pratar om hur hans liv förändrats då han bland annat utbildat sig 

till anläggningsingenjör säger han ”Nu är jag ju typ Svennebanan i jämförelse…” (Malmborg 

& Stakset 2011, sid 222). Enligt Bangura Arvidsson (2003, sid 150) är begreppet Svensson-

pappa en stereotyp för vad en normal pappa anses vara. Papporna i vår studie avviker från 

samhällsnormen av vad som definieras som en Svensson-pappa på grund av sitt kriminella 

beteende. Då samhället reagerar negativt på kriminellt beteende stämplas dessa pappor som 

avvikande från normen (Ekbom et.al, sid 15). Även om dessa pappor avviker från 

samhällsnormen så bedömer de sig själv inte som sämre fäder. Något som ständigt 
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återkommer i samtalen med dessa pappor är temat ”närvarande pappa”. Nedan följer tre citat 

från reportageboken: 

Att vara en närvarande pappa. Det är det enda som räknas nu. Om jag lyckas med 

det kan alla andra säga vad fan de vill. Då är jag nöjd. (Malmborg & Stakset 2011, 

sid 39-40). 

Man vill kunna ge dom allt, men sen inser man att det är viktigare och roligare att 

inte missa allt. (Malmborg & Stakset 2011, sid 189). 

Men är du farsa så är du och då spelar det ingen roll hur länge du är borta för du 

sviker ditt barn. Du kan inte vara borta en vecka ens. För det är själva grejen att 

pappa är borta, pappa sitter i fängelse, pappa är kriminell. (Malmborg & Stakset 

2011, sid 92). 

Flertalet av papporna i studien har varit intagna på kriminalvårdsanstalt, alltså avtjänat ett 

straff. Under fängelsevistelsen hade de flesta redan barn vilket innebär en separation från sina 

barn. Enligt Bangura Arvidsson (2003, sid 34) hanterar pappor en separation genom att skapa 

en realistisk bild av sitt faderskap för att få en bättre kontakt med sina barn. Detta sätt att 

hantera situationen är också ett sätt att hantera sina skuldkänslor. Denna realistiska bild 

speglar sig i samhällets normer av en fadersgestalt. Vidare menar Bangura Arvidsson (2003, 

sid 196) att samhällets norm bland annat förknippas med att en pappa skall vara närvarande 

och en god förebild. När papporna i studien pratar om en god förebild är de någorlunda 

samstämmiga i sina berättelser. 

Max: Ehm.. både ja och nej.. Nej men klart att jag gjort dumma saker som inte alls 

är att vara en bra förebild men jag tycker ändå att mina barn kan se upp till sin 

pappa och känna sig stolta och så.. Jag har ju förändrats mycket.. 

En pappa i reportageboken säger: 

- Är du en bra förebild på så sätt? 

- Ja. Fast jag känner mig hela tiden som en dålig farsa även om jag vet att det inte 

är så. (Malmborg & Stakset 2011, sid 48). 

Citaten ovan visar på en ambivalent syn på att papporna skulle vara goda förebilder. De flesta 

av papporna svarar snabbt ”ja” på frågan men efter lite fundering visar sig osäkerheten i 

svaret. Hur ska man tolka pappornas osäkerhet? Har samhällets normer och värderingar en 
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påverkan? Pappor är viktiga manliga förebilder för sina barn, detta ska inte behöva diskuteras 

utan bör ses som en självklarhet (Bangura Arvidsson 2003, sid 158). Samhället strävar mot att 

både mammor och pappor ska vara lika delaktiga i familjelivet. Plantin et al. (2000, sid 31,33) 

menar att den rådande samhällsstrukturen har underlättat för män i Sverige att integrera det 

moderna faderskapet med synen på sig själv som man och jämställdheten i hemmet.  

Hur har då pappornas kriminella beteende förändrats sedan de blev pappor, eller har det 

förändrats? 

Micke: Det gör det nog lite grann också, jag vill ju inte sitta i fängelse. Jag vill ju 

vara med han om han skulle komma på besök, jag vill ju inte att han ska komma 

och besöka mig på fängelse precis. Så jag vill ju hålla mig ute och det gör ju att 

man inte tar några större risker. 

Max: Ja det är klart.. Nu när dom finns måste man ju tänka annorlunda.. Man har 

inte bara sig själv att tänka på längre.. 

Två pappor i reportageboken utrycker sig såhär gällande om deras beteende har förändrats: 

… även om han har svårt att se sig själv som helt laglydig medborgare, inser han 

ändå att faderskapet kommer att förändra saker och ting. (Malmborg & Stakset 

2011, sid 17). 

Om jag inte kan ändra på mig så kan jag i alla fall försöka ändra förutsättningarna 

för mina barn. (Malmborg & Stakset 2011, sid 235). 

I intervjuerna med papporna framkommer det som i citaten ovan att många av papporna 

tänker annorlunda kring kriminalitet efter att de blev fäder. Det är viktigt att inte 

diskvalificera en förälder för att denne har begått ett brott. Det är också viktigt att vara 

medveten om att de allra flesta föräldrar vill sina barn väl trots att de begår kriminella 

handlingar, det är inte strafflängden eller brottet som avgör om en förälder är lämplig eller ej. 

Ingen är felfri och alla kan utveckla sitt föräldraskap (Rädda Barnen 1998, sid 61-62). Herz 

och Johansson (2011, sid 92) menar att pappor precis som mammor klarar av ett aktivt 

föräldraskap. Den gamla bilden av pappor som frånvarande och icke emotionella försvinner 

allt mer och ersätts med bilden av en närvarande och emotionell pappa. Samtidigt som de 

flesta av papporna i studien menade att faderskapet förändrat dem så finns det även 

motstridiga resonemang hos några av papporna. Nedan följer ett citat ur reportageboken: 
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Erik tror inte att faderskapet har förändrat honom särskilt mycket som person, 

även om det har påverkat hans liv ganska radikalt. (Malmborg & Stakset 2011, sid 

50). 

Erik i citatet ovan menar att faderskapet har påverkat hans liv men inte förändrat det. Men 

pappan i citatet nedan, från reportageboken, visar tydligt att faderskapet inte förändrat hans liv 

på något sätt. 

Lika mycket som jag vill hjälpa mina bröder vill jag hjälpa min familj. Problemet 

är ju om man torskar, då är man inte mycket till hjälp för familjen. 

Förhoppningsvis så kan man reparera skadan när man kommer ut, men det finns 

ju knappast någon garanti. Jag gör allt för mina barn, men behövs det pengar så 

behövs det pengar och behöver brorsan hjälp så behöver brorsan hjälp… 

(Malmborg & Stakset 2011, sid 194). 

En orsak till att vissa av papporna inte tar steget att lämna den kriminella subkulturen kan 

vara att dessa män får status i gänget och därmed känner en stark tillhörighet som kan vara 

orsaken till att inte lämna. Med en kriminell subkultur menas de medlemskap i en grupp där 

kriminella normer, attityder och värderingar är det som är viktigt för dem och står i fokus för 

gruppens uppbyggnad och medlemmarnas tillhörighet. Medlemmarna i gruppen har 

gemensamma uppfattningar och ett gemensamt perspektiv om hur världen är konstruerad och 

hur medlemmarna skall hantera den. Tillsammans lär sig medlemmarna att undvika problem 

som resultat av regelbrotten genom olika knep samt rättfärdiga sitt beteende (Hilte 1996, sid 

81,128). 

När papporna i studien har pratat om hur faderskapet har förändrat dem kommer de ofta in på 

riskbedömning avseende barn och sig själva. 

Micke: Ja, jo jag är mer försiktigt, när jag har (sonens namn). Jag kanske inte är, 

alltså går ut och leker precis runt omkring här förutom att vi är uppe vid stugan 

där det finns staket runt om så här.[…] Det är nog mer att man vill hålla det privat, 

att inte alla ska veta exakt vems ens barn är ifall man har det i baktanke. Och om 

det skulle vara någonting, man vet aldrig vad det är för folk, de kanske ger sig på 

eller står och väntar vid dagis om de vet att barnet går på ett speciellt dagis för att 

komma åt en själv […] Säkerhetstänk och att han inte ska behöva träffa folk som 

kan bli en risk. 
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I citatet ovan benämner Micke orden ”säkerhetstänk och försiktighet” som en del i 

riskbedömningen. Micke kan också tydliggöra för hur han tänker kring riskbedömningen i 

vardagen. Nedan följer ett citat från reportageboken: 

Man blir ju lockad när man inte har några pengar, men så tänker jag på familjen 

och då lägger jag ner. […] Torskar man så sumpar man familjen, det vet jag. Men 

det är svårt ändå ibland. (Malmborg & Stakset 2011, sid 175). 

I citatet ovan tolkar man en riskbedömning som inte uttrycks med ord eller beskrivs men det 

finns en stor medvetenhet kring den. 

Inom teorier om maskulinitet menar man att män tar större risker än kvinnor, dessutom ägnar 

sig män i större grad än kvinnor åt olika riskbeteenden (Herz & Johansson 2011, sid 99). 

Samtidigt som män idag vill vara jämställda gällande familjelivet stäcker sig denna vilja inte 

fullt ut. När det väl gäller så är vissa män inte jämställda ändå och detta beror på olika 

anledningar (Herz & Johansson 2011, sid 77-78). Den manliga dominansen har börjat 

ifrågasättas av samhället, över- och underordningen mellan kvinnor och män är inte längre 

lika självklar. Den manliga hegemonin är i obalans och samhället har en ökad kritik mot mäns 

attityder och beteenden (Johansson 2012, sid 105-106). Vidare menas att samhälleliga 

strukturer påvisar maskulinitet och auktoritet som i sin tur bevarar den manliga dominansen. 

De män som avviker återtar kontrollen med hjälp av sin maskulinitet och auktoritet genom att 

begå en kriminell handling (Herz & Johansson 2011, sid 107). 

När det kommer till uppfostran av barnen har papporna en samstämmig åsikt på att barnen 

inte skall gå samma väg som de själva gjort. Samtidigt visar de en viss förståelse för om 

barnen skulle söka spänning på samma vis som de har gjort till exempel via en kriminell 

handling. 

Micke: Ja jag vill ju inte att han ska gå med i gäng och sånt där […] jag skulle nog 

bli ganska arg. […] Nej absolut inte. Men det är nog ingen som vill att ens barn 

ska bli de. 

Max: Hehe.. ja, dom ska kanske inte bli som sin pappa.. Man vill ju lära dom rätt 

och fel..  

Två pappor i reportageboken säger följande: 
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Att han inte vill att hon ska gå samma väg som sin pappa är tydligt.  

- Men man ska inte vara för hård. Förutom med droger, där ska man vara jävligt 

hård. (Malmborg & Stakset 2011, sid 178). 

Jag kan ju förstå vad man letar efter om man tycker det är spännande, eftersom jag 

har gjort det själv, men det vore ju träligt om han gjorde samma misstag som jag. 

Och jag skulle kanske upptäcka just den typen av tendenser lättare än hans 

mamma och hennes kille. (Malmborg & Stakset 2011, sid 225). 

Det är tydligt att fäderna inte vill att barnen skall bli kriminella. Men de uppvisar en förståelse 

för sökandet av spänning på grund av sina egna erfarenheter som kriminell. Papporna vill lära 

sina barn vad som är rätt och fel. Utgångspunkten i faderskapet är att förutsättningarna för att 

bli en ”tillräckligt bra” pappa skiftar. Om man befinner sig i en tuff period i livet med mycket 

problem kan det bli bekymmersamt att växa som pappa. Det handlar om att finna en bra 

balans mellan faderskap och andra viktiga aspekter av livet (Bengtsson & Gavelin 2004, sid 

27). Om det uppstår obalans på grund av egna problem, exempelvis kriminella handlingar, ses 

det som ett misslyckande. Men trots detta är det viktigt att inte glömma att de allra flesta 

föräldrar vill sina barn väl och en pappa som vill vara en ”tillräckligt bra förälder” bör 

uppmuntras (Rädda Barnen 1998, sid 61). I samhället har man en syn på att män i sitt 

föräldraskap ser på uppfostran som något naturligt och att det löser sig, mer eller mindre, 

själv. Detta i sin tur leder till en mer avvaktande och passiv ställning och de ingriper när de 

tycker att det behövs (Bäck-Wiklund 1997, 117). 

En annan aspekt av uppfostran som framkommer i intervjuerna med papporna är en viss 

önskan om att barnen skall fostras till att inte döma personer utifrån deras handlingar. 

Max: Ja vissa, dom är ju precis som du och jag fast med ett missbruk.. Inga dåliga 

människor ju men jag hade nog inte velat det om de var påtända… Jag vill inte att 

mina barn ska döma någon för att dom knarkar eller något annat dumt. 

En av papporna i reportageboken menar följande: 

Att man ska kolla på människan och inte på det han eller hon gör. Det är det jag 

vill lära mina barn också; du ska se människan, inte handlingarna. Man kan vara 

en jättebra människa även om man är tjuv. (Malmborg & Stakset 2011, sid 271). 
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De flesta papporna har levt ett kriminellt liv i princip hela sitt liv och vet därför vad det 

innebär att vara kriminell. De personer som har ett stigma har erfarenhet av hur det är att leva 

med detta stigma. Den personen som utsätts för stigma bär på en misskrediterad egenskap, 

exempelvis kriminalitet, som denne använder som underlag för att bygga upp sitt liv. Med 

hjälp av dessa erfarenheter kan den stigmatiserade personen ge råd och vägledning om hur 

man handskas med och ser på ett stigma (Goffman 2011, sid 28-29). Samtidigt kan de som 

bär på ett stigma öppet ifrågasätta stigmatiseringen genom att de motsätter sig de sätt som ”de 

normala” bemöter denne med. Detta kan resultera i att nästa generation av personer i hans 

närhet kommer att ha lättare att bli accepterade av de andra till förmån av den stigmatiserades 

motsättningar mot samhället (Goffman 2011, sid 124-125). 

Sammanfattningsvis har det framkommit att dessa pappors bild av vad en bra pappa är inte 

avviker från den bild som samhället har i stort. Bilden av sitt eget faderskap har papporna 

däremot svårt att tydligt beskriva. Det återkommande begreppet Svensson-pappa har papporna 

en gemensam definition av som också stämmer överens med samhällets definition och som är 

lika tydlig. Det har framkommit i texten ovan att det är viktigt för papporna att vara 

närvarande och vara goda förebilder för sina barn även om de begått kriminella handlingar. 

De är fullt medvetna om risken att svika sina barn om de skulle åka in i fängelse vid ett brott. 

Flertalet av papporna i studien tycker att faderskapet har förändrat dem på olika vis, 

exempelvis vid riskbedömning gällande straff och säkerhet för sina barn, då de är medvetna 

om att torskar de så sumpar de sin familj. Samtidigt finns det ett fåtal pappor som menar att 

faderskapet inte påverkat dem alls. Hur dessa pappor vill uppfostra sina barn är också tydligt, 

de vill inte att barnen ska följa deras fotspår avseende den kriminella livsstilen. Papporna vill 

lära sina barn rätt och fel bland annat genom att inte döma människor genom deras 

handlingar. 

4.1.2 Hur upplever pappor i fängelse sin relation till sina barn? 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur papporna ser på sin relation till sina barn både under 

och efter tiden på kriminalvårdsanstalt. Det kommer bland annat att röra hur det var att få 

besök av sina barn, den förlorade tiden, ärlighet om straffet och relationen i synnerhet. 

Berättar man om sin kriminella livsstil för sina barn? Det framkommer tydligt att dessa fäder 

värdesätter ärlighet i relation till sina barn och andra familjemedlemar. Denna ärlighet 

prioriteras väldigt högt och papporna döljer inte det faktum att de har suttit eller sitter i 

fängelse. 
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Micke: Ja det var svårt för mig att säga. Vi pratade inte så mycket om det utan jag 

bara berättade det, så de kom på besök och han tyckte väl att det var jobbigt att 

han inte kunde komma och hälsa på mig, oftare.[…] så det e, det va lätt, bättre att 

man får veta så småningom och nu vet han ju om att jag suttit i fängelse. Så det … 

är inget jag smyger med. 

Max: .. Den är svår.. Mina tjejer är så små fortfarande så jag har inte behövt tänka 

på det.. Men man måste kanske i framtiden när dom blir äldre och förstår mer.. 

Nedan följer två citat från papporna i reportageboken: 

Men om han frågar så är det bara att berätta som gäller. Det funkar inte att ljuga, 

så i så fall skulle jag vara helt ärligt. Det är väldigt skönt faktiskt. (Malmborg & 

Stakset 2011, sid 162). 

Frågar hon inte så berättar jag inte, men frågar hon så ljuger jag inte. Jag skulle 

kunna berätta allt. (Malmborg & Stakset 2011, sid 180). 

Men samtidigt har det framkommit att papporna inte alltid berättar hela sanningen för att 

skydda sina barn. 

Micke: Det är bättre att inte ljuga tycker jag […] sen kanske man inte behöver 

berätta exakt vad man suttit inne för. 

Citaten ovan kan tolkas på så sätt att papporna generellt värdesätter ärligheten till sina barn. 

De menar att det inte lönar sig att ljuga utan frågar barnen så berättar dem. Till skillnad från 

papporna i vår studie menar Melin (1998, sid 20-21) att många föräldrar vill skydda sina barn 

genom att inte berätta hela sanningen. Halvsanningar och olika bortförklaringar leder till att 

barnet mår dåligt av att inte veta sanningen. De fantasier ett barn har är oftast mycket värre än 

att veta sanningen om till exempel en fängslad förälder. Om föräldern förklarar situationen 

genom att berätta sanningen är det bättre för barnet då det också tål att höra sådant som kan 

uppfattas som jobbigt.  

Det finns en möjlig förklaring till att papporna i studien generellt uppskattade ärlighet om 

straffet till sina barn istället för att berätta halvsanningar och upprätthålla lögner. Det kan vara 

att när man pratar om olika maskuliniteter kategoriseras män som rationella, har en generellt 

låg relationskompetens samt en bristfällig kontakt med sitt känsloliv (Herz & Johansson 2011, 
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sid 24). När man väl har berättat för sina barn att pappa sitter i fängelse, hur upplever 

papporna då besöken av sina barn? 

Micke: Nej jag har velat från början att han skulle få komma och hälsa på mig. Jag 

vet att vissa är så att man inte vill att de ska komma och besöka dem. Men … det 

kan vara fel framöver, barnet kanske tror att man inte vill träffa barnet …  

Micke: Det är alltid, man blir positiv till det när man vet att man ska ha besök men 

det är alltid tråkigt när det är över. Det kan dröja till nästa besök. Så det är något 

som brukar vara positivt för de intagna som jag känner. […] Det är ett litet avbrott 

från det andra. Än att bara springa där inne bland alla andra. 

Max: Jaa… Besöken var det som fick en att känna lite hopp... men de va 

påfrestande också…[…] Nej men alltså det va ju skitkul att få besök av ens familj 

men det var samtidigt ganska så ångestbelagt.. Man blir ju skitledsen när dom 

måste gå.. 

Genom intervjuerna har det visat sig att ingen av papporna i studien inte värdesätter besöken 

av sina barn och de upplever dem som mycket positiva trots sin situation. Tidigare forskning 

visar att cirka 80 procent av alla föräldrar som sitter i fängelse har någon form av kontakt med 

sina barn exempelvis via besök, telefon, brev och permissioner. Däremot vet man inte vilken 

roll dessa föräldrar har för sina barn under fängelsetiden (Hedin 2000, sid 9). Forskning har 

också visat att intagna pappor kämpar för att bibehålla kontakten med sina barn och han 

försöker trots allt vara en god fader (Hedin 2000, sid 80). Alla pappor är inte bra pappor, men 

däremot är alla pappor viktiga för sina barn (Hyvönen 2000, sid 117). Det finns konsekvenser 

av mötet mellan pappa och barn i fängelsemiljö men behovet av en kontinuerlig kontakt är 

större och viktigare. Att barnet och pappan får lov att upprätthålla kontakten även i fängelset 

genom besök leder till att relationen de emellan bibehålls (Melin 1998, sid 30).  

Trots att man idag har möjlighet att mer eller mindre bibehålla en kontinuerlig kontakt till sina 

barn förlorar dessa pappor trots allt mycket tid med sina barn. Denna tid är förlorad och går 

inte att återfå. 

Micke: Jag vet inte vad jag ska säga. Men som sagt jag har missat det så jag vet 

inte riktigt hur det är att uppleva det. Men det är mycket jag har missat som man 

inte får uppleva, så det är. […] ja jag mådde dåligt av det för jag ville vara med på 

förlossningen. […] Ja, jag vet inte hur man ska tänka, man får ju inte tillbaks tiden 
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utan jag tänker mer att försöka göra så mycket man kan när man väl umgås när 

man träffas […] nej alltså det har, man kanske grubblade på det i början men det 

är ingenting att gå och grubbla på för då blir man säkert knäpp i huvudet. Det är 

nog bara att gå vidare och försöka göra så gott det går med tiden som finns kvar. 

Max: .. skitjobbigt.. men jag kan inte få tillbaka den med dom så de gäller väl att 

kämpa på.. få ut så mycket som möjligt av det som finns kvar. 

När vi under intervjun pratade om den förlorade tiden med de pappor som vi intervjuade blev 

de känslomässigt berörda. Stundtals var det svårt för dem att sätta ord på sina upplevelser och 

hur de känner kring den förlorade tiden, men menade samtidigt att man måste gå vidare och 

försöka se positivt på det som finns kvar. Detta pratar även papporna i reportageboken om. 

Vissa kanske tänker på den förlorade tiden med barnet men jag tänker bara på 

tiden efter straffet. (Malmborg & Stakset 2011, sid 47). 

Jag älskade honom så mycket, men varje gång jag träffade honom så blev det en 

påminnelse om allt som jag hade förstört och allt som jag gick miste om på grund 

av drogerna och kriminaliteten. Simon (sonen) var sanningen som visade vilken 

lögn jag levde i. Det enda sättet för mig att orka med var att stänga av. (Malmborg 

& Stakset 2011, sid 158). 

Som tidigare nämnt: när man talar om maskulinitet kategoriseras män bland annat som att de 

har sämre förutsättningar för sitt känsloliv och relationskompetens (Herz & Johansson 2011, 

24). Återigen visar papporna i studien att de ändå har en emotionell förmåga och kan sätta ord 

på den saknad som de upplever när vi pratar om den förlorade tiden. Med den förlorade tiden 

menar vi den tid med sina barn som andra får uppleva som bland annat innefattar särskilda 

händelser så som förlossning, när barnet tar sina första steg, skolavslutning men även 

situationer i det vardagliga livet. Tidigare forskning påvisar att det är viktigt för intagna 

pappor att trots sin situation ändå vara delaktiga i sitt faderskap och att räknas som en 

fullvärdig pappa (Hedin 2000, sid 80). Även andra forskare är eniga om den positiva 

förändring som ägt rum gällande faderskapet och har en mer positiv syn på det ökade 

engagemang som fäderna visar mot sina barn (Herz & Johansson 2011, sid 77). 

När papporna i studien pratar om relationen till sina barn visar de en entydig vilja att ha en 

god relation till dem. Som ovan nämnt pratar dessa pappor om att barnen inte skall följa deras 
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fotspår gällande kriminalitet. Men de pratar även om att inte skada relationen dem emellan 

genom sina kriminella handlingar. En pappa i reportageboken citeras nedan: 

Det som fick mig att trappa ner var att min dotter var på väg att följa samma bana 

som jag och bli utan familj. Och sorgen i hennes ögon när hon var på besök och 

fick gå. Jag kunde ju leva det här livet när jag var själv, men när man får ett barn 

så är man idiot om man inte känner nåt när man skadar henne. […] Mest rädd är 

jag för att folk ska döma min dotter för vad jag har gjort, men jag försöker att inte 

tänka på det utan jag tar det när det kommer. (Malmborg & Stakset 2011, sid 86-

87). 

Citatet ovan visar att denna pappa inte vill att dottern ska dömas för hans handlingar, detta 

nämndes också av fler pappor i studien. När man blir stämplad av samhället som avvikare får 

det avgörande konsekvenser för den stigmatiserades självbild. Personen kategoriseras som 

brottsling och uppfattas som mindre värd av samhället. Detta påverkar i sin tur det sociala 

livet på det sätt att man utesluts från formella grupper i samhället, exempelvis arbetsgrupper. I 

stigmatiseringen reduceras brottslingen till att endast vara brottsling. Kategoriseringen som 

brottsling överskuggar personens andra egenskaper som exempelvis familjeförsörjare och 

pappa. Stigmatiseringen tar över personens identitet (Hilte 1996, sid 128). 

Sammantaget har det framkommit att ärlighet mot sina barn är oerhört viktigt för dessa 

pappor, denna ärlighet innefattar dock modifiering av sanningen i vissa fall för att skydda sina 

barn. Det kan då handla om att inte berätta vilket brott som man har begått. Denna ärlighet 

leder också vidare till att dessa pappor vill ha en kontinuerlig relation till sina barn även inne 

på kriminalvårdsanstalten. Dessa besök är och har varit viktiga för fäderna och detta har även 

styrkts av tidigare forskning. Trots besök och kontinuerlig kontakt med sina barn förlorar 

dessa pappor oersättlig tid. Detta är papporna i studien fullt medvetna om och att den inte går 

att ta igen, däremot ser de positivt på framtiden och den tiden som finns kvar. Trots att dessa 

pappor har en kriminell livsstil så är relationen till deras barn viktig för dem. I detta avsnitt 

har också jämförelsen mellan papporna i studien och synen på pappor via 

maskulinitetsbegreppen gjorts som emellanåt tydligt visat på skillnader. Bland annat visar 

papporna i studien ett emotionellt band till sina barn. Samtidigt som maskulinitetsbegreppet 

menar att pappor har bristfällig kontakt med sitt känsloliv. 
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4.1.3 Hur ser pappor i fängelse på samhällets syn på deras faderskap? 

I redovisningen nedan kommer vi att presentera hur papporna agerar med tanke på samhällets 

syn av faderskapet utifrån teman så som samhällets syn på dessa pappor, stigmatisering, 

konsekvenser av stigmatiseringen samt hur dessa pappor handskas med sitt stigma. 

Samhällets uppfattning om att kriminella pappor inte bryr sig om sina barn stämmer inte 

(Rädda Barnen 1998, sid 61). Trots detta existerar starka åsikter och förväntningar på hur en 

pappa med kriminell livsstil skall vara. Med tanke på dessa åsikter och förväntningar ställer vi 

oss frågan, hur ser papporna på samhällets krav på dem? 

… att hans kriminalitet per automatik gör honom till en dålig pojkvän och pappa.. 

Dom ser ju bara en liten del av honom […] dom ser bara det dumma och för dom 

är det allt han är. (Malmborg & Stakset 2011, sid 107). 

Precis som i beskrivningen i citatet från reportageboken ovan menar Mats Hilte (1996, sid 

128) att personens utmärkande drag, i detta fall kriminalitet, kommer att överskugga 

avvikarens andra egenskaper exempelvis som pappa och familjens försörjare. Därmed blir 

samhällets stämpling av personen att han är kriminell och allt annat får stå till sidan. Vidare 

beskrivs kriminalitet som ett resultat av den rådande obalansen i samhället mellan olika 

klasser, exempelvis genom statens brist på åtgärder samt de försök till åtgärder som 

upprätthåller ojämlikheten mellan klasserna (Hilte 1996, sid 76). 

I reportageboken intervjuar författarna en före detta polis vid namn Michael Lund. Han menar 

att det finns många inom poliskåren som tycker att barnen till en kriminell pappa skulle ha det 

bättre utan honom och de menar därmed att en kriminell pappa är en dålig pappa. Nedan följer 

ett citat av Lund som tydligt visar en motsats till samhällets rådande attityd. 

Jag hade hellre växt upp med många av papporna som jag har träffat på Hall än 

många av dom stränga polispapporna som jag har stött på. (Malmborg & Stakset 

2011, sid 125). 

Samhällets starka åsikter och förväntningar bidrar bland annat till en stigmatisering av dessa 

pappor. Dessa pappor besitter egenskaper eller drag som får ”de normala” att vända sig bort 

från denne. Denne avviker på ett icke önskvärt sätt ifrån samhällets förväntningar, alltså bär 

på ett stigma och blir stigmatiserad i samhället (Goffman 2011, sid 12). Att bli stigmatiserad 

innebär att bli stämplad som en avvikare.  
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Fördelar är kanske att man inte behöver förklara vem man är, att dom vet vem 

man är och att man står för sitt ord. Nackdelen är väl att man kan bli stämplad i 

vissa sammanhang, att dom är rädda för en och inte vill ha med en att göra. Folk 

kan tro att det ska hända någonting. Så det är både och. Vissa ser upp till en, vissa 

dömer utan att veta någonting om en. (Malmborg & Stakset 2011, sid 94). 

Pappan i citatet ovan hämtat från reportageboken menar att stigmatiseringen både har för- och 

nackdelar. Nackdelen med stigmat är att han blir dömd och som han själv uttrycker det 

”stämplad” och fördelen är att han får respekt genom sitt stigma. Destruktiv maskulinitet 

beskriver mäns våld och stora risktaganden. Den destruktiva maskuliniteten skulle kunna 

förklara varför män i större grad är mer våldsamma och utsätter sig själva för större risk. Detta 

kan bero på att de drar nytta av samhällets förväntningar som finns på dem, genom att de 

tillåts att ta större plats både verbalt, rumsligt och fysiskt (Herz & Johansson 2011, sid 115). 

Att vara stigmatiserad av samhället leder till olika konsekvenser för individen. Hur är det då 

att vara avvikare från samhällets normer och ständigt bli påmind om detta via stigmatisering? 

I början var det svårt och jag tänkte mycket på familjen – på mamman och på Lina 

(dottern) – men ju längre tiden går desto mer stänger man av. […] Så man blir ett 

monster. Det är klart att det sätter spår. Efter ett tag blir man trygg i sin lilla cell, 

man blir rädd för utsidan. (Malmborg & Stakset 2011, sid 101). 

Ovan ser vi tydligt på konsekvenser som ett stigma kan ge. Denna pappa från reportageboken 

beskriver att han blir rädd för utsidan och trygg i sin cell. Konsekvenser av stigmatiseringen 

blir avgörande för hur en person ser på sig själv. Att personen blir kategoriserad som 

exempelvis brottsling leder till att personen uppfattas som mindre värd av sin omgivning. 

Detta leder i sin tur till att den som avviker påverkas i det sociala livet och uteslut eller väljer 

att isolera sig från sociala grupper eller att välja en alternativ väg som skiljer sig från 

samhällets normer (Hilte 1996, sid 128). 

De som är avvikare från samhället bär på ett stigma, för att kunna hantera sitt stigma har 

papporna i vår studie visat en gemensam stigmahantering. Denna stigmahantering benämner 

papporna som dubbelliv. 

Micke: Man kan väl säga att jag lever ett dubbelliv, mer eller mindre. Ett vanligt 

Svensson-liv med familj och vissa vänner sen har jag andra umgänge, en annan 

umgängeskrets också. De lever väl, ja, ungefär samma stil som jag med, typ […] 
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Nej jag tror att de han har levt med alltså så, många av dem har nog inte vetat, 

deras föräldrar. Det har mest varit på (mammans namn) sida. 

Citat från reportageboken: 

Så länge jag satt inne så var det inte riktigt verklighet utan det blev det först när 

jag kom ut och då blev det en krock med det liv som jag hade levt och att helt 

plötsligt bli pappa. (Malmborg & Stakset 2011, sid 71-72). 

Detta dubbelliv som papporna lever innebär att de samtidigt som det är en Svensson-familj så 

lever de i en subkultur. Hur kommer det sig att dessa män väljer att leva i en kriminell 

subkultur? När medlemmarna lever upp till de förväntningar som gruppen ställer på dem så 

får de en status och tillhörighet i gänget som är betydelsefullt för medlemmar. Kriminalitet 

skall inte bara ses som icke lagliga framgångsmöjligheter utan bör ses som en strävan för 

dessa män att bli accepterade som medlemmar av den manliga könskategorin. Män i 

subkulturer använder kriminaliteten som ett hjälpmedel för att skapa sin maskulinitet (Hilte 

1996, sid 105). Inom maskulinitetsforskningen menar man också att mäns brottslighet kan 

beskrivas med hjälp av kompulsiv maskulinitet som innebär att anledningen till att dessa män 

söker sig till ”manliga miljöer” och överkompenserar sina föreställningar av manlighet på 

grund av att de saknar en fadersgestalt (Herz & Johansson 2011, sid 100-101). 

Sammanfattningsvis har vi kommit till att samhällets generella syn på att kriminella pappor 

inte bryr sig om sina barn inte stämmer. Papporna i vår studie påvisar motsatsen trots att de 

väljer att inte lämna kriminaliteten. Samhället ser inte personen bakom kriminaliteten utan 

fokuserar endast på det avvikande beteendet. Genom att samhället inte väljer att se personens 

andra egenskaper skapas en stigmatisering av den avvikande som leder till olika konsekvenser 

för personens självbild. Vilket bland annat leder till en social uteslutning. Papporna i studien 

visar hur de hanterar sitt stigma genom att leva ett dubbelliv, där de å ena sidan lever 

tillsammans med sin familj och å andra sidan tillhör en kriminell subkultur. 

4.1.4 Hur ser pappor i fängelse på Kriminalvårdens arbete med att underlätta för 

deras faderskap? 

I texten nedan kommer vi att ta upp hur papporna som vi har intervjuat och papporna i 

reportageboken ser på Kriminalvårdens arbete kring deras faderskap. Vi kommer beröra hur 
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de upplevde att tiden på kriminalvårdsanstalt var utifrån sitt faderskap samt hur dessa pappor 

tycker att Kriminalvården borde förbättras kring dessa frågor. 

Papporna i studien pratar generellt om behovet av en nära och regelbunden kontakt med sina 

barn. De nämner också saknaden av motivation och stöd ifrån kriminalvårdspersonalen. 

Micke: Naa man känner väl inte någon stöttning så direkt. […] Att man får träffa 

barnen oftare alltså under bättre förhållanden […] Men det borde vara lättare att få 

komma ut och träffa sina barn. […] Ja klart det är skillnad. Man kan slappna av 

mycket mer när man får vara själv… utan personal omkring sig. 

Max: Alltså jag vet inte riktigt… Man vill ju inte visa sig svag för dem som sitter 

där inne, men kanske att man kunde haft ensamma samtal… Eller nää.. jag vet 

inte… 

I reportageboken utrycker en pappa sig såhär: 

Han har i princip alltid haft en blivande familj eller ett barn utanför murarna, 

något som naturligtvis borde vara en användbar motivationskälla för någon att 

ändra sig, tycker han själv. Men de anstalter som han suttit på har överlag varit 

dåliga att ta tillvara på motivationen som funnits hos flera av deras intagna. 

(Malmborg & Stakset 2011, sid 162). 

Av ovan nämnt kan man tolka det som att papporna vill ha en tätare kontakt med sina barn 

samt går det att tyda att papporna vill få mer stöd från Kriminalvården. Det är viktigt att 

komma ihåg att en pappa är och förblir ett barns pappa hela livet, det är därför viktigt att 

främja en god kontakt dem emellan även under fängelsetiden (Rädda Barnen 1998, sid 63-64). 

Fadern samt barnet har ett behov av en kontinuerlig kontakt, det har diskuterats om fängelse 

är en lämplig miljö för ett barn att vistas i men behovet av en kontinuerlig kontakt är större än 

konsekvenserna besök i fängelse kan ge (Melin 1998, sid 30). En god investering både för den 

intagne, dennes barn samt för samhället är om kontakten mellan pappan och barnet 

upprättshålls under fängelsetiden (Melin 1998, sid 8). 

När pappan i citatet ovan vidare pratar om barnombudet (beskrivs i nästa del) på 

kriminalvårdsanstalt så säger han: 

Fast framförallt måste Kriminalvården bli bättre på att ta in folk utifrån, folk som 

inte är vårdare på anstalten. (Malmborg & Stakset 2011, sid 163). 
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Här går det att tyda en krock mellan rollen som vårdare och barnombud. I reportageboken 

intervjuas Nina Fjällby från den ideella föreningen Bryggan i Stockholm. Där hon pratar om 

Kriminalvårdens barnombud, nedan följer ett citat som belyser hur pappor kan uppleva 

situationen när det är en vårdare som också är barnombud på anstalter och häkten. 

Det kan ju vara skönt för många intagna föräldrar att ha ett barnombud som dom 

kan öppna sig för och prata med, men det gör man inte med någon som ena 

sekunden gör en kroppsvisitation och kanske skriver en rapport om 

misskötsamhet. Att nästa sekund prata om sitt barn med samma vårdare fungerar 

inte, det blir en sån krock. (Malmborg & Stakset 2011, sid 147). 

Slutligen har det framkommit att papporna i vår studie generellt tycker att Kriminalvården 

borde förbättra arbetet kring deras faderskap. Papporna upplever ingen stöttning eller att man 

tar tillvara på den motivation som många av dem har gällande sina barn. Många av dessa 

pappor strävar efter att få mer tillgång till sina barn under fängelsetiden. 

4.2 Intervju med Kriminalvården 

4.2.1 Hur ser Kriminalvården på dessa pappors faderskap? 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur Kriminalvården ser på fångarnas faderskap. Texten 

kommer beröra exempelvis om dessa pappor är goda förebilder för sina barn och hur 

Kriminalvården ser på dessa pappors uppfostran av sina barn. 

Under intervjun med Birgitta Larsson från Kriminalvården ställde vi frågan ”Kan man ta hand 

om ett barn fast att man har en kriminell livsstil?” Nedan följer hennes svar: 

Birgitta Larsson: Nej det tycker jag inte så länge man har en kriminell livsstil. 

Skillnaden är om man har lagt det bakom sig och jobbat med det. Men har man en 

kriminell livsstil och kriminella värderingar så tycker jag inte att man är lämplig 

att ta hand om ett barn. Om man är inne i det eller har ett missbruk eller så tycker 

jag inte att man är lämplig. 

Vidare säger hon: 

Alltså överlag om man generaliserar så kan man väl säga att överlag alla som har 

barn bryr sig om sina barn och har väl en slags längtan efter barn och vill alltså 

älska nog sina barn även om de gjort massa fel mot barnen alltså även om de 
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längtar efter sina barn och uttrycker behov så kanske dem ändå inte är lämpliga att 

va med sina barn överhuvudtaget. Men de uttrycker ju en längtan..  

En möjlig tolkning av dessa citat är att man inte kan vara en bra pappa så länge man 

lever med en kriminell livsstil däremot om man tar steget ifrån den och tar ansvar för 

sina handlingar så kan man vara en bra pappa. Som tidigare nämnt är det viktigt att 

komma ihåg att även om en pappa begår en kriminell handling så är han inte 

diskvalificerad som fader. Som förälder utvecklas man i sitt föräldraskap och ingen är 

felfri utan alla gör någon gång fel. För många är fängelsetiden ett tillfälle att vakna upp 

och tvingas reflektera över sitt liv och de val man gjort (Rädda Barnen 1998, sid 61-62). 

Under intervjun pratade vi också om dessa pappors uppfostran av sina barn och 

Birgittas svar skiljer sig från pappornas uppfattning: 

Det är nog väldigt olika. Det beror på hur kriminell man är alltså jag menar 

kriminell. Bara för att man är dömd behöver man ju inte vara kriminell i 

fortsättningen. […] men är man dömd många gånger och har kriminella 

värderingar och bara umgås med kriminella så tror jag ju säkert att uppfostran 

skiljer sig. […] Normer, regler vad som är rätt och fel och så. 40 % utav våra 

kriminella är dömda för våldsbrott av olika slag och om man pratar om de 

papporna. Löser man konflikter eller löser sin, att man blivit kränkt genom att ta 

till våld då gör man ju säkert de i massa olika sammanhang kanske hemma och för 

barnen.[…] om man inte respekterar samhällets värderingar hur ska man då kunna 

förmedla det till sina barn? Eller man bryr sig inte, man tycker man ha rätt att ta 

om man ser något. Man har rätt att slå om någon är dum då kan man ju inte, barn 

hör ju inte vad man säger utan tar ju efter hur man är. 

Återigen är det viktigt att reflektera över att de allra flesta föräldrar vill sina barn väl. 

Kriminella handlingar, egna problem eller okunskap kan leda till att de ibland brister i sitt 

föräldraskap (Melin 1998, sid 8). Våra förutsättningar för att vara en tillräckligt bra förälder 

skiftar beroende på hur vi själva har haft det i vår barndom och även hur vår situation ser ut 

nu (Bengtsson & Gavelin 2004, sid 27).  

Hur ser då Birgitta på dessa pappor som goda förebilder för sina barn? 
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Birgitta Larsson: Nej men man kan vara en bra förebild när man har varit kriminell och tagit 

ansvar för det man gjort. […] Så när man kommer så långt att man tar ansvar på riktigt då kan 

man bli en bra förebild. 

Man kan tolka det som att pappor i fängelse har goda förutsättningar för att utvecklas till en 

god förebild så länge man tar ansvar för de handlingar man gjort. Bangura Arvidsson (2003, 

sid 158) menar som tidigare nämnt att alla pappor är viktiga manliga förebilder för sina barn. 

Detta menar hon skall ses som en självklart som inte ens behöver diskuteras. Den förre detta 

polisen Michael Lund som blivit intervjuad i reportageboken hävdar att: 

För det är väldigt lätt att tänka att en människa som har begått till exempel ett rån 

och kanske hotat folk med pistoler inte är någon bra förälder, så varför ska då 

barnet komma på besök? Men så ser ju inte ett barn de. (Malmborg & Stakset 

2011, sid. 125). 

Summeringen av detta är att Kriminalvården anser att kriminella pappor inte är goda fäder 

däremot om de har lämnat den kriminella livsstilen anses de vara goda fäder. I enighet med 

det papporna i studien har beskrivit menar också Kriminalvården att de allra flesta pappor har 

en längtan efter sina barn och vill dem väl. Till skillnad från papporna i studien menar 

Kriminalvården att en kriminell pappa inte kan uppfostra sina barn väl då deras normer och 

värderingar går emot samhällets men däremot om man tar ansvar för sina kriminella 

handlingar så kan man vara en god förebild för sina barn. 

4.2.2 Hur ser Kriminalvårdens arbete ut för att underlätta för dessa pappors 

faderskap? 

I texten nedan redovisas vad Kriminalvården gör för att underlätta för dessa pappor att just 

vara pappor. Arbetet innefattar bland annat barnombud, föräldrautbildning och barnbesök. 

Inledningsvis i intervjun med Birgitta Larsson tydliggjorde hon att Kriminalvården inte har 

något uppdrag att jobba med barn däremot så har dem åtagit sig uppdraget att se till att 

underlätta kontakten mellan föräldrar och barn. Vidare berättade hon att det finns så kallade 

barnombud på alla häkten, anstalter och frivårdsexpeditioner runt om i landet. 

Den förste september år 2005 tillsattes barnombud inom Kriminalvården, deras uppgift är att 

se till att varje enhet följer Barnkonventionen. På alla häkten, anstalter och frivårdskontor 



42 
 

skall det finnas minst ett barnombud
1
. Barnombudet skall ha tillsyn över föräldrautbildning 

till intagna och personal, anmälningsplikten och ska uppmärksamma medföljande barns 

behov. Det är viktigt att barnombudet stödjer och stärker de intagna i deras faderskap då de 

har en någorlunda fungerande familjerelation. Resultatet av detta kan leda till att dessa 

barnens möjligheter att växa upp under trygga förhållanden ökar (Ekbom et. al, 2006, sid. 

301).  

Den som tilldelas uppdraget att bli barnombud ska genomgå en utbildning där kunskap ges 

om barn och barns utveckling. Kunskaperna från utbildningen ska barnombudet överföra till 

övrig personal exempelvis vid arbetsplatsträffar. Så långt de är möjligt skall barnombudet 

vara med och ta emot besökande barn
2
. 

Birgitta Larsson berättade att man numera huvudsakligen arbetar utifrån barnets bästa och inte 

längre efter pappors rätt att få träffa sina barn. För de har ingen rätt att träffa sina barn utan 

det är barnet som har rätt att träffa sina pappor. Larsson som arbetat länge inom 

Kriminalvården berättade också att när hon arbetade förr försökte man till varje pris att för 

klientens skull se till att han fick kontakt med familjen och med barnen för att det gynnade 

hans mående, alltså man utgick från klientens behov och de har Kriminalvården försökt att 

vända på sista åren. I reportageboken har fängelseprästen Birgitta Winberg intervjuats 

angående frihetsberövade pappor: 

Det handlar om att visa att man älskar sitt barn. Då kan man vara en pappa även 

om man sitter i fängelse. Man kan inte vara närvarande men man kan ringa hem, 

skicka brev och sånt. Det viktigaste är att man förmedlar sin kärlek på något sätt. 

(Malmborg & Stakset 2011, sid. 154). 

Citatet ovan visar att det är möjligt att vara en bra pappa även om man sitter på en 

kriminalvårdsanstalt. En annan viktig del i Kriminalvårdens arbete är att försöka underlätta 

och göra så att de intagna ska bli bättre pappor. Det gör Kriminalvården genom att de jobbar 

för att de inte ska återfalla i kriminalitet och jobbar aktivt för att de intagna ska behandla sitt 

missbruk. Kriminalvården har programverksamhet för att de ska jobba med sina kriminella 

värderingar och attityder samt olika studiecirklar exempelvis så som föräldrautbildning för 

dem som vill och även en studiecirkel i samarbete med biblioteket som kallas för 

Godnattsagor där papporna får läsa in en godnattsaga på skiva som sedan skickas hem till 

                                                           
1
 Information från Birgitta Persson i form av ett dokument där hon besvarar frågor från Justitieutskottet. 

2
 Information från Birgitta Persson i form av ett dokument där hon besvarar frågor från Justitieutskottet. 
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barnen. Det blir ett sätt att hålla kontakt med sina barn. Men samtidigt menar dem att det inte 

är självklart att medverka till att papporna skall få kontakt med sina barn bara för att de sitter 

inne. Utan man måste ta reda på hur mycket kontakt de haft innan och om det är lämpligt just 

nu. 

Inom mansforskningen menar man att männens ökade engagemang i familjen är ett steg mot 

ökad jämställdhet (Herz & Johansson 2011, sid 77). Denna jämställdhet i samhället 

återspeglas även i Svensk Lag. Numera är Fängelselagen (2010:610) kap 2 5 § om att ta med 

sig spädbarn in i fängelse könsneutral däremot finns det ännu ingen pappa som har kommit 

med något barn ännu. 

Papporna samt Nina Fjällby från Bryggan uppgav svårigheter med att barnombudet också var 

vårdare och därmed hade dubbla roller. Angående detta sa Birgitta Larsson i intervjun: 

Vi är kriminalvårdare och vi har behandlingsprogrammen. Det var också ett 

hinder tyckte folk i början och att folk med uniformer körde behandlingsprogram. 

Men man vänjer sig vid det och det är vår roll vi har dubbla roller. Jag kan inte se 

att det är något större hinder. 

Sammanfattningsvis har det framkommit att alla anstalter, häkten och frivårdsexpeditioner 

skall ha minst ett barnombud som skall lyfta frågor rörande barn.  Kriminalvården arbetar 

huvudsakligen utifrån barnets bästa och inte längre utifrån pappors rätt att få träffa sina barn. 

Detta styrks av uppföljningsrapporten ”Straffa inte barnet! En studie av barnperspektivet inom 

Kriminalvården” där slutsatsen var att arbetet kring barn till frihetsberövade föräldrar har 

förbättrats men att det fortfarande återstår mycket att göra. Kriminalvården arbetar för att 

försöka underlätta för frihetsberövade föräldrar att bli bättre föräldrar genom olika sätt. 

Däremot är det inte en självklarhet för Kriminalvården att medverka till att pappor skall ha 

kontakt med sina barn under fängelsetiden. Till skillnad från papporna i studien och Nina 

Fjällby från Bryggan ser Kriminalvården inte sina dubbla roller som ett problem för papporna 

och sitt arbete. 
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5. Sammanfattning och slutdiskussion 

Sammanfattningsvis har det framkommit att pappor med kriminell livsstil i studien bryr sig 

om sina barn samt tycker de att de är bra pappor och goda förebilder. Papporna pratar om 

vikten av ärlighet mot sina barn. Kriminalvården har inte samma åsikt som papporna. De 

tycker att kriminella pappor inte är ”tillräckligt bra” pappor. Först om de tar ansvar för sina 

kriminella handlingar kan de utvecklas till att vara bra pappor och goda förebilder för sina 

barn. Kriminalvården arbetar utefter att papporna ska bli bättre pappor och goda 

samhällsmedborgare efter avtjänat straff.  

Papporna som vi intervjuade hade stundtals svårt för att berätta och prata om sitt faderskap på 

grund av olika anledningar. Under intervjuerna blev de stundtals känslomässigt berörda och 

ingen av papporna hade fått några frågor angående sitt faderskap tidigare. Varför är det så att 

dessa pappor inte fått några frågor om sitt faderskap tidigare med tanke på hur viktigt 

faderskapet ändå är för dessa pappor. Samhället strävar efter ett jämlikt föräldraskap men 

samhällets förväntningar och åsikter om dessa pappor tar över. På grund av stigmatiseringen 

av pappor med kriminell livsstil ser man inte personen bakom kriminaliteten utan 

brottsligheten överskuggar. Det har framkommit i studien att samhället har en negativ syn på 

dessa pappor bland annat att han är en dålig pappa, att pappor generellt inte är lika viktiga 

som föräldrar och därmed att pappan inte behövs i lika stor omfattning som en mamma. Till 

skillnad från den rådande uppfattningen om att en pappas betydelse skulle vara mindre värd 

visar vår studie motsatsen, pappan är precis lika viktigt för sitt barn och behövs i lika stor 

omfattning som mamman. 

Det har framkommit att papporna i vår studie anser att deras faderskap är viktigt och 

betydelsefullt. De är överlag fullt medvetna om att deras kriminella handlingar är felaktiga 

och ger konsekvenser, inte bara för sig själva utan också för sina barn. Men trots allt ser de sig 

själva som goda förebilder och menar att de gör så gott de kan som fäder. När det gäller 

uppfostran skiljer det sig lite mellan papporna, men en gemensam ståndpunkt är att de inte vill 

att barnen skall följa deras fotspår. En förklaring till att papporna inte vill att deras barn skall 

gå samma väg som de själva kan vara att de inte vill att barnen skall vistas i en kriminell 

subkultur med dess problem och konsekvenser. Men det kan även vara så att stigmatiseringen 

påverkar pappornas tankar och på grund av sina egna erfarenheter som avvikare i samhället 

och dess konsekvenser vill dem inte att deras barn skall hamna i samma situation.  
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Det har visat sig att faderskapet i sig inte har förändrat papporna i studien men att faderskapet 

har bidragit till att barnen blivit en avgörande del i pappornas risktänkande, det vill säga att 

papporna resonerar utifrån straffvärdet och därmed den tiden som de missar om de skulle åka 

in i fängelse. 

I relationen till sina barn har det framkommit att dessa pappor värdesätter ärlighet mot sina 

barn men även mot andra. Tidigare studier har visat att föräldrar gärna berättar halvsanningar 

eller lögner angående fängelsestraffet och orsaken till straffet. Papporna i vår studie motsätter 

sig detta synsätt, de menar att de berättat för sina barn för att de anser att det skadar dem 

mindre än att ljuga, eftersom risken är stor att sanningen till slut kommer fram och de 

konsekvenserna är större.  

Papporna i studien är medvetna om att den förlorade tiden inte går att återfå med sina barn 

men de ser hoppfullt på framtiden och menar att de vill göra det bästa av det som återstår. 

Vidare menar papporna att det har varit viktigt för dem att bibehålla en kontinuerlig kontakt 

genom att barnen har fått lov att komma och besöka dem på kriminalvårdsanstalten. 

I studien har det framkommit att Kriminalvården inte har en gemensam syn på de kriminella 

pappornas faderskap som papporna själva har. Till skillnad från papporna anser 

Kriminalvården att man inte kan vara en bra fader som kriminell utan man måste ha tagit 

avstånd och ansvar för sina kriminella handlingar, då kan man vara en bra pappa. Däremot 

menar Kriminalvården att papporna kan utvecklas och har möjlighet till att bli en god fader. 

När det gäller uppfostran menar Kriminalvården att man som kriminell pappa inte kan 

uppfostra sina barn till goda samhällsmedborgare då man har normer och värderingar som 

skiljer sig från samhällets. Därför kan man heller inte vara en god förebild för sina barn men 

om man utvecklas i sitt faderskap och tar ansvar för det man gjort kan man bli en god förebild 

för sina barn. 

Kriminalvården har vidtagit vissa åtgärder för att underlätta för frihetsberövade föräldrar att 

bli bättre föräldrar bland annat genom föräldrautbildningar. Vilket även styrks i 

Barnombudsmannens uppföljningsrapport från 2004, men det framkommer också att det 

fortfarande finns mycket att göra. Papporna i studien visar en vilja att få träffa sina barn mer 

under fängelsetiden men Kriminalvårdens uppdrag gäller inte barn utan syftet är att straffa 

dömda personer och fokus ligger i att ”låsa in”, verkställa strafftiden, vårda och återanpassas 

till samhället. Men dock har de åtagit sig uppdraget att lyfta upp barnperspektivet i frågor som 

rör barn i sitt arbete. Det är viktigt att Kriminalvården beaktar dessa pappors vilja och önskan 
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om att få träffa sina barn mer under sin fängelsetid då det är tänkt att dessa pappor skall 

återanpassas till att bli goda samhällsmedborgare vilket också innebär att vara pappa till sina 

barn. 

Papporna i studien talar om en svårighet med att barnombudet samtidigt är en vårdare med 

andra arbetsuppgifter förutom uppdraget som barnombud men Kriminalvårdens åsikt skiljer 

sig. Det blir då åter igen viktigt för Kriminalvården att ta hänsyn till pappornas reflektion för 

att få ut så mycket som möjligt av uppdraget som barnombud samt föräldrautbildningen då 

papporna upplever svårigheter med att prata om sina barn och känslor med dem när de 

samtidigt är vårdare.  

Tidigare forskning samt teorier om maskuliniteter visar att kriminella män exempelvis är 

generellt mer våldsamma, utsätter sig själva för större risker, begår brott och har en bristfällig 

kontakt med sitt känsloliv. Med tanke på detta ser vi en stor skillnad då papporna i vår studie 

visar sig vara emotionella och kan utrycka sina känslor. Samtidigt kan man reflektera kring 

hur vi som kvinnor kan ha påverkat resultatet i intervjusituationerna med dessa pappor. 

En del frågor har väckts under studiens gång och vi kommer här lyfta fram några som vi 

tycker är viktiga att forska vidare om.  

Efter att ha läst uppföljningsrapporten från Barnombudsmannen (2004), då syftet var att 

kartlägga hur Kriminalvården lyckades att möta barnens behov, funderar vi kring hur en 

granskning av hur frihetsberövade föräldrar uppfattar arbetet kring sina barn. Är det inte lika 

mycket värt att få veta vad dessa föräldrar tycker och hur de upplever arbetet och inte bara 

anställda inom Kriminalvården? 

Något som vi också funderat kring är värdet av att fortsätta studera pappor med kriminell 

livsstil då forskningen kring dessa är mycket bristfällig. Det kan vara av värde att under en 

längre period både i fängelset och tiden efter studera pappornas upplevelser av sitt faderskap. 

Samt att ha en större studie för att få ett mer generellt resultat. 

Vår studie har gett oss en inblick i hur pappor med kriminell livsstil ser på sitt faderskap 

samtidigt som vi i våra kommande yrkesroller skulle behöva en djupare förståelse av 

fenomenet. Vi hoppas därmed att forskningen kring dessa pappor kommer gå framåt och 

utvecklas i framtiden då kunskapsfältet är begränsat.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide – kriminella pappor 

Intervjuguide – Papporna 

Syftet med denna studie är att förstå hur pappor som varit intagna ser på sitt faderskap samt 

hur Kriminalvården ser på kriminella pappors faderskap. Denna studie kommer att utföras på 

en mikronivå då de är pappornas berättelser och upplevelser av denna specifika situation och 

fenomen. 

- Hur ser kriminella pappor på sitt faderskap? 

Brottslighet/Kriminalitet 

- Skulle du kunna berätta om hur allt startade? Brottsligheten? 

- Hur länge har du suttit i fängelse? Flera omgångar? 

Kriminalvården 

- Hur upplever du att kriminalvården såg på ditt faderskap? 

- Upplevde du någon stötning från personalen på Kriminalvården avseende ditt 

faderskap? 

- Hur skulle du vilja att Kriminalvården agera/stötta dig under ett straff? 

- Fick du ta emot besök? Ville du ta emot besök? 

- Hur var de att ta emot besök från ditt/dina barn? 

Familj/Nätverk 

- Hur såg familjekonstellationen ut när du blev intagen? Förändrades den under tiden 

alternativt efteråt? 

- Närvarade du under förlossningen? (Känslor, tankar?) Hur kändes det att sedan 

lämna familjen igen? 

- Har folk i din umgängeskrets samma livsstil som du? Presenterar man sitt barn för 

dem? Umgås man med dessa tillsammans med sin familj? 

- Hur upplever du att nätverket (barnomsorg, kompisar, kompisars föräldrar) kring ditt 

barn/dina barn ser på din kriminalitet? 

Barn/Faderskap 

- Uppfostran? Hur vill du uppfostra ditt barn? 

- Berättar man för sina barn varför man suttit i fängelse och att man har en kriminell 

livsstil? 
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- Ser du dig själv som en bra förebild?  

- Ser du annorlunda på dig själv och dina handlingar sedan du fick barn? Har du 

förändrat ditt kriminella beteende, resonerar man annorlunda när man blivit pappa? 

- Förlorad tid? 

- Hur skulle du agera/tänka om ditt barn kommer hem och har begått ett brott? 

- Kan du beskriva hur du tycker att en bra pappa är? Anser du dig själv vara en bra 

pappa? 

Nutid 

- Hur ser du på ditt liv idag? 

- Hur ser du på relationen med ditt/dina barn? 

- Hur ser du på framtiden? 
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7.2 Intervjuguide – professionella inom Kriminalvården 

Intervjuguide – Professionella 

Hur ser kriminalvården på de kriminella pappornas faderskap? 

Brottslighet/Kriminalitet 

- Hur ser du på en kriminell pappa? Kan man ta hand om ett barn trots att man har en 

kriminell livsstil? 

- Hur upplever du att samhället ser på kriminella pappor? 

Familj/Nätverk 

- Hur ser besöksrutiner ut vid besök av barn? Samma för alla (säkerhet osv)? 

- Finns de några regler kring ålder för besök? 

- Hur ser rutiner kring permission ut? Till exempel, är det okej att närvara vid en 

förlossning eller finns det olika faktorer som spelar roll? Skiljer de sig mellan häktet 

och anstalt? 

Barn/Faderskap 

- Skulle du kunna beskriva vad du anser är en bra pappa? Till exempel utmärkande 

drag. 

- Hur ser ni på dessa pappors faderskap? 

- Hur stöttar ni dessa pappor i sitt faderskap när dem är intagna?  

- Hur ser behovet ut av stöttning hos de intagna papporna? 

- Tror du att kriminella pappors uppfostran av sina barn skiljer sig från ”laglydiga” 

pappors? I så fall på vilket sätt? 

- Upplever du att Kriminalvården kan hjälpa pappor och barn att ses så att det blir 

mindre ”förlorad tid”? 

- Kan man vara en bra förebild fast att man är kriminell? 

Nutid 

- Hur ser ni på förändring, kan dessa pappor förändras till att bättre passa in i 

samhällets definition av en pappa? 

- Hur ser du på utvecklingen kring arbetet med att stötta dessa pappor? Finns det mer 

att göra? 

 


