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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to look into the correctional system’s work with 

parent ship of incarcerated mothers and fathers from a gender perspective. It 
is a qualitative study and two interviews have been done with employees 

from a prison for women and one interview from a prison for men. Two 
interviews have been done with two former incarcerated parents, one mother 
and one father. One interview has also been done with an organization which 

gives children with incarcerated parents support and an opportunity to meet 
other children in the same situation. They also give incarcerated parents 
support in the contact with their children.  

 
The results of the study imply that the correctional system has the same 

theoretical approach when working with incarcerated mothers and fathers. It 
is obvious that when it comes to attitudes and presumptions about parent 
ship, there are differences based on a gender perspective. This affects the 

practical work with parent ship within the correctional system. The results 
show that gender is always present in the discussion about parent ship within 

the correctional system even though the framework tells us different. This 
makes it even more important to be aware about how gender makes us look at 
parent ship depending on sex. Not least in the correctional system.          

 
Keywords: Incarcerated, parent ship, gender, mothers, fathers   
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1. Inledning 
Det ämne vi valt att arbeta med är föräldraskap inom kriminalvården ur ett 

genusperspektiv. I problemformuleringen kommer vi att presentera 

bakgrunden till detta och diskutera och problematisera varför detta är 

intressant att undersöka. Efter detta följer syfte och frågeställningar för att 

ytterligare ringa in det område vi är intresserade av.  

 

1.1 Problemformulering 
Föräldrarollerna har under de senaste årtiondena förändrats och kan idag 

utövas på sätt som inte tidigare varit aktuella (Plantin, 2001:36-37, 39, 43). 

Att föräldraskapet går att utöva på fler sätt än tidigare gör att arbetet med 

detta träder in i nya områden, mammor och pappor som tidigare räknats bort 

som föräldrar ses idag som viktiga för sina barn utifrån de förutsättningar 

som ändå finns. Det har gjort att det sociala arbetet med föräldraskap finns i 

områden som där möjligheterna att utöva föräldraskap är problematiska. Vi 

har valt att fokusera på föräldraskapet inom kriminalvården och hur arbetet 

med föräldraskap ser ut på slutna anstalter.   

 

8000-10000 barn lever idag i Sverige med en eller båda föräldrarna 

frånvarande på grund av fängelsevistelse (Riksbryggan, 2007). Detta är något 

som påverkar både barn och föräldrar. För ett barn kan en separation från en 

förälder och anknytningsperson innebära negativa konsekvenser i 

utvecklingen då en trygg anknytning ligger till grund för barns positiva 

utveckling senare i livet (Hwang, Lundberg, Rönnberg och Smedler, 

2005:184-185). Är barn åtskilda från sina föräldrar har kriminalvården en 

skyldighet att göra en regelbunden kontakt med den frihetsberövade föräldern 

möjlig, så länge det är för barnets bästa och barnet själv vill det 

(Barnombudsmannen, 2008). Vi har valt att fokusera på arbetet med 

föräldrarna och föräldraskap på anstalt som liksom barnen påverkas negativt 

av separationen. Booker Loper Wrenn Carlson, Levitt & Scheffel (2009) 

beskriver hur frihetsberövade föräldrars psykiska hälsa försämras när 

kontakten med barnen är dålig, samt hur aggressioner och våldsamheter 
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under anstaltsvistelsen är vanligare hos de frihetsberövade föräldrar som har 

känner sig stressade i föräldrarollen (s.483, 494- 496, 498) Detta skapar ett 

behov att inom kriminalvården arbeta även med föräldrarna och idag arbetar 

kriminalvården aktivt med både barnperspektivet och föräldraskap både på 

anstalter för män och på anstalter för kvinnor (Kriminalvården).  

 

Tidigare sågs mamman som den viktigare vårdnadshavaren vid omsorg av 

och anknytning till barnen. Under 1980-talet blev graviditeten och 

småbarnsåren något som båda föräldrarna var delaktiga i och även fadern 

sågs som en viktig anknytningsperson. Faderskapet tog stora framsteg i det 

som tidigare varit ett typiskt kvinnligt område. Även om dagens faderskap är 

radikalt förändrat och nu mera jämställt med moderskapet är dock den 

könsspecifika uppdelningen fortfarande utbredd. Mödrarna har fortfarande 

den primära omhändertagande rollen medan fäderna i större utsträckning 

innehar den försörjande rollen inom familjen (Plantin, 2001:36- 37, 39, 43).  

Även inom behandling kan arbetet med kvinnor och män se olika när det 

gäller familjelivet. Mammor har en större press på sig att leva upp till bilden 

av den fullgoda föräldern och relationer inom familjen tas med i 

behandlingen i större utsträckning än vad som är fallet för fäder (Trulsson, 

2006:173-174). Då föräldrarollerna fortfarande ser olika ut trots framsteg i 

jämlikhet inom familjelivet, och samhället fortfarande gör skillnad på 

mammors och pappors föräldraskap på grund av deras biologiska kön frågar 

vi oss om detta återspeglas även i arbetet med föräldraskap på anstalter för 

kvinnor respektive män.    

 

1.2 Syfte 

Syftet är att med ett genusperspektiv undersöka hur man inom 

kriminalvården arbetar med föräldraskap och möjliggör kontakten mellan 

kvinnor och män som är frihetsberövade och deras barn. 
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1.3 Frågeställningar 

- Hur ser personalen på de intagnas föräldraskap och hur arbetar man med 

detta? 

- Hur arbetar man för att möjliggöra kontakten mellan förälder och barn?  

- Vad upprätthåller och utmanar genusmönster i arbetet med föräldraskap?  

- Hur ser före detta frihetsberövade föräldrar på kriminalvårdens arbete med 

föräldraskap? 

1.4 Fortsatt framställning 

Vi börjar med att gå igenom aktuell tidigare forskning för att därefter 

presentera den teori vi valt att utgå ifrån. Vidare följer ett metodavsnitt där vi 

presenterar, motiverar och diskuterar vårt val av metod och hur studien 

genomförts. Även de etiska frågorna diskuteras. Där efter följer en resultat- 

och analysdel som vi valt att sammanföra. Arbetet avslutas med de slutsatser 

vi kommit fram till och en diskussion kring dessa. 

 
2. Tidigare Forskning 
För att tydliggöra den tidigare forskningen har den delats in i tre kategorier 

som alla är relevanta för forskningsområdet. Dessa kategorier är föräldraskap 

i anstalt, ifrågasatt föräldraskap och föräldraskap i behandling. 

 

2.1 Föräldraskap i anstalt 
Fångarnas föräldraskap är en utvärdering av föräldrautbildningarna vid 

Sveriges kriminalvårdsanstalter. Studien är både kvalitativ och kvantitativ 

och har genomförts med frihetsberövade föräldrar och personal vid olika 

anstalter. Hedin (2000) skriver att ca 50 % av de frihetsberövade männen har 

kontakt med sina barn i form av besök på anstalten. De andra 50 % som inte 

har kontakt med sina barn genom besök på anstalten uppger att detta till 

exempel beror på att barnet inte vet var pappan befinner sig, motvilja från 

förälder på utsidan samt praktiska orsaker så som otrevliga miljöer, för långa 

avstånd och motvilja till visitationer av barnen (s.66-67). Det framgår av 

rapporten att endast ca 33 % av de frihetsberövade kvinnorna har kontakt 

med sina barn i form av anstaltsbesök. Kvinnorna vill i större grad än männen 
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själva inte ta emot besök av sina barn då de skäms. En del av kvinnorna har 

heller inte talat om för sina barn vart de befinner sig. Andra anledningar är att 

barnet själv inte vill på grund av dålig kontakt med mamman sedan innan 

eller på grund av tidigare avskräckande erfarenheter av besöksrutinerna med 

bland annat visitationer.  

 

Omständigheter som försvårar besök från barn på anstalterna som nämns av 

både män och kvinnor är att besökstiderna är för korta och inte passar med 

familjens tider, att barnen visiteras vid besök, långa avstånd mellan hemmet 

och anstalten och att det är för påfrestande för föräldern och barnet när de 

skiljs åt igen (Hedin, 2000:66, 85). Även Christensen (1999) tar upp samma 

problematik i sin studie Föraeldre i faengsel som är en dansk studie med 

syfte att undersöka vad som kan göras för att stötta de barn som har en eller 

båda föräldrarna frihetsberövade. Där tas även ej barnanpassade utrymmen 

upp som ett problem (s.76). Den amerikanska studien Parenting Stress, 

Alliance, Child Contact and Adjustment of Imprisoned Mothers and Fathers 

är en kvantitativ studie som undersökt vad separationen från barnen har för 

emotionell inverkan på frihetsberövade mammor och pappor. Studien styrker 

de andra studierna ytterligare då mer än hälften av föräldrarna utryckte 

svårigheter med separationen när besöken var slut och de tog även upp att de 

påmindes om de saker i barnens liv de gick miste om vilket gjorde besöken 

svåra att hantera (Booker Loper, Wrenn Carlson, Levitt & Scheffel, 

2009:497). Större del av kvinnorna än männen avsade sig besök av sina barn. 

Hedin (2000) menar att orsaken till det beror på skam- och skuldkänslor 

vilket är något som kan kopplas till att det för kvinnor allt oftare och starkare 

innebär ett stigma att inte kunna ta hand om sina barn än vad fallet är för 

män. När kvinnor begår och blir dömda för brott får de en stämpel på sitt 

föräldraskap som sitter kvar under lång tid framöver (s.83, 95). 

Hedin (2000) skriver att ett vanligt sätt för föräldrarna att bevara kontakten 

med sina barn är genom telefonsamtal. Majoriteten av männen och kvinnorna 

som deltog i studien uppgav att de hade regelbunden telefonkontakt med sina 

barn varje vecka. Kriminalvården erbjuder ofta så kallade veckosamtal vilket 
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många av de frihetsberövade föräldrarna tog del av. Föräldrarna i studien 

uttrycker dock att ett veckosamtal inte är tillfredsställande för att upprätthålla 

kontakten utan att de själva får bekosta telefonkort, vid ytterligare 

telefonkontakt, vilket ibland kan bli en svårighet på grund av den knappa 

ekonomin under anstaltsplaceringen (s.86). Booker Loper m.fl. (2009) visar 

att frihetsberövade pappor har mindre kontakt med sina barn i jämförelse med 

frihetsberövade mammor när det gäller brevskrivande och telefonkontakt 

(s.483, 496). Ytterligare problem som Christensen (1999) beskriver är att 

föräldrar med små barn uttrycker ett behov av ökade permissioner för att 

kunna avlasta partnern hemma och att det endast genom telefonkontakt och 

begränsade besök är svårt för små barn att behålla relationen till föräldern. Ett 

fängelsestraff innebär även att man som förälder uteblir från tillfällen som 

födelsedagar och andra högtider vilket kan medföra svårigheter i 

föräldrarollen. Största problemet uppstår när barnen är placerade utanför 

familjen och ingen har ansvar för att upprätthålla kontakten mellan föräldrar 

och barn vilket gör att den kan utebli (s.75-77).  

 

Kvinnorna som intervjuades i Christensens (1999) undersökning hade oftast 

sina barn placerade utanför familjen, vid korta straff bodde små barn med 

kvinnorna på anstalten. I de fall kvinnorna hade barnen hemma skedde 

planering av fängelsestraffet och placering av barnen i samråd med sociala 

myndigheter, då den andra föräldern var frånvarande. För männen såg 

situationen ofta annorlunda ut då mammorna till deras barn hade och fortsatte 

ha vårdnaden om dem (s.69-70). Booker Loper m.fl. (2009) beskriver 

liknande omständigheter då majoriteten av de frihetsberövade männens barn 

bodde med sina mammor medan mindre än en tredjedel av de frihetsberövade 

kvinnornas barn bodde med sina pappor. Kvinnornas barn bodde oftare hos 

andra familjemedlemmar exempelvis morföräldrar (s.491).  

Booker Loper m.fl. (2009) beskriver vidare frihetsberövandets konsekvenser 

för föräldraskapet och hur det påverkar föräldrarnas psykiska hälsa. Stressen 

över den egna föräldraförmågan ökade för kvinnorna i samband med att 

kontakten med barnen minskade, för männen ökade stressen i den egna 
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föräldraförmågan om kontakten med barnens vårdnadshavare var dålig, samt 

minskade om kontakten förbättrades (s.494- 495, 498). Kvinnorna i studien 

hade oftast kortare straff och hade haft bättre kontakt med sina barn innan 

och under straffet än männen. Även kontakten med barnens vårdnadshavare 

var bättre än den som männen hade, då många män inte bodde med sina barn 

och hade dålig kontakt med dem och den andra föräldern redan innan 

fängelsevistelsen (Booker Loper m.fl., 2009:497, 499). Den relativt höga 

stressen i föräldrarollen/föräldraförmågan hos män tycks återspeglas av dem 

som har sämre kontakt med hemmet och som även utryckte mer oro 

angående sin föräldraförmåga och anknytning till barnen, än vad kvinnorna 

gjorde (Booker Loper m.fl., 2009: 492, 498). För både mammor och pappor 

går det att se ett samband mellan stress i föräldrarollen och högre nivåer av 

våldsamhet och aggressivt beteende vid frihetsberövande. För mammor 

innebar en hög nivå av stress i anknytning till föräldrarollen, samt att inte stå 

i allians med barnens vårdnadshavare en högre riskfaktor för att drabbas av 

depression. (Booker Loper m.fl., 2009: 483, 496).  

 

Christensen (1999) undersökte vad de intagna föräldrarna fick och ville ha 

hjälp och stöd med under anstaltsvistelsen. De områden som de intagna 

föräldrarna önskade att få hjälp med var de praktiska och ekonomiska, de 

hade även önskat en övergripandeinformation med de rättigheter och 

möjligheter till hjälp som finns. Praktisk hjälp efterfrågas mer än hjälp med 

emotionella problem (s.94,96). Upplevelsen hos föräldrarna var att 

ekonomisk hjälp fanns att tillgå, men kriminalvården inte hade någon 

förståelse för att den intagne var förälder eller att denne kunde behöva finnas 

för sin familj (Christensen, 1999:90). 

 

2.2 Ifrågasatt föräldraskap 
Maria Bangura Arvidsson (2003) visar och jämför i sin kvalitativa 

avhandling hur socialsekreterare utreder och bedömer mäns och kvinnors 

föräldraskap. Studien visar ett tydligt resultat på att det sociala arbetet 

genomsyras av en syn på traditionella skillnader mellan könen. Kvinnorna 
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anses vara de primära vårdnadsgivarna, män de sekundära. I beskrivningar av 

hur män och kvinnor är och ska vara menade socialsekreterarna i studien att 

män förväntas vara bestämda, manliga, tuffa, händiga och sportintresserade.  

Kvinnor förväntas vara husliga, pyssliga och omhändertagande (s.136). Detta 

visar att modersfixering inom det sociala arbetet är utbredd och att 

kopplingen mellan föräldraskap och moderskap är stark. (Bangura-Arvidsson, 

2003:47). Även Pettersson (2006) tar i Närvarande mödrar och tillräckligt 

frånvarande fäder, som är en kvalitativ studie av olika bedömningar i 

barnavårdsutredningar, upp det faktum att bedömningen av föräldraskap 

inom socialtjänsten inte tycks vara könsneutral. Bedömningarna grundar sig 

på normer om moderskap och faderskap som finns i dagens samhälle (s.58). I 

barnavårdsutredningar hålls ofta mamman ensam ansvarig för barnens 

mående och utveckling, brister i omsorg och hemmiljö. Pappans brister i sitt 

ansvarstagande granskas inte lika ingående och många gånger uttryckte 

socialsekreterarna det som att det var mer förväntat att en pappa brister i 

omsorgen kring sitt barn än om en mamma gör det (Bangura-Arvidsson, 

2003:47, 135, 136). Även Pettersson (2006) skriver att fadern sällan tas med i 

beräkningen, familjen antas bestå av mor och barn och liten vikt läggs vid 

faderns föräldraskap vid omsorg om barnen, medan moderns närvaro tas 

förgiven (s.61-62).  

 

I och med denna traditionella syn på föräldraskap drar Bangura-Arvidsson 

(2003) slutsatsen att fäder kan sägas vara underordnade och marginaliserade i 

förhållande till kvinnors föräldraskap även då de generellt sett är överordnade 

i förhållande till kvinnor (s.280). I uttalanden om fäder omtalas barnen sällan 

i någon större omfattning och beskrivningen av fäderna riktas sällan in på hur 

de är som föräldrar och omsorgsgivare eller deras relation till sina barn 

(Pettersson, 2006:59-60). Pettersson (2006) menar att fäder ofta beskriver att 

de bryr sig men inte klarar av att ta hand om sina barn, det är för fäder en 

moraliskt legitim position, de framstår fortfarande som goda föräldrar och 

deras beteende räknas inte som att de överger sina barn (s.62). Genom att 

fäder inte granskas i samma utsträckning som kvinnor i 
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barnavårdsutredningar tillägnas de automatiskt en mindre betydelse och får 

därmed mindre hjälp i sitt föräldraskap. Ett föräldraskap där båda föräldrarna 

är lika viktiga ses som en ouppnåelig norm i utredningarna, föräldraskapet 

upprätthålls av modern i splittrade familjer och det är framförallt  modern som 

ifrågasätts som förälder och vårdnadshavare och vars handlande är omoraliskt 

och oetiskt (Pettersson, 2006:64).  

 

2.3 Föräldraskap i behandling 
Karin Trulsson (2006) intervjuar in sin kvalitativa studie missbrukande 

kvinnors om deras livsvillkor i familjelivet, missbruk och behandling, ur ett 

genus och klassperspektiv. Hon tolkar och analyserar även samspelet mellan 

de missbrukande kvinnorna och omgivningens förväntningar och krav 

(s.171). Hos de missbrukande mammorna fanns en bild av den goda familjen 

och ett försök att leva upp till detta genom att kontrollera missbruket. 

Relationen till män/barnafadern beskrivs dock som problematisk då de inte 

slutar missbruka vid graviditeter och i och med att de inte heller är lika 

delaktiga i föräldraskapet vilket innebär ett tungt ansvar för mamman 

(Trulsson, 2006:173). Trulsson (2006) skriver dock att vändpunkten i 

samband med föräldraskap inte kan ses som något unikt för mammor utan 

med största sannolikhet är något som även pappor upplever, dock 

uppmärksammas inte det i samma utsträckning med stöd och hjälp som när 

det gäller kvinnor. Vidare behandlas det faktum att behandling för män och 

kvinnor ser olika ut. För män gäller gruppbehandling och praktiskt arbete, för 

kvinnor läggs stor vikt vid individuella samtal och faktorer som trygghet och 

relationer (s.174). De män som inte svarat bra på behandling uttrycker en 

önskan om individuella samtal och hjälp i kontakten med barn och familj. 

Även detta tyder på att män och kvinnor har samma behov av att bearbeta 

händelser och få stöd i föräldraskapet. Trots likheter framhåller Trulsson 

(2006) vikten av att se på hur idealsamhället slår hårdare mot kvinnor än män 

i föräldraskapet. Kvinnan är den som ska hålla ihop hem och familj och enligt 

den traditionella arbetsfördelningen också hålla sig nykter. Att inte leva upp 

till de normer som finns i samhället skapar en dålig självbild med mycket 
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skuld och skam. Rädslan att förlora barnen finns med och gör det svårt för 

kvinnor att be om hjälp (s.175). Men även nya femininiteter och 

maskuliniteter berörs i Trulssons (2006) resonemang då drogfria fäder i vissa 

fall blir vårdnadshavare vid moderns missbruk, vilket bryter de traditionella 

könsrollerna (s.176).  

 

3. Teori 

Vi intar en socialkonstruktivistisk hållning gentemot begreppet genus och 

kommer att använda oss av Connells utgångspunkt om att genus är en 

nyckeldimension i privatlivet och samhället. Vi kommer vidare att använda 

oss av de genusdimensioner Connell skissar upp i sin bok Om Genus 

(Connell, 2006). Först följer en definition av kön och genus såsom vi väljer 

att använda och förstå begreppen. 

 

3.1 Definition av genus  

En central utgångspunkt för genusteorin är att genus (engelskans gender) är 

en socialt skapad uppdelning av människan i man och kvinna. Den här 

uppdelningen grundar sig på de reproduktiva och de sexuella relationerna 

(Gothlin, 1999:3). Gothlin (1999) skriver att genus/biologiskt kön används 

inom forskningen för att förstå att det som tolkas som manligt och kvinnligt 

inte är biologiskt bundet utan socialt och kulturellt skapat. Genus används för 

att förklara att män och kvinnor inte har olika egenskaper på grund av sitt 

biologiska kön, utan att dessa olikheter skapas i ett socialt sammanhang och 

även kan se olika ut i olika kulturer (s.4). Gothlin (1999) lyfter även att genus 

inte är det samma som könsskillnader, men att genus används för att tolka 

och förstå dessa skillnader (s.5). Svenskans kön kan innehålla mer än 

engelskans sex, Gothlin (1999) håller sig dock till den raka översättningen 

och syftar på det biologiska könet (s.7). Dock finns det teoretiker som hävdar 

att kön är lika konstruerat som genus, då det inte går att veta vad som är 

social inverkan från att ett barn föds och att vi genast börjar behandla dem 

olika på grund av det synliga könet. Läkare konstruerar även kön i de fall då 
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barn föds ”könlösa” (Gothlin, 1999:9-10). Vi väljer att förstå biologiskt kön 

och genus utefter Gothlins definition om det biologiska könet som endast 

varierar på grund av kroppsliga skillnader mellan män och kvinnor. Vi ser 

genus som ett sätt att tolka och förstå olikheter mellan män och kvinnor som 

beror på det kulturella och sociala sammanhanget.  

 

3.2 Genusdimensioner 

Det som ligger till grund för den moderna genusordningen är enligt Connell 

(2006) att kvinnor lär sig passivitet genom att göra sig attraktiva för män, 

medan män lär sig att framstå som hårda och dominerande (s.12-13) Åsikter 

om vad som är lämpligt genusbeteende förmedlas hela tiden av samhället. 

Lagstiftning mot homosexualitet och kvinnors otrohet är två exempel andra 

är normer och värderingar om vad som är socialt accepterat i ett samhälle och 

som styr vårt beteende (Connell, 2006:14-15). Det talas oftast om kvinnor 

som de som blir lidande av genusordningen, Connell (2006) påpekar dock att 

även män drabbas. De män som inte passar in i de av samhället givna 

kategorierna för maskulinitet och rör sig i ”kvinnosfärer” kan bli drabbade av 

olika maktdimensioner som kan medföra sanktioner och förtryck, till 

exempel våld, psykisk misshandel och diskriminering (s.17).  

För att utforska och identifiera olika strukturer av genusrelationer i samhället 

föreslår Connell (2006) en modell med fyra olika genusdimensioner; 

maktrelationer, produktionsrelationer, känslomässiga relationer och 

symboliska relationer. Maktrelationer finns både som organiserad 

institutionell makt och som mer diffus diskursiv makt. Makt som utövas av 

institutioner kan vara en grupps makt och förtryckande av en annan grupp, till 

exempel förtryck av kvinnor och homosexuella i patriarkala samhällen där 

heterosexualitet är normen. Den diffusa diskursiva makten är inte tvingande, 

men följs ändå av majoriteten. Det kan handla om skönhetsideal, kvinnor som 

bantar, färgar håret med mera för att uppnå den identitet de förväntas ha. 

(s.82-83). Produktionsrelationer avser att arbetsuppgifter i alla tider har delats 

upp mellan kvinnor och män. Vilka arbetsuppgifter som definierats manliga 

och kvinnliga varierar dock utifrån olika kulturer och tidpunkter. I vårt 
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samhälle ses den ekonomiska sfären som männens och hemmet ses som en 

kvinnosfär oavsett hur uppdelningen av män och kvinnor ser ut i de olika 

sfärerna. Omsorg av barn och skötsel av hem ses i vår kultur som en kvinnlig 

sfär medan karriärsinriktning och aktiviteter utanför hemmet ses som en 

manlig sfär (Connell, 2006:84). I och med detta får olika sorters arbete olika 

innebörder och värderas olika högt, även om både kvinnor och män står 

bakom den ekonomiska tillväxten så intar de olika platser i processen och 

tjänar därmed olika mycket på den (Connell, 2006:85). I det västerländska 

samhället gör institutionernas genusregim det möjligt att använda mäns och 

kvinnors gemensamma arbete på ett genusstrukturerat sätt (Connell, 

2006:86). Känslomässiga relationer är den tredje dimensionen. Det 

känslomässiga engagemanget kan framkalla både positiva och negativa 

känslor för ett objekt, ibland båda. Kvinnor kan hos män framkalla positiva 

känslor som kärlek, men även negativa känslor som nedvärderande och 

förakt, och även ambivalens (Connell, 2006:87). Det finns forskare som 

menar att känslomässiga relationer även kan användas inom olika yrken där 

olika egenskaper efterfrågas. Exempelvis ska en flygvärdinna framkalla lugn, 

omhändertagande och service vilket gjort det till ett klassiskt kvinnoyrke. 

Poliser ska inge auktoritet, stabilitet och trygghet vilket gjort det till ett 

mansyrke. Om detta faktum stämmer kan det enligt Connell göra att vi blir 

mer beroende av genusstereotyper i våra liv (Connell, 2006:88). Den fjärde 

dimensionen är symboliska relationer. Alla sociala praktiker innebär en 

tolkning av världen, inget mänskligt existerar utanför diskursen då samhället 

är en värld av innebörd och mening (kunskapssociologiskt synsätt). De 

kulturella systemen bär upp specifika sociala intressen och växer fram ur 

historiskt specifika levnadssätt. Det gäller även genus då vi refererar till ett 

system av tolkningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som 

byggts upp under vår kulturs historia, varje gång orden man och kvinna 

används (Connell, 2006:89). Genussymboliken finns i språket, i kläder, 

smink, gester, byggnader, film med mera. Detta ger enligt Connell (2006) en 

uppfattning om varför genusstrukturer är så svåra att bryta då vi skulle 

behöva överge de vedertagna innebörderna hos dessa aspekter för att kunna 
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utmana genusstrukturerna (s.90). Även regler för genusbestämning ingår i 

symboliska relationer. Genuskategorier framträder här som ett sätt att 

bedöma hur en person eller en handling tilldelas en genuskategori. I 

vardagslivet tas dessa regler oftast för givna (Connell, 2006:91). De här fyra 

dimensionerna av genusstrukturer är inte separata utan går in i varandra, 

blandas och interagerar ständigt (Connell, 2006:93).   

 

4. Metod 

Nedan följer en redogörelse för den metod som valts och hur 

tillvägagångssättet för att genomföra studien sett ut, hur det insamlade 

materialet bearbetats, samt en diskussion kring överförbarhet. Sedan 

diskuteras etiska dilemman och avslutningsvis följer en redogörelse för 

arbetsfördelningen.     

 

4.1 Metodval 

För att genomföra undersökningen valdes en kvalitativ ansats, då den ansågs 

kunna besvara frågeställningar och uppnå vårt syfte på bästa sätt, eftersom 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter ska undersökas. Intervju valdes som 

metod då det är djupgående information som eftersöks och det går att få 

tillträde till många olika områden genom intervjun (Denscombe, 2009:232). 

Semistrukturerade intervjuer användes, för få uttömmande svar, då frågorna 

är öppna, samt möjligheten att ställa följdfrågor finns (Denscombe, 

2009:234).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Sammanlagt har sex semistrukturerade intervjuer gjorts. Intervjuerna har 

genomförts med personal på två slutna anstalter med samma relativt låga 

säkerhetsklass, en för män och en för kvinnor. Säkerhetsklasserna på 

Sveriges fängelser är uppdelade från A-E där A är den högsta 

säkerhetsklassen. Det som skiljer säkerhetsklasserna åt är bland annat 

förmågan att stå emot rymmningar, typ av brott och längden på straff 
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(Kriminalvården, 2009).  Även två före detta intagna föräldrar (en man och 

en kvinna) har intervjuats för att få kunskap om hur de uppfattar 

kriminalvårdens arbete med föräldraskap, samt personal på organisationen 

Bryggan, som är en frivilligorganisation som arbetar med att underlätta 

tillvaron för barn som har en frihetsberövad förälder (Bryggan, 2007). 

Utgångspunkten var att göra två intervjuer på varje anstalt vilket också 

bokades in. Dock ställdes en intervju in på grund av personalbrist och därmed 

genomfördes endast en intervju på anstalten för män. Dock bedömdes detta 

inte påverkade studien då personen som intervjuades hade relevant kunskap 

inom de områden som skulle undersökas och intervjun med informanten blev 

längre än de andra.  

 

Intervjun med representanten för Bryggan gjordes då organisationen fungerar 

som stöd för barnen vid bland annat anstaltsbesök vilket innebär att de har 

kunskaper om hur anstalterna arbetar med föräldraskap, detta gjorde det 

intressant för oss att ta del av deras erfarenheter. De personer som deltog i 

studien valdes noga ut utefter de områden som var intressanta för 

undersökningen. Därmed gjordes ett subjektivt urval (Denscombe, 2009:37) 

det vill säga – informanterna handplockades utifrån den informationen som 

efterfrågades. För att förstärka studiens trovärdighet gjordes intervjuerna med 

personer som kan ge olika perspektiv på kriminalvårdens arbete med 

föräldraskap.  

 Innan intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med olika ämnen inom 

det område som har undersökts. I vilken ordning dessa togs upp, eller i vilken 

utsträckning de behandlades var inte förutbestämt utan varierade utifrån hur 

de olika intervjuerna utvecklades. Guiden användes som ett redskap för att 

komma ihåg och få med de bitar som var av intresse. Med andra ord fick 

informanterna prata fritt utifrån ämnesområdet och intervjuguiden användes 

som en checklista och ett hjälpmedel för att kunna leda tillbaka dem till rätt 

område om de svävade ut för mycket (Kvale, 2008:121, 124-125). Olika 

områden som berördes var arbetssätt, miljö, föräldrautbildningar, skuld och 
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skam och stöd i föräldrarollen. Intervjuerna utfördes genom personliga 

möten. Under intervjutillfällena var båda av oss närvarande. Samma person 

genomförde samtliga intervjuer för att de olika intervjuerna skulle bli så lika 

som möjligt och validiteten förstärkas. Den andre antecknade och fyllde i 

med följdfrågor och frågor som eventuellt förbisågs.   

För att få tillgång till anstalterna togs mailkontakt. Då de inte svarade på 

mailen upprättades istället en telefonkontakt med anstalterna. På anstalten för 

män gick kontakten genom ledningen som gav access till informanten, inga 

svårigheter uppstod och möte kunde bokas in med informanten. Vid 

kontakten med kvinnoanstalten upprättades omgående en kontakt med den 

informant som söktes, informanten tog beslutet att medverka och ordnade 

även en intervju med ytterligare en person. Kontakten med informanten på 

Bryggan upprättades via mail. För att komma i kontakt med de före detta 

frihetsberövade föräldrarna kontaktades KRIS (Kriminellas Revansch I 

Samhället). Det skedde via telefon och de fick själva välja ut de informanter 

som var intresserade av att delta.  

Samtliga informanter från anstalterna besitter kunskap om det undersökta 

området och har flera års erfarenhet av arbete med frihetsberövade föräldrar. 

Mannen från KRIS har ett långvarit missbruk bakom sig som startade i de 

tidiga tonåren och som han nu har tagit sig ur. Han har många och långa 

fängelsestraff bakom sig, han har två biologiska barn samt tre bonusbarn, 

som alla har fått uppleva att ha sin pappa frihetsberövad. Även Kvinnan från 

KRIS som deltog i undersökningen har ett långvarit missbruk bakom sig. 

Hon har fyra barn varav de tre äldsta omhändertagits i tidig ålder. Sedan 

graviditeten med yngsta barnet har hon varit drogfri och har därmed också 

haft vårdnaden. Hon har ett nyligen avtjänat fängelsestraff bakom sig.      

De som arbetar på den lokala avdelningen av Bryggan vi har undersökt, har 

alla egna erfarenheter av föräldraskap i anstalt. Antingen genom att de eller 

deras barn haft en förälder inom kriminalvård, eller genom att de själva varit 

aktuella för insatser inom kriminalvården. Organisationen ger stöd till barn 
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och föräldrar med någon anhörig på anstalt samt föräldrar som sitter på 

anstalt.  I dagsläget arbetar den lokala organisationen endast med anstalter för 

män men ett samarbete med en kvinnoanstalt är i inledningsfasen.   

För att göra resultat och analys överskådliga och kunna skilja informanterna 

åt har de fått fiktiva namn. Informanten på anstalten för män kommer vidare 

att kallas Magnus, informanterna från kvinnoanstalten kallas Klara och 

Krister. De före detta frihetsberövade föräldrarna från KRIS kommer kallas 

Petra och Daniel. Representanten från Bryggan benämns som ”Bryggan”.  

Samtliga intervjuer spelades in, detta för att försäkra att vi återger empirin på 

korrekt sätt. Informanterna fick ge samtycket till detta innan intervjun 

startade. Innan intervjun förklarade vi även att medverkan var frivillig och att 

deras medverkan var anonym. Samt att de kunde välja att inte svara på frågor 

om de inte var bekväma med dem och att de kunde avbryta intervjun när helst 

de ville (Kvale, 2008:109, 113).  

Intervjuerna med de för detta frihetsberövade föräldrarna från KRIS 

genomfördes i deras lokaler. Vid mötet på den avtalade tiden visade det sig 

att informanterna hade glömt bort att intervjuerna skulle genomföras den 

dagen och vad de skulle handla om. Informanterna var dock på plats och 

intervjuerna kunde genomföras. Detta gjorde att information om vad 

intervjuerna skulle handla om ytterligare en gång fick förmedlas och att 

frågan om de var villiga att delta än en gång ställdes. Kvinnan som 

intervjuades upplevdes som något reserverad och hon påpekade vid början av 

intervjun att vi var två mot en. Att informanten var reserverad gjorde att 

många följdfrågor fick ställas för att få uttömmande svar, bisittaren intog 

även en tillbakadragen roll för att minska känslan av underlägsenhet hos 

informanten. Detta var första intervjun som genomfördes vilket gjorde att 

situationen var ovan och obekväm, vilket kan ha påverkat situationen.  

Mannen som intervjuades på KRIS upplevdes som öppen och bekväm, samt 

informativ. Dock ofokuserad och fick många gånger ledas tillbaka till ämnet. 

Intervjun nummer tre med representanten från Bryggan utfördes i deras 
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lokaler, där även en praktikant var närvarande. Det var en öppen och 

avslappnad atmosfär och informanten upplevdes vara glad över att få 

förmedla organisationens arbete. Intervjuerna med personalen på 

kvinnoanstalten genomfördes i deras barnanpassade besöksrum. Första 

informanten upplevdes som engagerad och intresserad. En reflektion är dock 

att dennes svar var väl genomtänkta och kändes något inövade och pålästa. 

Intervjun med informant nummer två på samma anstalt är den som efterhand 

upplevdes som mest problematisk. Det var svårt att få svar på frågorna då 

informanten pratade omkring dem. Det var svårt att leda tillbaka och få 

informanten att utveckla sina svar. Svaren upplevdes som inövade och 

pålästa. Det intryck som gavs var att kriminalvårdens ståndpunkt förmedlades 

och inte informantens. Samma dag hade flera av de andra intervjuerna 

genomförts vilket kan ha påverkat intervjusituationen och gjort att frågorna 

inte utvecklades och ställdes om i tillräckligt hög utsträckning när 

informanten gled förbi dem. Efter intervjusituationen var över och 

bandspelaren slagits av upplevdes informanten avslappnad och började prata 

på ett mer bekvämt sätt. Detta tolkades inte som att informanten var obekväm 

med inspelningen, utan att informanten inte ville ge ogenomtänkt 

information. Intervjun med informanten på anstalten för män utfördes i 

kriminalvårdens lokaler. Informanten kändes bekväm med intervjusituationen 

och använde en lättsam ton, samt var öppen med åsikter och tankar. Intervjun 

kändes allt igenom avslappnad och gav oss mycket information.   

Intervjuguiden fungerade bra under intervjuerna, det gick att falla tillbaka på 

den för att se att alla områden av intresse berördes. Den gjorde det även 

möjligt att styra intervjuerna i en önskad riktning. Detta var särskilt värdefullt 

i den intervjun där informanten svävade ut.  Intervjusituationerna kändes mer 

bekväma ju fler intervjuer som gjordes då roller blev tydligare och 

situationen bekvämare. Valet att en av oss höll intervjuerna medan den andre 

förde anteckningar och ställde eventuella följdfrågor ökade strukturen och de 

olika intervjuerna kom att likna varandra i upplägg.  
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4.3 Bearbetning av material  

För att verifiera materialet från intervjuerna skickades det efter 

transkriberingen ut till respektive informant för godkännande. Den metod 

som användes för att analysera materialet var meningskategorisering. Genom 

att lyfta fram teman som återkom i samtliga intervjuer skapades olika 

kategorier som utgjort grunden för resultat och analys. Dessa kategorier har 

fått växa fram under analysens gång beroende på det empiriska materialet 

(Kvale, 2008:174, 178). Informationen som gavs vid intervjuerna varierade 

beroende på vilken position informanterna hade. Informanterna från KRIS 

gav en annan bild än vad anstaltspersonalen gjorde vid flera tillfällen, vilket 

var väntat. Anstaltspersonalen kan ha en vilja att förstärka och förmedla det 

som är positivt i deras eget arbete. Som frihetsberövad förälder kan fokus 

hamna på det negativa då de avtjänar ett straff, som innebär stora 

inskränkningar. Där med var det viktigt att förhållningssättet var objektivt 

och att sympati inte fattades för något av de motsatta synsätten. 

Informanterna gav mycket information, vilket gjort att vi fått välja ut den som 

var aktuell för vår studie. 

4.4 Överförbarhet 

Kvalitativa undersökningar är svåra att generalisera då det är små enheter 

som undersöks, istället talas det om överförbarhet. Med hjälp av teori och 

tidigare forskning kommer vi att visa att våra resultat är relevanta för andra 

enheter än de undersökta (Denscombe, 2009:382). Det kan vara så att 

arbetssättet varierar på grund av anstaltens storlek och säkerhetsklass. Detta 

gjorde att undersökningen kom att innefatta två anstalter med samma 

säkerhetsklass, dock skiljer sig storleken åt, vilket kan påverka resultatet. 

Resultaten stämmer överrens med tidigare forskning och analysen kan styrkas 

med hjälp av teorin. Därmed anses resultaten vara överförbara till andra 

enheter. Genus är en ständigt aktuell fråga och är det en faktor till vilka 

möjligheter män och kvinnor har för att utöva sitt föräldraskap är det av stor 

vikt att lyfta det även vid andra enheter än de undersökta.  
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4.5 Etik 

Det största etiska problem kommer att vara att tillförsäkra alla deltagarna 

anonymitet, framför allt för kriminalvårdens personal. I rapporten uppges inte 

vilka anstalter som deltagit eller vilken säkerhetsklass de har, vilket gör att 

anonymitet kan säkras (Kvale, 2008:235). Det är ändå svårt att säkra 

anonymiteten inom anstalterna då det i rapporten kommer att framgå vilka 

som arbetar på kvinnoanstalten respektive anstalten för män då resultaten 

kommer att jämföras. Det kommer även att framgå vilka arbetsuppgifter 

respektive informant har. Då antalet intervjupersoner på respektive anstalt är 

begränsat kan det bli relativt lätt för kollegor, chefer och intagna inom 

anstalten att förstå vem som sagt vad. För att säkra informanternas 

anonymitet är det viktigt avidentifiera dem på bästa möjliga sätt. Vi kommer 

inte att benämna deras arbetstitel i arbetet och de får fiktiva namn i vår text. 

Dock är inte resultaten som presenteras så kontroversiella att detta kommer 

påverka informanterna negativt.  För att säkra anonymiteten för 

representanten för Bryggan, avslöjas inte dennes kön, eller i vilken stad den 

lokala organisationen ligger. Anonymiteten för representanterna för KRIS 

säkras genom att staden som organisationen ligger i inte avslöjas, samt 

genom att informanterna fått fiktiva namn.  

Deltagarna ska inte lida någon skada av att delta i undersökningen (Kvale, 

2008:110). Som tidigare nämnts var det viktigt att tillförsäkra 

kriminalvården, men även Bryggans personal och de före detta 

frihetsberövade föräldrarnas anonymitet, så de inte skulle bli utsatta för sina 

åsikter och värderingar. Vetskapen om anonymiteten kan även skapa en 

trygghet för informanterna så de känner sig bekväma i intervjusituationen och 

inte begränsar sina svar. Vid intervjuerna med de tidigare frihetsberövade 

föräldrarna var det av stor vikt att de fick veta vad intervjun skulle komma att 

beröra. Informationen innan intervjuerna var tydlig då det var ämnen som 

kunde upplevas som känsliga som berördes. Dessa informanter kontaktades 

via KRIS, då de lämnat sitt kriminella liv bakom sig och i större utsträckning 

har distans till ämnet än de föräldrar som är frihetsberövade. Det insamlade 
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materialet får inte användas till något annat än ändamålet med 

undersökningen, även deltagarnas personuppgifter ska skyddas. Information 

som inte är relevant för undersökningen ska inte samlas in (Kvale, 2008:110). 

Detta informerades informanterna om innan intervjun startade.  

Informationen som förmedlades till informanterna begränsades till viss del, 

så undersökningens syfte inte skulle påverka deras svar. Därför förmedlades 

endast att undersökningen behandlar föräldraskap på slutna anstalter, till 

anstaltspersonalen. Jämförelsen mellan de två olika anstalterna ur ett 

genusperspektiv nämndes inte, då risken fanns att svaren skulle bli politiskt 

korrekta och inte helt sanningsenliga. I studier ska forskare undvika falska 

förespeglingar och oriktiga framställningar (Denscombe 2009, s. 196), för att 

tillförsäkra undersökningen validitet ansågs det nödvändigt att göra på 

ovanstående sätt. Det är endast en liten del som utelämnats som inte har 

någon större betydelse för informanterna. Om hela syftet berättats kunde 

eventuellt vissa vinster ha uppnåtts genom att informanterna fått med ett 

genusperspektiv i sina svar. Valet blev dock att utelämna den delen av syftet 

för att få mer sanningsenliga svar. De tidigare frihetsberövade föräldrarna 

kommer att få veta hela syftet med undersökningen då vi inte anser att det på 

något sätt kommer att påverka deras svar, då det är deras faktiska upplevelser 

som efterfrågas för att sedan analyseras.   

Vid planeringen var det viktigt att ta hänsyn till konsekvenserna av 

undersökningen, genom att endast intervjua personal och före detta intagna 

föräldrar minimeras negativa konsekvenser. Att intervjua dem istället för 

föräldrar som i dagsläget är frihetsberövade gjordes då de inte längre befinner 

sig i situationen, vilket gör att den kan vara mindre känslig för dem (Kvale, 

2008:110). 

4.6 Arbetsfördelning 

Alla uppsatsens delar har genomförts tillsammans och gemensamt ansvar tas 
för dem. 
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5. Föräldraskap på sluten anstalt 

Detta är uppsatsens empiriska del. Analysen görs löpande utifrån att empirin 

presenteras. Texten delas upp i olika teman för att tydliggöra resultaten. De 

teman som texten delats upp i är Presentation av anstalterna, Omsorg av 

barn, Synen på föräldraskap och Stöd i föräldraskap till dessa följer även 

mer ingående underrubriker.  

 

5.1 Presentation av anstalterna 
Kvinnoanstalten som undersökts har 100 platser och består av både en sluten 

och en öppen del. Undersökningens fokus är på situationen i den slutna delen. 

Anstalten har haft en besökslägenhet sedan 1997 och har även ett 

barnanpassat besöksrum som består av ett pentry, toalett, två fåtöljer, 

matbord med stolar, samt en back med leksaker. Rummet är ca 15 m2 

inklusive toalett. På anstalten arbetar två barnombud och den erbjuder även 

föräldrautbildningar.  Både Klara och Krister har gått interna utb ildningar 

inom föräldraskapsområdet. Anstalten för män har 57 platser, är sluten och 

har samma säkerhetsklass som kvinnoanstalten. Anstalten har ett 

barnanpassat besöksrum samt en besökslägenhet. På anstalten arbetar ett 

barnombud och det finns även ett barnombud bland de intagna. De erbjuder 

precis som kvinnoanstalten föräldrautbildningar. Magnus har inte gått någon 

internutbildning inom området, men kommer att göra det i framtiden.  

När personalen på kvinnoanstalten ombads att definiera anstaltens arbete med 

föräldraskap pratade både Krister och Klara utifrån deras uppdrag att arbeta 

med barnperspektivet. Klara förklarade hur besöksrutiner går till, Krister 

utgick från att de har två barnombud samt föräldracirklar.  

Intervjuare: Jag tänkte om du vill berätta om 

anstaltens uppdrag att ta tillvara på relationen mellan 

internerna och deras barn, hur uppfattar du att det ser 

ut? 

Krister: Ja anstalten har en barnombudskvinnor kan 

jag säga eftersom de är 2 stycken. Och sen det som 

händer är studiecirkel i föräldraskap. Och den man 

går följer man barns utveckling plus frågor som 

kommer upp, vad man har för rättigheter och vad 
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barn framför allt har för rättigheter och inte mot 

föräldrarna som sitter på anstalt. Och sen finns ju en 

rättighet att söka att ha telefonkontakt som man får 

söka, besökslägenhet och vanliga besök.  

 
Ingen av dem förklarade uppdraget på en mer ingående nivå, utan talade om 

de rutiner och de forum där föräldraskap behandlas. I definitionen av 

anstaltens uppdrag utifrån de intagnas föräldraskap utgår även Magnus från 

barnperspektivet, men går snabbt över till vad föräldrarna har för rättigheter i 

sitt föräldraskap. Han tar även upp att de ska arbeta utifrån FN:s 

barnkonvention. 

Magnus: Ja anstaltens uppdrag det är att, eller hela 
kriminalvårdens uppdrag är att vi ska ha ett 

barnperspektiv, att vi ska vara ett stöd och att barnet 
ska kunna hålla kontakten med sin pappa. Dom SKA 

kunna upprätthålla en god kontakt, dom SKA kunna 
komma och besöka sina pappor, dom SKA kunna ha 
möjlighet att ringa sina barn. 

 
På båda anstalterna var de noga med att poängtera att arbetet med 

föräldraskap utgår från barnets bästa, om barnet inte vill ha kontakt med sin 

förälder har föräldern heller ingen rätt i sitt föräldraskap. Anstalterna 

likställer arbetet med föräldraskap med barnperspektivet, de verkar inte 

reflektera över att det är två skilda begrepp utan har svårt att enbart tala om 

föräldraskapet på anstalt. Vi är till viss del av samma åsikt, men tror att dessa 

begrepp går att särskilja och på så sätt tydligare se föräldrarnas behov av att 

arbeta med sitt föräldraskap, inte barnens behov av sina föräldrar. 

Föräldraskap bör vara något att arbeta med även om barnet inte finns med i 

bilden. Det kan exempelvis finnas känslor och tankar kring det egna 

föräldraskapet att bearbeta. Det kan finnas risker med att barnperspektivet 

blir ett begrepp att skydda sig med, då det går att använda det för att motivera 

beslut och handlingar som rör de intagna föräldrarna.    

 

På kvinnoanstalten finns det möjlighet att ta emot besök från sina barn tre 

dagar i veckan. Som intagen förälder kan man även ansöka om att få ta emot 

besök av sina barn i anstaltens besökslägenhet där man kan få bo tillsammans 
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med sitt barn över en hel helg. För att bli berättigad till besök i 

besökslägenheten måste barnet först och främst ha varit på två normalbesök 

vid anstalten där personalen har studerat hur samspelet mellan mamman och 

barnet har fungerat. Om ansökan till besökslägenheten går igenom så har 

mamman rätt att ansöka om besök i den en gång i månaden, ibland är det 

dock högt tryck då det är många som vill ha besök i lägenheten, i dessa fall 

prioriteras ansökningar från de intagna som har barn.  

 

Kriminalvården har ett eget telefonsystem, INTIK, som de intagna kan ringa 

ifrån. För att kunna göra det måste de intagna ansöka om telefontillstånd, 

samtalen får de bekosta själva. För att få ett godkänt telefontillstånd måste 

telefonnumret komma från ett fast abonnemang och 

abonnemangsinnehavaren får ej vara tidigare dömd. Detta medför att 

mobiltelefonnummer eller telefonnummer kopplat till IP-telefoni inte kan 

läggas in i den intagnes telefon. På anstalten för män ser möjligheten till 

telefonkontakt med barnen annorlunda ut än vad de gör på kvinnoanstalten i 

undersökningen.  

 

På anstalten för män ges varje intagen med barn ett telefonkort laddat med 

100 kronor var sjätte vecka för att på det sättet ge dem möjligheten till 

telefonkontakt med sina barn. Magnus förklarar att de på det sättet 

upprätthåller sin skyldighet att möjliggöra kontakt mellan föräldrar och barn 

på ett bra sätt, han poängterar dock att någon kontroll av att telefonkortet 

verkligen används till telefonsamtal till barnen ej utförs utan att det är den 

intagnes eget ansvar. Denna möjlighet till telefonkontakt med barnen kan 

dock endast ges om telefonnumret blivit godkänt enligt samma regler som på 

kvinnoanstalten. Om telefontillstånd inte godkänns eller om en intagen har 

sina barn bosatta i ett annat land genomförs veckosamtal på samma sätt som 

på kvinnoanstalten. Hedin (2000) tar upp att telefonkontakten många gånger 

kan vara otillräcklig då veckosamtalen inte täcker kontaktbehovet och många 

intagna får betala telefonkostnader utöver detta (s.86). På anstalten för män 

har de hittat ett sätt att underlätta för de intagna att hålla kontakt med barnen, 
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medan det på kvinnoanstalten ser ut så som Hedin beskriver det. Männen 

uppmuntras att ta eget ansvar i kontakten med barnen, medan kvinnorna i och 

med veckosamtalen blir mer kontrollerade då personal sitter med vid 

veckosamtalen. Kvinnornas föräldraskap blir på så vis mer granskat vilket 

stämmer överrens med Petterssons (2006) resonemang om att mäns 

föräldraskap blir mindre ifrågasatt (s.64). Det är vanligare för män att vara 

frihetsberövade och det är mer legitimt att vara frihetsberövad som pappa än 

som mamma (Pettersson, 2006:62). Utifrån Connells (2006) teori kan vi 

förstå detta utifrån de känslomässiga relationerna då kvinnor på anstalt 

framkallar andra känslor och reaktioner än män i samma situation (s.87-88) . 

En frihetsberövad mamma ses som mer misslyckad i föräldrarollen vilket kan 

framkalla reaktioner och känslor som gör att de blir mer kontrollerade och 

inte tillskrivs samma kompetens (Connell, 2006:87-88). Ytterligare en aspekt 

är att kvinnor i det västerländska samhället får lära sig att vara passiva medan 

männen får lära sig att vara aktiva. I och med telefonsystemen så lär anstalten 

för män papporna att vara aktiva och ta eget ansvar medan kvinnorna blir 

passiva då anstalten dikterar villkoren för deras samtal (Connell, 2006:12-

13).    

 

På anstalten för män är det i motsats till kvinnoanstalten möjligt att ta emot 

besök av sina barn alla dagar i veckan om de bor nära anstalten. Som på 

kvinnoanstalten kan männen även ansöka om att få tillgång till anstaltens 

besökslägenhet där övernattningsbesök är möjliga. Liksom på 

kvinnoanstalten prioriteras även de intagna männen med barn till 

besökslägenheten då det anses vara viktigare för familjer med barn att få 

kunna träffas under en längre tid i lugn och ro. På de båda anstalterna ser 

rutinerna kring besök i stora drag lika ut, vi tolkar det som att arbetet med 

föräldraskap inom kriminalvården rent teoretiskt ser lika ut för 

frihetsberövade män och kvinnor. Plantin (2001) diskuterar hur faderskap har 

utvecklats och under senare år kommit att närma sig moderskapet, dock finns 

fortfarande stora skillnader (s.36-37, 39, 43), även Trulsson (2006) berör nya 

maskuliniteter där också fadern kan ses som primär vårdnadsgivare (s.176). 
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Praktiken ser dock inom många områden annorlunda ut, mammor och pappor 

behandlas olika inom socialt arbete och även inom kriminalvården. Det är 

främst attityder och förhållningssätt gentemot mammor och pappor som 

skiljer sig åt vilket i sin tur påverkar det praktiska arbetet, vilket kommer att 

redogöras för nedan. Kvinnor och män rör sig i olika sfärer, de utsätts för 

olika bedömningar och påtryckningar och framkallar olika känslor beroende 

på vilket kön de tillhör (Connell, 2006:82-84, 87)  

 

5.2 Omsorg av barn 
I omsorgen av de frihetsberövade föräldrarnas barn kan vi se genusbundna 

mönster. Det finns olika förutsättningar beroende på om föräldern är man 

eller kvinna. För att redogöra för detta har vi delat upp ämnet i tre mindre 

teman, den lämpliga föräldern, barn på anstalt och barnen utanför anstalten. 

 

5.2.1 Den lämpliga föräldern 

När vi talade om de frihetsberövades lämplighet som föräldrar på 

kvinnoanstalten och anstalten för män togs aspekter som barnens rätt till 

kontakt med sina föräldrar upp. Brottet, så länge barnet inte är brottsoffer, 

sågs dock inte som ett hinder för föräldrarnas lämplighet. På båda anstalterna 

påpekade de istället att missbruk är ett hinder, inte kriminalitet i sig. När det 

rör lämpligheten i de frihetsberövade männens föräldraskap ansåg Magnus att 

detta är något som varierar från individ till individ.  

Magnus: [...] bara för att man är kriminellt belastad 

annars så behöver det inte betyda att man är en dålig 

förälder, absolut inte. Man kan vara en jättebra pappa 

eller mamma ändå. 

På kvinnoanstalten uttryckte sig personalen så här: 

 
Intervjuare: Jag tänker på lämpligheten som förälder, 

hur ser du på den om man är kriminellt belastad? 
Krister: Kriminellt belastad det är ett vitt begrepp. Ja 

det kan ju va ekonomisk brottslighet..  

Intervjuare: Tycker du att det skiljer sig beroende på 

vilket brott? 

Krister: Det där, kriminellt belastad jag tänker mer 

när det handlar om missbruksproblematik som ofta 
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går hand i hand med kriminalitet och det är då man 

börjar fundera liksom att ja har man ett drogberoende 

och har hand om barn det funkar inte.  

 

Mannen som representerar KRIS, Daniel, är fembarns pappa och har under 

stora delar av sitt liv varit frihetsberövad. Han har även ett långvarit missbruk 

bakom sig och menade att ett missbruk inte är förenligt med föräldraskap.  

Daniel: Men det är ju så att familjen kommer alltid i 

andra hand när man missbrukar, det viktigaste för 
mig när jag knarkar är ju att jag har mycket knark och 
mycket pengar. Och jag kör ju till och med runt med 

ungarna påtänd i bilen. 
 

Alla informanter var överrens om att brottet i sig inte utgjorde något hinder 

för att vara en lämplig förälder. Det var i stället missbruket som hamnade i 

fokus. Kvinnan från KRIS, Petra är fyrabarns mamma. Även hon har ett 

långvarit missbruk bakom sig och har nyligen avtjänat sitt första 

fängelsestraff. Både Petra och Daniel, lyckades bryta sina missbruk i 

samband med sina yngsta barns födelse. Daniel bröt även den kriminella 

verksamheten, Petra gjorde det samma med undantag av ett återfall.    

Trulsson (2006) skriver att föräldraskapet kan innebära en vändpunkt i 

missbruket både för män och kvinnor. Motivationen att sluta finns, dock 

krävs i de flesta fall stöd och hjälp för att lyckas det räcker inte endast med 

att bli förälder (s.174). Därför är det viktigt att jobba med föräldraskap på 

anstalt då motivationen att förändra sitt liv kan finnas just i barnen. 

Daniel: Men.. eeh jag fick barn för två år sen och det 
är väl det som gör att det funkar nu..  

Petra: [...] jag höll på till jag var 36 då ville jag sluta 
och sen i den vevan när jag hade bestämt mig för att 
sluta då blev jag med barn[...]sen den dagen har jag 

varit nykter och drogfri.  
 

Vi ser här inga skillnader mellan männen och kvinnorna. Att bli förälder är 

lika viktigt oavsett vilket kön föräldern tillhör. Det är viktigt att samhället ger 

utrymme även för pappor att aktivt vara föräldrar. Den traditionella 

maskuliniteten ger inte detta utrymme, i samhället har dock nya 

maskuliniteter utvecklats där även fadern kan vara omsorgsgivare. Detta är 
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dock inte helt oproblematiskt fortfarande då män som kliver in i de nya 

maskuliniteterna kan utsättas för diskriminering, ekonomiska nackdelar och 

psykiska och fysiska påhopp när de rör sig i så kallade kvinnosfärer. 

Samtidigt kan män som håller sig till den traditionella maskuliniteten bli 

utsatta på det sättet att de går miste om till exempel stora delar av sitt 

föräldraskap då de inte är varken fysiskt eller känslomässigt närvarande i den 

utsträckning de skulle kunna vara (Connell, 2006:17).   

 

5.2.2 Barn på anstalt  

På kvinnoanstalten får vissa mammor med särskilt tillstånd ha med sig barn 

som är upp till ett år gamla. Detta poängteras av både Klara och Krister, som 

inte såg några problem utan endast fördelar med detta.  

Krister: Det här är en X-klassad anstalt så då får barn 

upp till 1 år och sen finns ju utanför finns ju, utsluss 

där finns ju barn som bor med föräldrar. Också 

kommer ju vissa som kanske blir häktade det 

förekommer ju också. 

Intervjuare: Hur upplever du det? Att vara här med 

sitt barn? 

Krister: Ja det upplever jag det är viktigt det är den 

där första, första året som man tittar på hur man 

utvecklas man får lära sig, det tycker jag är bra.  

 

Även Petra hade erfarenhet av att kvinnor fått ha med sig barn till en av de 

anstalter där hon vistats. Hon ansåg dock inte att anstaltsmiljön var lämplig 

för barn.  

Petra: Jaa vad kan dom ha gjort bättre? Jag tycker 
inte om dom överhuvudtaget... skrattar. Så jag vet 

faktiskt inte vad man kan göra bättre. Jag bara... 
anstalter över huvud taget.. jag tycker inte om miljön 

för barn. 
Magnus tog starkt avstånd från att män skulle få ha barn med sig på anstalten 

under samma villkor som kvinnor. Han beskrev det som att miljön på 

anstalter för män är hårdare och att det lättare kan uppstå bråk, vilket barn 

inte ska behöva uppleva. 

Magnus: Ja om du menar att de ska bo inne på en 

avdelning tillsammans med sin förälder inne på en 
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mansanstalt är helt jävla sinnessjukt, Jag är väldigt 

tveksam till att ha barn inne på en anstaltsavdelning 

över huvud taget, och där emot så kan det nog vara 

lite värre att ha barn på en mansavdelning för att det 

kan se lite annorlunda ut än vad det gör på en 

kvinnoavdelning. 

 

 
Möjligheterna att ha med sig barn på anstalt ser olika ut för män och kvinnor 

och attityderna skiljer sig även avsevärt åt. En anstaltsmiljö med bara män ses 

som opassande för barn medan en anstaltsmiljö med bara kvinnor ses som ett 

bra alternativ i förhållande till familjehemsplacering. Männen ses som 

kvalificerade umgänges föräldrar men räknas bort som vårdnadshavare. 

Anknytningen mellan mamman och barnet ses som oerhört viktig, medan det 

samma inte erbjuds pappor. Anknytning och omhändertagandet av barnen ses 

som en kvinnlig uppgift. Pappan förbises och inte heller i de fall där barnens 

mamma inte är närvarande ses han som en fullgod förälder, i synnerhet inte 

vid anstaltsvistelse. Den kvinnliga sfären knyts ihop med barn och 

omhändertagande. Anstalter för män är en manlig sfär där barn inte hör 

hemma, vistelsen i den miljön diskvalificerar pappan som omsorgsgivare 

även om denne anses lämplig utanför anstalten (Connell, 2006:83-84).  

Intervjuare: Hur menar du med att det ser annorlunda 

ut? 

Magnus: Ja... att det är väldigt fullt med män och att 

dom.. att det skulle vara som så att det skulle vara 

någonting som ballar ur. Tänk om det skulle bli 

värsta slagsmålet där inne, det säger jag inte att det 

inte kan bli på en kvinnoanstalt för det kan det bli, 

men det kan väl vara som så att män har lite mera att 

jag ska vara lite tupp än vad kvinnor har och då kan 

man se det oftare. Och barn ska inte behöva se det.  

 

Bangura-Arvidsson (2003) menar att inom det sociala arbetet förväntas 

kvinnor vara omhändertagande och vårdande, medan män förväntas vara 

macho och tuffa  (s.136). Även detta bekräftar att barnen tillhör den kvinnliga 

sfären och inte är lämpliga att vistas inom den manliga sfären. Här ser vi hur 
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kriminalvården upprätthåller genusmönstret genom att endast tillåta kvinnor 

ha med sig sina barn in i anstalten. Än en gång blir det här tydligt hur män 

kan drabbas av hur samhället ser på maskulinitet då det inte får samma 

förutsättningar att vara med sina barn som kvinnorna (Connell, 2006:17).  

 

5.2.3 Barnen utanför anstalten 

På kvinnoanstalten uppgav informanten att barnen till kvinnorna oftast är 

familjehemsplacerade, endast ett fåtal bor hos sina pappor. De hade även den 

uppfattningen om att när män är frihetsberövade tar barnens mammor hand 

om dem. 

Klara: Oftast familjehemsplacerade, det finns några 

som bor hos sina pappor men dom är inte många och 

det är också kvinnan för om pappan sitter då eller ja 

är många barn hos sina mammor, men inte tvärt om.  

 

Detta bekräftas av Petra som fick uppskov med sitt straff då hon inte hade 

någon som kunde ta hand om dottern. Det ordnade sig senare så att dotterns 

pappa skulle göra det men då han tog återfall fick Petra själv inifrån anstalten 

ordna andra vårdnadshavare till dottern. Även Daniel gav en liknande bild då 

hans fru och mamma har haft hand om hans barn vid de tillfällen han varit 

frihetsberövad.   

Daniel: Dom har alltid haft sin mamma... så dom har 
ju alltid haft mamma då som har varit den trygga 
punkten. 

 
En möjlig konsekvens av detta i arbetet med föräldraskap inom 

kriminalvården kan vara att kvinnor som har sina barn placerade utanför 

familjen ses som mer misslyckade än män som har kvar sina barn inom 

familjen. De frihetsberövade kvinnorna kan på det sättet ses som att de 

kommit en bra bit längre bort från sina barn och därmed svikit dem mer än 

vad männen har och de ska därför skämmas mer. Kanske påverkas arbetet 

med föräldraskap av detta då det ses som svårare att arbeta med en förälder 

som inte längre har sina barn inom familjen.  
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Booker Looper m.fl. (2009) behandlar att frihetsberövade kvinnors barn 

placeras hos andra familjemedlemmar än pappan (s.491). Utifrån Connells 

(2006) produktionsrelationer delas samhället in i olika sfärer som dessutom 

är könsbundna. Föräldraskapet har länge setts som en kvinnlig sfär och vi kan 

tydligt se att så fortfarande är fallet, inte minst genom att det är ett fåtal 

pappor som finns till för barnen när deras mammor blir frihetsberövade. I 

motsatsförhållande till detta finns kvinnor i hög utsträckning där för sina barn 

när deras pappa blir frihetsberövad (s.84).  

 

5.3 Synen på föräldraskap 
Synen på de frihetsberövade föräldrarna varierade beroende på kön, även här 

framträder genusmönster tydligt.  Vi har delat upp ämnet i olika teman, att 

vara förälder på anstalt, den engagerade, distanserade och den normala 

föräldern och skuld och skam   

 

5.3.1 Att vara förälder på anstalt 

På frågan hur personalen rent praktiskt kan arbeta med föräldraskap i sluten 

anstalt berättade informanterna från anstalterna först och främst om rutinerna 

för telefonkontakt, besök och föräldrautbildningarna, då de är de största och 

mest grundläggande möjligheterna. Magnus beskrev dock ytterligare hur de 

konkret arbetar med att till exempel dela ut broschyren ”Lisa besöker pappa i 

fängelse” som på ett lättförståligt sätt förklarar hur det är att ha en pappa i 

fängelse, till de intagna föräldrarna och senare, om den intagne vill, även 

skicka denna till familjen och barnen utför. Magnus beskrev att de intagna 

föräldrarna ibland behöver förslag på vad de kan prata med sina barn om.  

Magnus: Man kan också ge dem tips om de inte vet 

vad de ska prata om, då kan dom till exempel se på 

Björnes magasin, om dom har barn i den åldern, och 

efteråt kan de ringa till sitt barn och prata om vad 

som hände på Björnes magasin. 

 

På kvinnoanstalten konstaterades svårigheten för föräldrarna att prata med 

barnen. 

Klara: Jaa det är klart att det är vissa svårigheter för 

man har inte det här vardagslivet tillsammans med 
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sina barn och det är många av tjejerna som säger det, 

dom kan ringa en gång i veckan då, kanske händer 

inte så mycket i en intagens liv, den personen är här å 

och dom har kanske inte så mycket att prata om 

tillsammans och, så där så att det ja det kan bli 

svårigheter. 

 

På kvinnoanstalten gavs inga exempel på hur de stöttar mammorna i specifika 

situationer. De pratade inte heller om någon broschyr som liknar ”Lisa 

besöker pappa i fängelse” som handlar om mammor som sitter på anstalt. Inte 

heller på kriminalvårdens hemsida finns någon motsvarande broschyr som 

riktar sig till barn med frihetsberövade mammor, vi tolkar det som att ”Lisas 

pappa sitter i fängelse” ska kunna användas även till barn som har 

frihetsberövade mammor (Kriminalvården). Att det finns frihetsberövade 

kvinnor med barn uppmärksammas alltså inte på samma sätt, mannen blir 

normen då kvinnor osynliggörs. Detta bekräftas även av Bryggan som fått 

uppfattningen att personalen på anstalter för kvinnor inte gärna vill skylta 

med att det finns mammor hos dem.  

Bryggan: ...när vi pratade så var det lite så dära att 

man vill inte gärna skylta med att det är så många 

mammor som sitter där och mammorna känner 

mycket skuld och skam som inte killarna gör för det 

är mer acceptabelt att sitta som kille än mamma då.  

    

En annan aspekt än att kvinnor drabbas hårdare av skuld och skam, kan vara 

att kriminalvården inte vill skylta med att de finns frihetsberövade mammor 

hos dem då de förtydligar att de berövar barn deras mamma. Det är tabu att 

låsa in mammor. Enligt Booker Looper m.fl. (2009) döms kvinnor till kortare 

och mildare straff än män, vi ser att det kan påverka kvinnorna negativ då 

deras hjälpbehov inte uppdagas i lika hög utsträckning (s.497, 499). Även om 

kvinnorna kommer undan längre fängelsestraff är det något som kan 

missgynna dem i slutändan då de inte får någon hjälp att reda ut sin situation.  

Att vara kriminellt belastad ses som en maskulin sfär, kvinnorna som träder 

in i den döljs och de synliggörs inte på samma sätt då de trätt i i ett område 

som samhället inte ser som deras sfär, vilket kan missgynna dem när det 
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kommer till behandlingsarbetet men framförallt i förebyggande arbete 

(Connell, 2006:83-84).  

 

5.3.2  Den engagerade, den distanserade och den normala föräldern 

På kvinnoanstalten såg personalen flera olika nivåer av engagemang. 

Personalen beskrev det som att det finns de som har ett ”bra” engagemang i 

sitt föräldraskap. Samtidigt finns det de mammor som på utsidan har haft en 

dålig relation till sina barn och när de hamnar på anstalt blir väldigt 

engagerade vilket kan bli för mycket för barnen. När frågan om kvinnornas 

engagemang i sitt föräldraskap ställdes svarade personalen på 

kvinnoanstalten att de i sin nuvarande situation inte kan agera som 

fullvärdiga föräldrar på grund av deras ofta instabila sociala situation. 

Generellt så talade de på kvinnoanstalten om de många sociala problem som 

påverkar föräldraskapet, de som ändå har en relativt stabil och ett fungerande 

föräldraskap nämndes sällan eller inte alls. Det finns även de som har en vilja 

och ett engagemang i sitt föräldraskap men som på grund av tidigare 

misslyckande väljer att hålla en viss distans till sina barn.  

Krister: Förälder på avstånd det är det dom är här och förälder 

på riktigt har dom svårt att tänka sig tanken för dom måsta 

lämna familjen när dom kommer för att... Är man här då är man 

liksom, man måste ju titta tillbaka har detta kommit hemifrån. 

Då tänker man jag kan ju inte ta barnet till mig jag har ju varken 

jobb, arbete eller nånting. Nu är jag här och ska gå på 

behandling och jag ska bli sådan i framtiden att jag kan ta 

barnet intill mig i någon form. Så att det finns hela tiden en 

mur. 

 

På anstalten för män diskuterade Magnus kring föräldrarnas engagemang som 

väldigt varierande, han gjorde en jämförelse med männen som inte är 

frihetsberövade och ansåg därmed att engagemanget inte är något 

annorlunda. Det finns de som är mycket engagerade, de som inte alls är 

engagerade och allt där emellan.  

Magnus: Det kan vara jättestort för vissa och mindre 

för andra, samma som ute, en del är jätteengagerade i 

sina barn och andra är mindre engagerade. Det är 
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samma skala från jätteengagerad till inte alls 

engagerad, samma skala inne på anstalt som ute.. det 

är ingen skillnad.  

 

På anstalten för män lyftes likheterna med icke frihetsberövade pappor, 

medan det på kvinnoanstalten lyfte de sociala problem och de hinder som 

omger kvinnorna. Som tidigare diskuterats ställs inte lika höga krav på 

pappor som mammor, mammor granskas mer ingående. Den attityd som 

finns för pappor med sociala problem är att så länge de uttrycker ett 

engagemang och en vilja till att vara förälder är det tillräckligt. Medan 

kvinnor måste leva upp till det goda moderskapet för att ses som tillräckliga 

föräldrar (Pettersson, 2006:62).  

 

Att mammor döms så hårt kan göra att de själva känner sig misslyckade och 

där med tar avstånd från sina barn. Detta kan säkert gälla även män som 

väljer att distansera sig från sina barn, men i vår empiri är detta inte lika 

uttalat. Här ser vi tydligt hur synen på föräldraskapet skiljer sig åt mellan 

kvinnoanstalten och anstalten för män och hur detta både upprätthåller men 

också utmanar de traditionella genusmönster som finns. Synen på de 

frihetsberövade kvinnorna upprätthåller det traditionella genom att de straffas 

hårdare för bristerna i föräldraskapet medan synen på de frihetsberövade 

männen utmanar dem genom att de normaliseras och likställs med andra 

föräldrar. Christensen (1999) menar att det är svårare för de föräldrar som har 

familjehemsplacerade barn att upprätthålla kontakten med sina barn än vad 

det är för föräldrar där barnen finns kvar inom familjen (s.77). Detta gör att 

familjehemsplacering kan vara en anledning till att föräldern distanserar sig 

då kontakten är dålig och placeringen kan ses som ytterligare ett 

misslyckande som kan framkalla en negativ självbild. Booker Looper m.fl. 

(2009) bekräftar detta hos män och kvinnor som upplever högre stress i 

föräldrarollen när kontakten med barnen är dålig. Framför allt kvinnor 

drabbas av hög stress då kontakten med barnens vårdnadshavare är dålig 

(s.483, 496, 498). Kanske är detta en anledning till att distansera sig från 

barnen för att slippa dessa negativa känslor. Moderskapet i vårt samhälle ses 
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som något unikt och nästan heligt. En mamma som sviker sitt barn eller 

överger det på något sätt framkallar starka känslor och döms hårt utifrån de 

attityder och normer som råder. Det är inte olagligt att brista som mamma, 

men den dolda makten gör att dessa kvinnor ändå straffas hårt genom att de 

diskvalificeras som föräldrar och även som individer (Connell, 2006:82-83, 

87). 

    

På olika sätt ställde personalen på de båda anstalterna de intagnas 

föräldraskap mot föreställningar om ett normalt föräldraskap. Magnus såg 

inte de frihetsberövade papporna som några avvikare i föräldrarollen, han 

uttryckte att viljan i föräldraskapet inte behöver vara annorlunda än för icke 

frihetsberövade pappor.    

Magnus: Ja... återigen så är det det här att det är så 

jätteolika från person till person. Alla människor är ju 

olika vare sig de sitter inne eller är ute va, en del är 

jätteengagerade och andra är inte alls engagerade... 

och sen så finns ju allt där emellan.  

 

På kvinnoanstalten framhävde personalen att kvinnorna i hög utsträckning 

har ett engagemang i sina barn men de uttryckte också att omständigheterna 

gör dem till avvikare.  

Krister: Förälder på avstånd det är det dom är här och 

förälder på riktigt har dom svårt att tänka sig tanken 

för dom måsta lämna familjen när dom kommer för 

att... Är man här då är man liksom, man måste ju titta 

tillbaka har detta kommit hemifrån. Då tänker man 

jag kan ju inte ta barnet till mig jag har ju varken 

jobb, arbete eller någonting. Nu är jag här och ska gå 

på behandling och jag ska bli sådan i framtiden att jag 

kan ta barnet intill mig i någon form. Så att det finns 

hela tiden en mur. 

  

Att kvinnor granskas och ställs till svars för sina brister i föräldraskapet i 

högre utsträckning än män inom det sociala arbetet behandlas av både 

Bangura-Arvidsson (2003:47, 135-136) och Petersson (2006:61-62). I 
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Trulssons (2006) studie har kvinnorna själva också en bild av det goda 

föräldraskapet som de försöker att leva upp till, att inte lyckas med det bidrar 

till negativa känslor om sig själv (s.173, 175). Även här ser vi hur de olika 

sfärerna tar sig i uttryck. Inom den manliga sfären är det normalt att brista 

som förälder, medan det inom den kvinnliga sfären ses som ett avvikande 

beteende som inte är accepterat (Connell, 2006:84).  

 

5.3.3 Skuld och Skam 

Skuld- och skamkänslor är något som personalen på kvinnoanstalten 

upplevde är mycket utbrett bland kvinnorna då de ofta känner sig 

misslyckade i sitt moderskap. För att bearbeta dessa känslor uppgav Klara att 

det finns stora möjligheter till hjälp. Framförallt för de som även har ett 

kemiskt beroende då behandlingsinsatserna omkring detta är omfattande och 

innefattar bearbetning av skuld- och skamkänslor. Men även för de kvinnor 

utan ett kemiskt beroende finns möjligheter att bearbeta dessa känslor, främst 

genom programverksamhet som ETS som är ett kognitiv beteendeterapeutiskt 

program inriktat på kriminalitet och VINN som är motiverande samtal i 

grupp speciellt framtaget för kvinnor (Kriminalvården), vilka båda behandlar 

ämnet skuld och skam. Övriga insatser för att bearbeta dessa känslor är till 

exempel psykiatrisk samtalsvård. 

 

Skuld- och skamkänslor är även vanligt förekommande bland frihetsberövade 

män dock reflekterade Magnus över att dessa kan te sig olika. En sorts 

skuldkänsla som Magnus kommer i kontakt med är den när männen känner 

skuld över att de åkt fast och för att de inte vill sätta sig själva i fängelse. En 

annan form av skuldkänsla är över att de har hamnat i fängelse och därmed 

berövat sina barn en närvarande pappa. Den sistnämnda formen av 

skuldkänslor är den riktiga skulden, att de på riktigt ångrar sitt handlande, 

enligt Magnus. Skuldkänslorna visar sig på olika sätt; 

Magnus: Det kan nog visa sig så att han är väldigt 

låg, väldigt låg och ledsen, sen så kommer det fram 
det att han tycker att han är en dålig pappa som inte 

kan vara där när barnen slutar ettan och inte gör det 
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eller det... Så kan det väl egentligen rätt ofta se ut. 

Sen så kan det ju också vara så att han skyller ifrån 
sig, att ”jävla kriminalvården, ni får se till att släppa 

ut mig lite oftare så att jag kan träffa mina barn” och 
då ser dom ju inte alls sin egen del... eller inte vill se 
sin egen bild snarare. Det är skönt att skylla på någon 

annan. Så det kan ju se lite olika ut.  
 

Liksom på kvinnoanstalten bearbetas skuldkänslor främst genom enskilda 

samtal. Klara beskrev hur skuld och skam kan ta sig i uttryck på 

kvinnoanstalten och att hon trodde att kvinnor blir dömda hårdare än män. 

När vi ställde frågan om vad det innebär att vara kriminellt belastad och även 

förälder på kvinnoanstalten så var Klara snabb med att lägga till att det är en 

ytterligare svårighet att vara kvinna, förälder och kriminellt belastad.  

Intervjuare: Hur tänker du på att det innebär att vara 

kriminellt belastad och också vara förälder? 

Klara: Och kvinna som också dom som är här? 

Intervjuare: mm precis 

Klara: Jag tror att det kan bli jättemycket skuld och 

skam att ee att på nått sätt en mamma bli dömd att 

hon är inte.. att hon har övergivit sitt, sina barn om 

hon är nu här, en pappa blir inte dömd på samma, 

samma sätt av samhället, att hon är dålig mor och det 

kanske hon har varit också, men hon har kanske varit 

bra också i vissa situationer och under en tid och 

sådär så att eeh det är jättejobbigt för en mamma som 

kanske har missbruk och är kriminell. Det är stora 

hinder. 

 

Trulsson (2006) beskriver att kvinnor ofta har en bild av hur det goda 

moderskapet ser ut som även förmedlas av samhället. Detta är en identitet 

som de försöker uppnå och när de inte lyckas med det så ser både de själva 

och samhället på dem som misslyckade (s.173). Det goda moderskapet är ett 

ideal som förmedlar hur kvinnor ska vara, de flesta lever upp till det och de 

som avviker straffas (Connell, 2006:82-83). En annan dimension av detta är 

maktförhållanden i samhället som påverkar oss olika beroende på vilket kön 

vi har. Samhället straffar kvinnor hårdare och det ses som mer skamfullt att 

svika ett barn som mamma än att göra det som pappa. Vi ser det som en 
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diffus diskursiv makt som gör att kvinnor känner en större press att leva upp 

till det goda föräldraskapet och när de inte gör det så drabbas de hårdare av 

känslor som skuld och skam än vad män gör (ibid.).  

 

Petra upplevde maktlöshet många gånger under anstaltsvistelsen, när dottern 

var sjuk och pappan var frånvarande. Hon uttryckte även att hon blev 

fråntagen möjligheten att vara förälder och att hon på grund av detta missade 

viktiga delar i dotterns utveckling.  Hon talade även om att hon vill gottgöra 

sina barn då det inte är de som gjort något fel. Daniel uttryckte inte 

skuldkänslor på samma sätt och när vi frågade honom rätt ut förnekade han 

att han har några sådana gentemot sina barn. Han ansåg att så länge han är 

ärlig med sitt missbruk och sin kriminalitet finns det inget att känna skuld 

över. Vid senare tillfälle reflekterade han dock över att han hela tiden anser 

att andra är värre än han själv och att detta kanske är ett sätt att skydda sig 

själv från att inse hur han har sårat sina barn. Han talade även om att det inom 

hierarkin på anstalter för män inte är okej att tala om barnen då det är ett 

svaghetstecken att visa sådana känslor.  

Daniel: På kvinnoanstalter är det nog annorlunda och 

inte så mycket tatueringar och muskler som det är på 

andra anstalter där man inte pratar så mycket om 

barnen. Man har ju sina besök och träffar dem då och 

sen så pratar man nog inte så mycket om det mer. Det 

finns ju vissa anstalter som kanske är annorlunda än 

dem som jag har suttit på då. 

 

Bryggan tar även upp det faktum att de upplever att många intagna män 

håller uppe en fasad där de inte verkar bry sig om att de är föräldrar och inte 

visar några känslor angående detta vare sig för personal eller medintagna. 

Dock är de av den erfarenheten av att de också är mycket måna om sina barn 

och upplever kval angående detta som andra frihetsberövade föräldrar.  

Bryggan: En del är jätteengagerade i sina barn vissa 

struntar i det helt och hållet eh å så fast de tror jag 

inte egentligen att dom gör utan det tror jag är en mur 

de sätter upp eh och speciellt inför varandra det ska 
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vara lite häftigt och det ska vara hierarki och sånna 

saker men jag tror att varje gång deras celldörr stängs 

på kvällen så ligger de där inne och grubblar på en 

hel del på sånna saker. Gör jag men dom flesta är ju 

väldigt positiva jag menar det enda dom vill är ju 

bara att få natta sina barn att få krama dom och gå in 

och snooza på dem, finnas där.  

 

Bangura-Arvidsson (2003) bekräftar i sin studie att de intagna papporna 

själva uttryckte att en hård och tuff mask var tvungen att upprätthållas. 

Studien visar vidare att den hårda masken ofta känns svår att kombinera men 

den kärleksfulla föräldrarollen vid besök av barnen på anstalt (s.257). 

Problematiken med rollkombinationen kan göra att det blir svårt att utöva sitt 

föräldraskap och därmed försämra kontakten med barnen. Booker Loper m.fl. 

(2009) skriver att dålig kontakt med barnen försämrar många fäders psykiska 

hälsa och därmed påverkas även män negativt av de genusbundna 

maktdimensionerna (s.497-499). Där av är kriminalvårdens stödjande arbete 

än mer viktigt.  Även här ser vi hur kvinnor och män delas upp i olika sfärer 

där olika beteenden och ageranden styr. Detta är något som finns i hela 

samhället men som blir tydligt inom institutionerna. Petra oroade sig och fick 

ta fortsatt ansvar för sin dotter medan Daniel kunde släppa ansvaret helt och 

därmed inte behövde oroa sig. Den diffusa makten påverkar därmed inte bara 

kvinnorna på ett negativt sätt utan också männen då samhället förmedlar hur 

maskulinitet ser ut och vad som är ”tillåtet” och vad som är ”otillåtet”. Ett 

exempel är att om männen går utanför den givna mallen för maskulinitet på 

anstalten straffas de av sina medintagna utifrån den givna hierarkin som finns 

på anstalten. Det finns inga regler som säger att man som man inte får visa 

sig vara en hängiven och kärleksfull förälder men är man öppen med detta 

förlorar de intagna männen respekt och makt (Connell, 2006:82-84). 

 

5.4 Stöd i föräldrarollen 
Anstalterna erbjuder stöd i olika former för att hantera de problem som kan 

uppstå i föräldraskapet på anstalt till exempel bearbetning av skuld och 

skamkänslor. Här presenterar vi hur de två olika anstalterna arbetar med stöd. 
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Vi lyfter även vad de före detta intagna föräldrarna hade för uppfattning om 

detta. Vi har delat upp ämnet i två olika teman, emotionellt stöd och att 

utbildas till förälder.    

 

5.4.1 Praktiskt och emotionellt stöd 
Personalen på kvinnoanstalten upplevde att kvinnorna har ett stort behov av 

emotionellt stöd så som enskilda samtala om sina barn och sitt föräldraskap 

och att de självmant tar kontakt med personalen när de behöver prata om 

något. Det kan vara praktiska saker som kontakt med skola och fosterfamilj 

som kvinnorna behöver ha stöd med men också emotionella saker så som oro 

över besök eller skuldkänslor. 

Intervjuare: Vad kan det vara för saker dom behöver 

hjälp med? 

Klara: Kanske ska rådfråga om nånting om man 

tycker det är lämpligt att ja om dom ska ha 

permission att de ska be dom komma att det är så 

långt och ja. 

 

Intervjuare: Du pratade om skuld och så förut, vad 

kan föräldrarna här på anstalten få för hjälp att 

bearbeta skuld? 

Krister: Kriminalvården har ju program där 

programverksamhet av olika slag och det finns 

anstalten har psykiatriker som dom brukar träffa, 

terapeut, och kontaktpersonen framför allt också som 

kan hjälpa och stödja på så vis att dom hjälper till att 

ta professiongrejer om det ser illa ut.      

 

 Även Magnus upplevde att han blir uppsökt av männen på anstalten som har 

ett behov av att prata om sitt föräldraskap. Det stöd som erbjuds är som på 

kvinnoanstalten av både praktisk och emotionell karaktär.  

Petra menade att personalens förhållningssätt gentemot henne som förälder 

varierade från anstalt till anstalt. Hon uppgav att den ena anstalten som hon 

suttit på varken erbjöd henne föräldrautbildning eller någon annan 

uppmärksamhet gällande föräldraskap 

Intervjuare: Kände du att du fick något stöd av 
personalen när det uppstod jobbiga situationer? 
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Petra: Ehh... nej... jag nämnde aldrig det för dem. Det 

hände på xxx och där liksom... ehh... nej... den 
personalen gick inte ens att prata med. Så kändes det. 

Dom hade inte tid med en heller.  
När Petra senare fick komma till en annan anstalt upplevdes 
personalen intresserade och motiverande utifrån hennes 

föräldraskap. 
Petra: Det är hårt och strikt på xxx och man får vara 

på sin vakt, gängbildningar och det är alla 
nationaliteter men på yyy är det mer familjärt. Åh 
man har lättare att prata med personal tycker jag att 

det var på yyy än vad det var på xxx.  
 

 Daniel hade inga positiva erfarenheter alls av personalens inställning till 

hans föräldraskap.  

Intervjuaren: Hur tycker du att personalen såg på att 
du var förälder? 

Daniel: Dom tog ingen hänsyn till det tycker jag 
inte... Men på den avdelningen vet jag inte om det 
uppmärksammades något speciellt att jag var pappa 

till 5 barn... nej. Dom tog ju knappt hänsyn till det när 
man skulle boka besöksrum. 

 
Hur arbetet med föräldraskap ser ut tycks variera från anstalt till anstalt. Petra 

fick dock mer stöd och bekräftades även i sin föräldraroll, personalen 

använde föräldraskapet för att stärka henne och eventuellt för att nå fram till 

henne. Här blir det tydligt att när en kvinna är kompetent i sin föräldraroll 

stärks hon som individ, hon behöver inte söka det stödet utan det ges av 

personalen ändå. Här kan vi se skillnader med de kvinnor som inte klarar av 

att ha vårdnaden av sina barn och därmed inte tillräknas ett fullvärdigt 

föräldraskap (se citat s 29). Daniel upplevde inte att han på något sätt blev 

uppmärksammad som förälder och personalen verkade inte använda det som 

ett sätt att nå fram till honom. Han hade svårt att se att de går att kombinera 

kontrollfunktionen hos personalen med en stödjande funktion.  

Daniel: Det svåra tycker jag blir att be de personerna 
som tvingar mig att klä av mig naken och tvingar mig 
att pissa, låser in mig i cellen och talar om för mig att 

så får du inte göra, så ska du göra osv.. Det svåra blir 
ju att be dem om hjälp. Ska jag be dem att hjälpa mig 

att bli en bättre pappa? Det funkar inte.  
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Christensens (1999) resonemang om att de intagna i störst utsträckning vill ha 

hjälp med praktiska bitar kan här förstås som att det är svårt för de intagna att 

se två roller, kontrollerande och stödjande, i en person (s.94, 96). Petra tog 

inte upp dessa svårigheter och tycktes ha en bättre relation med 

anstaltspersonalen. Personalen tycktes inte stödja pappan i hans föräldraskap 

på samma sätt. Enligt Connell (2006) framkallar inte män känslor som 

förknippas med föräldraskap, medan kvinnor gör det. Detta kan göra att det 

är lättare för personalen på en kvinnoanstalt att beröra och arbeta med de 

intagnas föräldraskap då det ses som självklart för kvinnor att vilja det (s.87-

88) . 

 

Magnus upplevde att de frihetsberövade papporna själva söker upp personal 

för att samtala kring föräldraskapet. Daniel ger en motsatt bild och uttryckte 

att han inte hade något förtroende för personalen. Petra påpekade att stödet 

skiljer sig mellan de olika anstalterna hon varit på. Någon som spelar in kan 

vara storlek och säkerhetsklass på en anstalt något Daniel reflekterar över.  

Daniel: Och även om det blir en besökslägenhet så 
blir det ju 1 besökslägenhet på 210 intagna, så trycket 

på den lägenheten blir ju ganska så stort. Här har dom 
ju, i xxx har dom också besökslägenhet men det är 

bara 50 intagna. Och då kan man ju, dom träffar ju 
varandra på den anstalten så dom kan ju säkert ha nån 
inbördes turordning [---] nej det går inte. Då ska alla 

barnansvariga på alla 10 avdelningar träffas först då 
och det innebär att alla de barnansvariga på alla 10 

avdelningar ska ha samma schema och jobba samma 
dag och det är en omöjlighet på kriminalvården va.  

 

Även informanten på Bryggan upplever detta i sitt arbete. 

Bryggan: ja xxx till exempel där dom kanske inte 

riktigt kan asså det är det en person som hela tiden 

återkommer så asså det blir ganska så 

slentrianmässigt för dom också, ja ja nu är du här 

igen liksom ja vi får väl se liksom asså dom skuffas 

undan lite gör dom medan på yyy så sitter dom ju 

väldigt långa tider där jobbar man mera aktivt att dom 

verkligen ska få stöd i sin föräldraroll.  



   

 

44 
 

 

Det går att se hur villkoren för arbetet med föräldraskap påverkas beroende 

på anstaltens storlek och säkerhetsklass vilket kan förklara diskrepansen 

mellan de olika informanternas uppfattningar.  

 

5.4.2 Att utbildas till förälder  

Både kvinnoanstalten och anstalten för män bedriver föräldrautbildningar 

kontinuerligt. Varje utbildning består av 8 träffar á 2 timmar där barnets 

utveckling från spädbarn till tonåring behandlas blandat med 

diskussionsfrågor och filmer. Krister och Klara ansåg att 

föräldrautbildningarna är ett bra diskussionsforum för kvinnorna där de lär 

sig att prata om sina barn och sitt eget föräldraskap. 

Klara: Joo, jag upplever det att många uppskattar det 

som sagt och dom tycker att det är bra forum att 
kunna prata om sin föräldraskap och kanske erkänna 

att man inte varit bästa mamma jämt och ständigt 
liksom, men det har varit bra stunder också inte bara 
dåliga stunder. 

 

Föräldrautbildningen leds av en man och en kvinna och deltagandet är helt 

frivilligt och något som kvinnorna söker sig till på egen hand. Överlag 

upplevde Klara och Krister det som att kvinnorna uppskattar utbildningen, då 

de får mycket positiv respons. Det enda som efterfrågades är nyare material.  

Även Magnus såg föräldrautbildningarna som ett viktigt diskussionsforum 

där det ges möjlighet att diskutera ämnen som uppstår utöver det givna 

materialet. Diskussionerna upplevs som givande även för honom som 

utbildningsledare och inte bara för deltagarna.  

Magnus: Vi tittar till exempel på en film om barn och 
deras utveckling, läser i boken tillsammans och 

diskuterar sedan. Ibland kan diskussionen bli väldigt 
runt omkring det dom kanske egentligen ska handla 

om men skit samma för då är just detta viktigt för 
dem och då får egentligen diskussionerna ta vilket 
håll som helst. Detta är jättebra och jag lär mig en hel 

del som förälder själv.  
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Både när det gäller enskilda samtal och föräldrautbildningar arbetar de båda 

anstalterna på liknande sätt. Trulssons (2006) studie visar att män och 

kvinnor önskar liknande stöd vid sociala problem och föräldraskap, båda vill 

bearbeta händelser och få stöd. Hon berör även nya maskuliniteter där män 

både tillåts och tillåter sig själva att vara viktiga för sina barn (s.175-176). Att 

frihetsberövade män och kvinnor erbjuds samma former av stöd i sitt 

föräldraskap är något som vi tolkar som att kriminalvården i arbetet med 

föräldraskap inte avser att göra någon skillnad mellan män och kvinnor.  

Bryggan anser att kriminalvården gör ett bra arbete med att stödja de 

frihetsberövade föräldrarna men att det kan variera mellan olika anstalter. 

Föräldrautbildningen är något som hon upplever som mycket uppskattat 

bland deltagarna.  

Intervjuare: Dom här föräldrautbildningarna, jag vet 

inte hur bra uppfattning du har om dom men utifrån 

den du har tycker du att dom är bra, erbjuder dom 

klienterna mycket kunskaper och så om 

föräldrarollen? 

Bryggan: Det gör dom, dom är jättebra dom har ju 

moderniserats lite har dom gjort och pratar man med 
dom killarna som går dom här så är dom väldigt 

väldigt positiva och det är nästan dom man får prata 
med är det för att jag menar dom sitter ju med det här 
materialet gör dom så dom tycker det är jättebra och 

just den här diskussionsmöjligheten man har med 
varandra, finna stöd, finna råd och få andra 

perspektiv på saker och ting. 
 

Petra berättade att hon även inom det stödjande arbetet såg skillnad mellan 

olika anstalter där den ena var intresserad av henne som förälder medan hon 

på den andra inte upplevde att de uppmärksammade detta. Hon sökte sig inte 

själv till personalen för att samtala om svårigheter i föräldraskapet utöver de 

praktiska bitarna men deltog på en av anstalterna i föräldrautbildningen. Hon 

upplevde utbildningen som bra och informativ men att hon redan hade god 

kunskap inom det som sades. Utbildningsledarna uppmärksammade detta 

vilket gjorde att hon kände sig stärkt i sin föräldraroll.  
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Petra: Dom tyckte att jag var, ja du kan ju det här och 

du vet ju vad du vill och alltså... så dom tyckte att det 
var jätteroligt att ha mig i gruppen.  

Intervjuare: Kände du dig stärkt av deras inställning? 
Petra: Ja det gjorde man ju, det är klart. Vi har 
kontakt idag också och dom kommer nog aldrig att 

glömma mig. Skrattar 
 

Petra uttryckte som vi tidigare skrivit att hon endast sökte stöd i de praktiska 

bitarna. Dock uttrycker hon glädje och stolthet över att bli bekräftad som en 

kompetent mamma.  

 

Daniel hade svårt att se att en stödjande och kontrollerande roll gick att 

kombinera och sökte sig därför inte till anstaltspersonalen i frågor gällande 

föräldraskapet. Han hade även svårt att se hur de kunde hjälpa honom med 

praktiska saker. Daniel hade heller inte deltagit i någon föräldrautbildning. 

Hedin (2000) menar att föräldrautbildningar kan bryta motsättningar mellan 

personal och frihetsberövade, då de kan skapa förtroende och gemenskap 

mellan de intagna och den deltagande personalen, samt sätter barnen i fokus 

(s.81).  

 

För Petra var det viktigt att få sin identitet som förälder bekräftad medan 

Daniel gav uttryck av att avskärma sig från sitt föräldraskap under tiden på 

anstalt. 

Daniel: Ahh.. det är ju det att man kliver in i en viss 

roll när man är på kåken.. det är ju lite så. Dom som 
är svaga dom äts ju upp och hunsas ju med och dom 
som är starka hunsar ju med alla andra.  

  

Att Petra kände att det var viktigt att bli bekräftad i sitt föräldraskap kan bero 

på att hon hade stött på många svårigheter då hon ensam fick ta ansvar för 

dottern och ordna hennes levnadsförhållanden både innan och under 

anstaltsvistelsen. Daniel uppgav att hans egen mamma och barnens mamma 

hela tiden funnits som en trygg punkt och tagit hand om dem under hans 

anstaltsvistelser. Detta gör att han hade ett mindre ansvar i sin föräldraroll 

och därmed kunde distansera sig i sitt föräldraskap. I och med detta är det 
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Daniel som skulle behöva ett större stöd i sin föräldraroll men som Petersson 

(2006) skriver tillägnas fäder en mindre betydelse i vårdnadsrollen då 

kvinnorna ses som de viktigaste. Därmed får fäderna även mindre hjälp och 

stöd i sitt föräldraskap (s.64).  

 

Tvärt emot vad vi tidigare diskuterar där Magnus kompetensförklarade 

männen på anstalten och Krister ifrågasatte kvinnorna på kvinnoanstalten 

utifrån vår jämförelse, så lyfts här Petra i sitt föräldraskap, medan det i 

Daniels fall helt förbises. Detta återspeglar den komplexitet som finns i 

genusdiskussionen. Olika dimensioner kan påverka män och kvinnor olika 

beroende på situation och omständigheter. Det är inte sjä lvklart att en man 

alltid gynnas och att en kvinna alltid missgynnas. Detta är individuellt och 

situationsbundet. Mycket beror på om de normer som finns i samhället 

efterlevs eller inte och om dessa normer stämmer överrens med individens 

levnadssätt och önskemål (Connell, 2006:17).  
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7. Sammanfattning/Diskussion 
I arbetet med föräldraskap på anstalterna frågade vi oss om det fanns 

uppenbara skillnader i arbetet med män och kvinnor som kan förstås genom 

samhällets skapande av genus. 

 

Den uppfattningen vi fått är att arbetet med föräldraskap sker på liknande sätt 

på kvinnoanstalter och anstalter för män. Anstalterna erbjuder samma former 

av stöd i föräldraskapet och därmed ger kriminalvården inte någon bild av att 

det är någon praktisk skillnad beroende av kön. I vårt empiriska material 

synliggörs dock genusaspekterna, även när vi inte själva frågade efter dem. 

Synen på mäns och kvinnors föräldraskap väcker åsikter och värderingar 

både i samhället i stort, men även hos de intagna på de olika anstalterna. 

Detta påverkar oundvikligen personalens sätt att se på de intagnas 

föräldraskap beroende på vilket biologiskt kön de har. Detta väcker en tanke 

hos oss om att även det praktiska arbetet med föräldraskap borde påverkas av 

dessa faktorer även om det sker på en omedveten nivå.  

 

Vi kan se olika faktorer som upprätthåller traditionella genusmönster i arbetet 

med föräldraskap. Det första är samhällets bild av modern som den primära 

vårdnadsgivaren (Bangura-Arvidsson, 2003:136). Detta är tydligt då 

kvinnorna är de enda som får ha med sina barn på anstalt, samtidigt som de 

sällan har en närvarande förälder att dela föräldraskapet med vilket gör att 

deras barn ofta blir omhändertagna vid frihetsberövande om de inte själva 

kan ordna med vårdnadshavare. En aspekt som vi ser kan upprätthålla 

genusmönster inom kriminalvården är att kvinnor med sociala problem i viss 

mån diskvalificeras som föräldrar. De har inte lyckats uppnå bilden av det 

goda föräldraskapet och ifrågasätts där med i högre utsträckning än män. De 

förväntas känna skuld och skam över de handlingar och val de gjort i livet, 

oavsett om de gör de eller ej. För en kvinna duger inte föräldraskapet om det 

sker på avstånd, medan det för män kan ses som fullgott. De attityder som 

finns gentemot män som vårdnadshavare är ytterligare något som stärker 
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genusmönstren. Det ställs lägre krav på män inom det sociala arbetet, 

känslomässiga aspekter inom föräldraskapet är inte lika viktiga mellan 

manliga vårdnadshavare och deras barn som hos kvinnorna. Detta kan vi se 

mönster av i vårt resultat. Att män visar vilja och engagemang räcker för att 

de ska ses som goda föräldrar medan högre krav ställs på kvinnor. Att 

Daniels yngre barn alltid haft sin mamma som tagit hand om dem visar även 

att pappor inte behöver ta ansvar i sin föräldraroll i lika hög utsträckning som 

kvinnor. Många av de här aspekterna är inget kriminalvården kan styra över 

men vi tror att det påverkar deras arbete ur ett genusperspektiv. Det kan vara 

viktigt att vara medveten om dessa aspekter i arbetet med föräldraskap.  

 

Det som utmanar de traditionella genusmönstren är grundtanken att de olika 

anstalterna ska arbeta på ett liknande sätt med föräldraskap. Det syns inga 

tydliga skillnader i hur de båda anstalterna beskriver arbetet med 

föräldraskap. På anstalten för män kunde vi även se den förenklade 

telefonkontakten mellan de frihetsberövade papporna och deras barn. Männen 

har även ett eget barnombud vilket ger dem inflytande över föräldraskapet 

och barnperspektivet. Dock kan vi se att detta omyndigförklarar kvinnorna 

som inte ges lika mycket inflytande, samt sämre möjligheter till 

telefonkontakt och eget ansvar kring detta. Det kan bidra till ett 

upprätthållande av kvinnornas underordning, även om det kan utmana 

genusmönstren för männens räkning. Kvinnors föräldraskap ses som given 

vilket också gör att det begränsas då det skuldbeläggs mer. Att diskussionen 

lyfts om att män ska kunna ha med sig barn upp till ett år gamla i anstalt ser 

vi även som ett utmanande av den traditionella maskuliniteten och 

uppdelningen av föräldraskap, män görs viktiga som anknytningsperson. 

Personalen på anstalten för män förmedlar även en bild av pappor som är 

engagerade i sina barn och att de finns de som tar kontakt med personal för 

att prata känslor kring föräldraskapet och inte endast de praktiska bitarna 

vilket även det ger en bild av nya former av maskulinitet.  
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Vi kan tydligt se att olika genusdimensioner i vår empiriska materia som 

påverkar arbetet med föräldraskap. Vi kan inte se någon organiserad 

institutionell makt då arbetet med föräldraskap inom kriminalvården 

teoretiskt sätt är lika på kvinnoanstalter och på anstalter för män. Den diffusa 

diskursiva makten är dock ständigt närvarande bland annat genom att 

samhället dömer kvinnor hårdare än män vid misslyckanden i föräldrarollen. 

Vi såg detta genom att flera informanter nämnde att kvinnor döms hårdare 

och känner mer skuld och skam i sin föräldraroll än vad männen gör. Vi kan 

se att detta hänger nära samman med de känslomässiga relationerna, då 

kvinnor som sviker sina barn framkallar starka känslor hos omgivningen som 

där med dömer dem hårdare. En pappa som sviker sitt barn framkallar inte 

samma känslor hos omgivningen då en frånvarande pappa är mer accepterad. 

Detta gör att de inte heller döms lika hårt av omgivningen. De olika känslor 

mammor och pappor framkallar ser vi utgöra grunden för den diskursiva 

makten (Connell, 2006:82-83, 87-88). Att barn och familj är en tydlig 

kvinnlig sfär medan kriminalitet är en manlig sfär framgår tydligt. De 

kvinnor som sitter på anstalt osynliggörs framförallt om de är mammor, 

medan männen lyfts fram som fullgoda föräldrar trots anstaltsvistelse. Att 

kvinnor får ha med sig barn på anstalt är ytterligare ett exempel på att barn 

hör till den kvinnliga sfären, som män inte har tillträde till då de endast ses 

som en fullgod umgängesförälder men inte som omsorgsgivare (Connell, 

2006:84). Detta begränsar männens föräldraskap då de räknas bort som 

vårdnadshavare när mamman inte är aktuell som det samma. Detta skulle 

kunna medföra att barn familjehemsplaceras trots att det finns en biologisk 

pappa med i bilden. Här tydliggörs att även män kan missgynnas av de 

genusdimensioner som finns i samhället (Connell, 2006:17)  

 

Genussymboliken finns överallt i samhället och bidrar till att upprätthålla 

genusmönster. För att detta inte ska påverka kriminalvårdens arbete skulle 

hela samhället behöva finna nya vägar att tänka kring kön och genus som är 

helt obundna till den kultur vi lever i där de föreställningar som finns kring 

genus och kön har byggts upp i genom historien, något som är svårt om inte 
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omöjligt (Connell, 2006:90). En förändring har skett och fortsätter att ske i 

synen på föräldraskap, könsrollerna kring föräldraskap har förändrats och 

jämställdheten har ökat, även om det sker i små steg (Plantin, 2001:37, 39, 

43). Denna förändring är tydligast för männen då moderskapet fortfarande ses 

som ett ideal för kvinnor, de är kvar i samma position inom familjen även om 

den börjar delas med männen. Därför är det viktigt att ha med genusaspekten 

i arbetet kring föräldraskap på anstalt för att individer ska bli bedömda utifrån 

sina egna förutsättningar och inte beroende på deras kön.     
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Intervjuguide – Anstalterna 
 
Anstalten (Arbetssätt, miljö) 

- Berätta om anstalten  

- Berätta om ditt jobb  

- Vardagslivet för klienter 

Praktiska möjligheter/svårigheter (Arbetssätt, miljö) 

- Vilka möjligheter finns att arbeta med föräldraskap 

- Besöksmöjligheter  

- Svårigheter att få besök av/ha kontakt med barn  

- Telefonkontakt  

- Permissioner  

- Upplevelse av detta   

- Önskemål  

Stigmatisering (skuld och skam) 
- Syn på de intagnas föräldraskap  

- Uppfattning av de intagnas vilja/engagemang i sitt föräldraskap   

- Lämplighet med barn i fängelse  

- Uppmuntras kontakt med barn 

Emotion (stöd i föräldrarollen, arbetssätt) 
- Stöd i föräldraroll  

- Bearbetning av skuld   

- Önskemål   

Utbildning (föräldrautbildningar, arbetssätt) 
- Föräldrautbildningar  

- Deltagande  

- Utförande  

- Åsikter 

 
Nyckelord: arbetssätt, miljö, föräldrautbildningar, stöd i föräldrarollen och 

skuld och skam 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide – KRIS 
Bakgrund 

- Berätta om dig själv 

- Familjesituation då 

Praktiska möjligheter/svårigheter (miljö, arbetssätt) 
- Besöksmöjlighter 

- Telefonkontakt 

- Upplevelse av detta 

- Önskemål 

Stigmatisering (skuld och skam) 
- Personalens syn på ditt föräldraskap 

- Har detta påverkat föräldraskapet (praktiskt) 

- Har detta påverkat synen på det egna föräldraskapet 

Emotion (Stöd i föräldrarollen, arbetssätt) 
- Stöd i föräldraroll 

- Önskemål 

- Upplevelse av situation 

Utbildning (föräldrautbildningar, arbetssätt) 
- Föräldrautbildningar 

- Deltagande 

- Utförande 

- Åsikter 

Övriga synpunkter 
- Övrigt att tillägga 

 

Nyckelord: arbetssätt, miljö, föräldrautbildningar, stöd i föräldrarollen och 
skuld och skam 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide – Bryggan 
Bryggan bakgrund  

- Organisationen  

- Brukarna  

- Samarbete med anstalter  

Praktiska möjligheter/svårigheter (miljö, föräldraskap i anstalt) 
- Vilka möjligheter finns att arbeta med föräldraskap  

- Besöksmöjligheter         

- Svårigheter att få besök av/ha kontakt med barn  

- Telefonkontakt  

- Permissioner  

- Upplevelse av detta  

- Önskemål  

Stigmatisering (skuld och skam) 
- Samarbete med personal på anstalter  

- Uppfattning av de intagnas vilja/engagemang i sitt föräldraskap   

- Lämplighet med barn i fängelse  

- Uppmuntras kontakt med barn av anstaltspersonal? 

Emotion (stöd i föräldrarollen, arbetssätt) 
- Stöd i föräldraroll bryggan 

- Önskemål   

- Stöd i föräldraroll anstalt   

- Önskemål   

 

Utbildning (föräldrautbildningar, arbetssätt) 

- Föräldrautbildningar 

 
Nyckelord: arbetssätt, miljö, föräldrautbildningar och skuld och skam 

 
 
 

 


