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Sammanfattning 

Nyckelord 

Barn, frihetsberövad förälder, insatser, socialsekreterare 

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänstens stöd ser ut för barn med 

frihetsberövade föräldrar i Uppsala län. Studien ämnar även undersöka hur faktorer på 

mikro, meso och exonivå samspelar och vilken betydelse det har för dessa barn. Vidare 

syftar studien till att undersöka om socialtjänsten beaktar skydds- och riskfaktorer vad 

gäller barn med frihetsberövade föräldrar 

 Studien bygger på en kvantitativ metod och innefattar även kvalitativ del. 

Datainsamlingen har genomförts med en webbaserad enkätundersökning. Enkäten 

distribuerades till 109 socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden i Uppsala 

län. Den kvalititativa delen består av en öppen fråga som avslutade enkäten. 

I analysen av underökningens resultat har vi använt oss av utvecklingsekologisk teori 

som kompletterats med begreppen skydds och riskfaktorer. Resultaten har även 

analyserats mot bakgrund av tidigare forskning.  

Resultaten visar att socialsekreterarna generellt har god erfarenhet av att arbeta med 

barnavårdsärenden och att de möter barn med frihetsberövade föräldrar i sin yrkesroll. 

De anser att barn med frihetsberövade föräldrar är i behov av specifika insatser men att 

insatser till målgruppen är mycket begränsade. Samverkan och samarbete mellan 

socialtjänst och andra myndigheter och organisationer är bristfällig vilket bekräftas av 

kommentarerna i den öppna frågan. Vidare belyser resultatet i enkäten hur barn med 

frihetsberövade föräldrar kommer till socialtjänstens kännedom. Resultaten säger dock 

inget om brister vad gäller anmälningsskyldigheten jämlikt 14 kap. 1 § Socialtjänstlag 

(2001:45) (SoL). Kommentarerna i den öppna frågan gav fördjupad information om 

brister i anmälningsskyldigheten. Där framkom att andra myndigheter och aktörer inte 

alltid anmäler till socialtjänsten att ett barn har en förälder frihetsberövad och att detta är 

problematiskt. Anmälningar från andra myndigheter och aktörer är en förutsättning för 

socialtjänsten ska kunna ge barnen det stöd och de insatser de är i behov av. Bland 

kommentarerna i den öppna frågan lämnas förslag på utvecklings- och 

förbättringsarbete för målgruppen. Här nämner socialsekreterarna bland annat 

stödgruppsverksamhet som exempel på insats. 

Genom vår undersökning har vi kunnat få en god beskrivning av hur socialtjänstens stöd 

ser ut för målgruppen i Uppsala län. 
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1. Inledning 

Vi har under vår utbildning gjort fältstudier inom kriminalvården i Uppsala, stiftelsen 

Allmänna barnhus i Stockholm samt Bryggan, en ideell förening som genom sin 

verksamhet ger stöd åt barn med frihetsberövade föräldrar. Bryggan arbetar utifrån ett 

barnperspektiv och sätter barnets behov och rättigheter i fokus. Bryggan erbjuder 

stödgruppsverksamhet och enskilda samtal riktade till målgruppen. Även föräldrarna 

erbjuds stöd i föräldraskapet. Via dessa fältstudier har vi fått information och kunskap 

om hur kriminalvård och ideella organisationer arbetar med barn som har eller har haft 

en förälder frihetsberövad. Under dessa studiebesök har det tydligt framkommit att barn 

med frihetsberövade föräldrar är en särskilt utsatt grupp i vårt samhälle och att barnen är 

i behov av specifika insatser riktade till målgruppen. Att kriminalvård och ideella 

organisationer arbetar aktivt med frågan gjorde oss nyfikna att undersöka hur 

socialtjänstens stöd ser ut för barn med frihetsberövade föräldrar Uppsala län. Då vi 

under våra fältstudier uppfattat att dessa barn inte ges stöd i den utsträckning som är 

önskvärt kändes det än mer betydelsefull att undersöka hur socialtjänstens stöd ser ut för 

barn med frihetsberövade föräldrar i Uppsala län samt hur dessa barn kommer till 

socialtjänstens kännedom. Utifrån att socialtjänsten jämlikt 2 kap. § 1 SoL har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de är i behov av. Kapitlet är 

indelat i fyra avsnitt. 1.1 Bakgrund 1.2 Problemformulering, 1.3 Syfte och 

frågeställning 1.4 Avgränsning 1.5 Disposition. 

1.1 Bakgrund 

Under detta avsnitt har vi för avsikt att ge en ökad förståelse för den situation barn med 

frihetsberövade föräldrar befinner sig i samt de lagar och riktlinjer socialtjänsten har att 

förhålla sig till vad gäller arbetet med barn som är i behov av stöd från socialtjänsten. 

Vidare ämnar vi beskriva det utrednings- och dokumentationssystem, Barns Behov I 

Centrum (BBIC), som socialtjänsten i Uppsala län arbetar utifrån. Detta görs för att 

förstå grunden i socialsekreterarnas arbetssätt. Slutligen beskrivs Uppsala kommuns 

stödverksamhet Trappan för barn som växer upp i familjer med olika former av sociala 

problem. Detta för att beskriva en form av insats som är möjlig att utveckla till att även 

möte barn med frihetsberövade föräldrar och deras behov.    

1.1.1 Barn med frihetsberövade föräldrar 

Denna studie har för avsikt att undersöka hur socialtjänstens stöd till barn med 

frihetsberövade föräldrar i Uppsala län ser ut. Enligt kriminalvården har 

uppskattningsvis 8000 till 10 000 barn i Sverige en förälder frihetsberövad på grund av 

häktning eller som avtjänar straff på anstalt. Företrädare för barn med frihetsberövade 

föräldrar har under de två senaste decennierna vid flera tillfällen belyst den situation 

som dessa barn befinner sig i samt hur barnen påverkas av att ha en förälder 

frihetsberövad. Vikten av att barn med frihetsberövade föräldrar får adekvata insatser i 

förhållande till sin utsatta situation betonas. Därtill har det skrivits rapporter som 

betonar brister vad gäller samverkan mellan myndigheter samt att yrkesverksamma inte 
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anmäler till socialtjänsten trots anmälningsskyldighet jämlikt SoL 14 kap. 1 §. För att 

socialtjänsten ska kunna utreda barnets behov av insatser är det avhängigt att det 

kommer till socialtjänstens kännedom att ett barn har en förälder frihetsberövad.  

Annika Engströms (2008) artikel Fångar och barn syns inte i statistiken i dagstidningen 

Svenska Dagbladet inleds med ”De har kallats de osynliga barnen. De syns inte i 

statistiken.”  Vidare belyser Engström (2008) att barn med frihetsberövade föräldrar är 

ett socialt problem och trots att de är många, inte finns med i någon statistik. 

Mörkertalet är dessutom stort eftersom den här gruppen barn alldeles för sällan kommer 

till socialtjänstens kännedom. Birgitta Persson som år 2008 var handläggare av 

barnfrågor inom kriminalvården uppger i artikeln att det bör finnas en samlad nationell 

statistik över samtliga orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten. Ingen vet i 

dagsläget hur många anmälningar som faktiskt görs utifrån att ett barn har en 

frihetsberövad förälder.  

Under 2013 framhåller Hillevi Larsson (S) vid interpellation (2012/13:435) att barn med 

frihetsberövade föräldrar mår mycket dåligt och att de många gånger straffas för ett 

brott de själva inte begått. Vidare betonar Hillevi Larsson att det saknas nationella 

riktlinjer för omsorgen av barn med frihetsberövade föräldrar. Beatrice Ask (M) 

bemöter detta i interpellation (2012/13:435) och svarar att kriminalvård och polis 

arbetar utifrån ett barnperspektiv och därmed är inga ytterligare åtgärder nödvändiga. 

Hon betonar dock vikten av samarbetet mellan socialtjänst och andra myndigheter. 

1.1.2 Barns rättigheter 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets 

rättigheter och Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Enligt barnkonventionens 

1:a artikel framgår att barn är varje människa under 18 år. Av den 3:e artikeln framgår 

att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Den 9:e 

artikeln är av stor betydelse för barn med frihetsberövade föräldrar då det av den 

framgår att barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot sin vilja, förutom om det är för 

barnets bästa. Barn har rätt att regelbundet träffa och ha kontakt med den förälder de är 

separerad i från. Vad gäller barns rättighet att ha kontakt med sin frihetsberövade 

förälder innebär det således att samhället bär ett ansvar att kontakten med den 

frihetsberövade föräldern upprätthålls. Barnets rätt att uttrycka sin mening och höras i 

alla frågor som rör barnet samt att barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets 

ålder och mognad framgår av artikel 12. 

1.1.3 Socialtjänstlagen 

Lundgren & Thunved (2013) beskriver SoL som en målrelaterad ramlag vilket innebär 

att den innehåller grundläggande värderingar, riktlinjer och helhetsprinciper med 

uppställda mål. Verksamheter som arbetar under SoL ska präglas av en helhetssyn. 

Socialtjänsten ska på demokratiska grunder främja bland annat social trygghet och 

jämlikhet i levnadsvillkor samt ska präglas av frivillighet och självbestämmande. Detta 

ska vara vägledande i handläggning av enskilda ärenden inom socialtjänsten menar 

Lundgren & Thunved (2013). Följande kapitel i SoL anser vi har relevans för vår 
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uppsats. Av socialtjänstlagens 2:a kapitel framgår att varje kommun ansvarar för att alla 

individer får den hjälp och det stöd de är i behov av. Åtgärder som rör barn ska särskilt 

beaktas vilket svarar upp mot innehållet i artikel 3 i FN:s barnkonvention.  

Socialtjänstlagens 3:e  kapitel omfattar socialtjänstens ansvar för uppsökande 

verksamhet, erbjuda grupper eller enskilda stöd och hjälp samt samarbete med andra 

myndigheter och organisationer.  

Även av socialtjänstlagens 5:e  kapitel framgår att socialnämnden ska samverka med 

organisationer och myndigheter vad gäller barn som riskerar att fara illa.  

Vidare framgår av socialtjänstlagens 14:e kapitel att yrkesverksamma som arbetar med 

barn och unga har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får 

vetskap eller misstänker att ett barn far illa. (Se bilaga 3 där nämnda lagrum finns att 

läsa i sin helhet.) 

 

 

1.1.4 Systematiskt arbetssätt inom socialtjänsten – Barns Behov I 

Centrum (BBIC) 

Socialtjänsten i Uppsala län är certifierade användare av BBIC och av den anledningen 

är det relevant att kortfattat beskriva grunderna i utrednings- och 

handläggningssystemet. 

Dahlberg och Forssell (2008) b,.eskriver BBIC som ett enhetligt system för 

handläggning och utredning inom socialtjänstens barnavård som bygger på teoretisk 

grund. Målet är att barn inom socialtjänstens barnavård ska ges samma förutsättningar i 

livet som andra barn. Genom att använda BBIC menar Dahlberg & Forsell (2008) att 

barnens ställning stärks samt att samverkan mellan barnet, dess nätverk och socialtjänst 

främjas. Vidare ökar rättssäkerheten genom enhetlig utredning, planering och 

uppföljning. 

 Socialstyrelsen har som målsättning att socialtjänsten i samtliga kommuner i Sverige, 

ska använda BBIC som utredningsverktyg. Systemet bygger på ett antal grundprinciper 

som baseras på aktuell forskning inom svensk barnavård, lagstiftning och praxis. 

Grundprinciperna i BBIC är:  

– barn och unga i centrum 

– utvecklingsekologiskt perspektiv samt teorier om barns utveckling  

– samma rättigheter för alla barn 

– samarbete med barnet och dess nätverk 

– samverkan mellan myndigheter vad gäller bedömningar och insatser 
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– svårigheter och resurser ska identifieras 

– under utredning ska det vara möjligt att besluta om insatser  

– planering och uppföljning av insats utgår från utredning samt kunskap och beprövad 

erfarenhet 

 

Helhetssynen är viktig inom BBIC och detta åskådliggörs med BBIC-triangeln nedan      

   

 

Teoretisk grund för BBIC är den utvecklingsekologiska teorin vilket innebär ett synsätt 

som utgår från att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning. För att förstå 

barnets situation måste barnets behov, föräldrarnas förmåga samt faktorer i barnets 

familj och miljö tas i beaktning. Dessa tre områden samspelar och socialsekreteraren 

måste göra en noggrann analys för att säkerställa att barnets behov tillgodoses på bästa 

sätt. BBIC betonar att utsatta barn ofta uppvisar tecken på att de inte mår bra och att 

kunskap hos socialsekreterare är ytterst viktigt för att uppmärksamma barn som avviker 

i sin utveckling. Vidare betonas att socialsekreterare måste ha kunskap om barns 

motståndskraft samt skydds- och riskfaktorer i barnens miljö (BBIC- en grundbok 2013) 

1.1.5 Trappan Uppsala  

1991 startade Trappan i Uppsala kommun. I Trappans verksamhetsbeskrivning från 

2014, går att läsa att Trappan är en stödgruppsverksamhet i Uppsala kommun. Denna 

riktar sig till barn som har upplevt våld i familjen, har föräldrar som lider av psykisk 

ohälsa, missbrukar, har kognitiva svårigheter eller till barns vars föräldrar har separerat. 
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Strukturen i stödgrupperna är lika oavsett probemområde och är manualbaserade. 

Trappan erbjuder även enskilda samtal.  

Trappan har ingen gruppverksamhet som riktar sig enbart till barn som har eller har haft 

en förälder frihetsberövad (författarnas anmärkning). 

Köpman & Wikner (2014) beskriver att liksom majoriteten av stödgruppsverksamheter i 

Sverige, har även Trappan i Uppsala sin grund i metoden Children are people too, CAP. 

Detta är en metod som har sitt ursprung i amerikanska anonyma alkoholisters (AA) 

anhörigprogram. Metoden är anpassad till svenska förhållanden och riktar sig bland 

annat till barn som växer upp i familjer där en föräldrar missbrukar, lider av psykisk 

ohälsa eller till barn som har en förälder frihetsberövad. Barn som har en förälder med 

ovanstående problematik löper en ökad risk att utveckla normbrytande beteende och 

psykisk ohälsa. Tillgången av adekvat stöd till barn som lever under socialt utsatta 

förhållanden, är betydelsefull för barnets utveckling. Brist på adekvat stöd eller om det 

föreligger andra riskfaktorer i barns liv, har även det betydelse för utvecklingen av 

normbrytande beteende och psykisk ohälsa hos barnet. Föräldrarna ses som de mest 

betydelsefulla personerna i ett barns liv och om det förekommer sociala problem som 

våld, missbruk eller kriminallitet, påverkar det hela familjen. Detta föranleder att alla 

familjemedlemmar behöver adekvat stöd. Syftet med stödgrupperna är att ge barnen 

ökad kunskap om hur föräldrarnas problem påverkar hela familjen, ökad förståelse för 

sina egna behov samt stöd att bryta beteenden och mönster som kan leda till 

normbrytande beteende och psykisk ohälsa. Att träffa andra barn som är i samma eller 

liknade situation, kan göra att barnet inte känner sig ensamt. Gruppverksamhet kan även 

bidra med att hjälpa barnen med att minska känslor av skuld och skam samt att förmedla 

hopp om framtiden. Detta bidrar således till en ökad motståndskraft hos barnen själva 

samt ökar deras möjligheter att inte utveckla normbrytande beteende och psykisk ohälsa 

(Köpman & Wikner 2014). 

1.2 Problemformulering 

Barn med frihetsberövade föräldrar benämns som en “osynlig” grupp som inte alltid får 

tillgång till de stödinsatser de är i behov av och som de har rätt till. Tidigare forskning 

belyser brister vad gäller samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter, få 

insatser till målgruppen samt att dessa barn inte kommer till socialtjänstens kännedom i 

någon stor utsträckning. Vidare visar tidigare forskning att stödet inte motsvarar 

barnens behov. Forskningen inom området är mycket begränsat och detta motverkar 

barnens möjlighet till adekvata insatser. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänstens stöd till barn med 

frihetsberövade föräldrar ser ut i Uppsala län. Studien ämnar även undersöka hur 

faktorer på mikro, meso och exonivå samspelar och vilken betydelse det har för dessa 

barn. Vidare syftar studien till att undersöka om socialtjänsten beaktar skydds- och 

riskfaktorer vad gäller barn med frihetsberövade föräldrar.  
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Våra frågeställningar är 

 Erbjuder socialtjänsten i Uppsala län specifika insatser till barn med 

frihetsberövade föräldrar 

 Samverkar socialtjänsten i Uppsala län med andra aktörer kring barn med 

frihetsberövade föräldrar  

 Hur kommer dessa barn till socialtjänstens kännedom 

 På vilket sätt kan socialtjänsten i Uppsala län utveckla och förbättra arbetet med 

barn till frihetsberövade föräldrar 

  I vilken mån ger socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden uttryck 

för skydds- och riskfaktorer gällande barn med frihetsberövade föräldrar 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att omfatta de socialsekreterare inom 

socialtjänsten i Uppsala län, som arbetar med barnavårdsärenden. Definitionen av 

frihetsberövad har vi begränsat till att innefatta de föräldrar som antingen är häktade 

eller som avtjänar ett straff på anstalt. För att studien inte ska bli för omfattande har vi 

valt att inte ta med den grupp barn som har en förälder frihetsberövad på grund av 

tvångslagstiftning så som lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129), lag om psykiatrisk 

tvångsvård (1991:1128) eller Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Första kapitlet är det inledande där bakgrund, syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar beskrivs. Andra kapitlet innehåller en redogörelse 

för tidigare forskning. I det tredje kapitlet beskrivs teoretiska och begreppsmässiga 

utgångspunkter som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens 

fjärde kapitel är metoddelen där en kvantitativ metod utifrån en enkätundersökning 

beskrivs. I det femte kapitlet presenteras resultaten i studien mot bakgrund av tidigare 

forskning och i det sjätte och avslutande kapitlet diskuteras resultaten i förhållande till 

valda teoretiska och begreppsmässiga utgångspunkter. 
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel ska vi redogöra för tidigare forskning, relevant lagstiftning samt annan för 

ämnet väsentlig litteratur. Vi har tagit del av både internationell och nationell forskning 

som vi funnit betydelsefull utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökningar har 

gjorts i databaserna Google scholar, Swepub och JSTOR. De använda sökorden är: 

incarcerated, parents, interventions, programs, children, prison. Svenska sökord som 

använts är: barn, frihetsberövade föräldrar, fängelse, interventioner, effektutvärdering, 

socialtjänst samt insatser. Sökning av tidigare forskning kan vara begränsad, liksom 

valet av artiklar och kunskapsöversikter. Genomgång av tidigare forskning gör inte 

anspråk på att vara heltäckande.  

Den forskning vi funnit i ämnet utgår till stor del från barnens egna upplevelser av att ha 

en förälder frihetsberövad, kriminalvårdens och socialstyrelsens arbete med målgruppen 

samt ideella organisationers arbete med barn till frihetsberövade föräldrar. Forskning 

med fokus på socialtjänstens arbete med barn till frihetsberövade föräldrar har dock 

varit svår att finna. Även nationell och internationell forskning som avser interventioner 

riktade till målgruppen samt interventionernas effekter har varit knapphändig. 

Forskningen belyser inte hur socialtjänstens stöd ser ut för målgruppen. Vi ämnar med 

denna studie att undersöka hur socialtjänstens stöd ser ut i Uppsala län för barn med 

frihetsberövade föräldrar. 

Vår uppfattning är att det finns en generell kunskapslucka vad gäller forskning kring 

målgruppen. Detta avser insatser till målgruppen och dess effekter men även barnens 

situation och problemets omfattning. Förhoppningen är att vi med vår studie kan bidra 

med information om hur socialtjänstens stöd ser ut för barn med frihetsberövade 

föräldrar i Uppsala län. Inledningsvis redovisas tidigare forskning i relation till barnen 

situation. Vidare följer redovisning av anmälningsskyldighet. Därefter redogör vi för 

tidigare forskning gällande samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter. 

Avslutningsvis redogörs för forskning som avser insatser till målgruppen. Kapitlet är 

indelat i fyra avsnitt 2.1 Barnens situation 2.2 Anmälningsskyldighet 2.3  Samverkan 

mellan socialtjänst och andra myndigheter 2.4 Insatser till målgruppen 

2.1 Barnens situation 

Detta avsnitt redogör för forskning huruvida barn påverkas av att ha en förälder 

frihetsberövad. Detta för att öka medvetenheten om barnens utsatta situation och 

betydelsen av specifika insatser till målgruppen.  

2.1.1 Konsekvenser för barn 

Murray, Farrington, Sekel & Olsen (2009) har gjort en systematisk översikt av hur barn 

påverkas av att ha frihetsberövade föräldrar samt sambandet mellan att ha en förälder 

frihetsberövad och risken att utveckla ett normbrytande beteende och psykisk ohälsa. 

Den systematiska översikten omfattades av 16 primärstudier och författarna jämförde 

grupper av barn till frihetsberövade föräldrar med barn vars föräldrar inte varit 
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frihetsberövade, och om utfallet av normbrytande beteende förekom i olika grad i 

grupperna.  

Definitionen av normbrytande beteende har nödvändigtvis inte att göra med kriminella 

handlingar utan omfattar även att ljuga och bedra. Definitionen av psykisk ohälsa 

omfattar även ångest och depression. Författarna ville identifiera vilka riskfaktorer som 

har betydelse för barn med frihetsberövade föräldrar att utveckla ett normbrytande 

beteende och psykisk ohälsa. De ville även se vilka typer av interventioner som kunde 

förebygga utfallet av normbrytande beteende och psykisk ohälsa. Resultaten av den 

systematiska översikten visade att barn med frihetsberövade föräldrar har en ökad risk 

att utveckla normbrytande beteenden och psykisk ohälsa. Enligt Murray et al. (2009) är 

det dock oklart om det är frihetsberövandet i sig eller om det är tidigare erfarenheter av 

ofördelaktiga livsvillkor som orsakar risken att utveckla normbrytande beteenden och 

psykisk ohälsa. 

Resultaten i Östlings (2006) studie visar att andra faktorer än att ha en förälder 

frihetsberövad kan vara avgörande för utvecklingen av normbrytandet beteende och 

psykisk ohälsa. Andra faktorer som kan påverka utvecklingen av normbrytande 

beteende och psykisk ohälsa är sådana faktorer så som en osäker boendesituation, 

föräldrars missbruk och en konfliktfylld hemmiljö. Flertalet barn berättar inte för sin 

omgivning att föräldern är frihetsberövad vilket gör att de bär på en hemlighet. Barnen 

upplever också att de ofta blir socialt avvisade från omgivningen. Karlsson (2007) anser 

däremot att frihetsberövandet av en förälder är en oberoende riskfaktor för ett barn att 

utveckla ett normbrytande beteende och psykisk ohälsa.  

Karlsson (2007) beskriver i sin forskningsöversikt att det finns kunskap om att barn med 

frihetsberövade föräldrar far illa på olika plan. En aspekt Karlsson (2007) berör är att 

barn med frihetsberövade föräldrar riskerar att drabbas av stigmatisering, något som kan 

påverka barnen längre fram i livet. Karlsson (2007) har i sin forskningsöversikt tagit del 

av forskning från Storbritannien och uppger att det finns skillnader mellan engelska och 

svenska förhållanden. Svenska barn till frihetsberövade föräldrar löper inte lika stor risk 

som engelska barn att som unga vuxna dömas till ett eller flera fängelsestraff. Forskare i 

ämnet menar att det har att göra med att man i Sverige inte dömer barn och unga 

lagöverträdare till fängelse. Den brittiska studien visar på ett kausalt samband mellan 

längden på förälderns straff och den förhöjda risken att barnet i framtiden döms till 

fängelse. Forskarna framhåller att det är lättare för svenska barn att ha en relation till en 

förälder som är frihetsberövad. Detta i kombination med ett fungerande välfärdssystem 

minskar risken för att svenska barn med frihetsberövade föräldrar själva ska avtjäna 

fängelsestraff längre fram i livet.  

Mellan 2010 och 2012 genomfördes ett EU-projekt kallat COPING- Children Of 

Prisoners, Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health. Syftet var att 

studera vilka förutsättningar barn i Sverige, Tyskland, Rumänien och Storbritannien har 

att hantera sin situation med föräldrar frihetsberövade. Studien genomfördes med en 

enkät samt intervjuer som omfattade 737 barn med frihetsberövade föräldrar. Även 
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barnens föräldrar och andra aktörer i samhället ingick i studien. Det gjordes en 

kartläggning av kriminalvårdens och andra samhällsinsatser för barn med 

frihetsberövade föräldrar. I studien deltog 50 barn från Sverige. Vi har valt att fokusera 

på den delen av forskningen som handlar om barn i Sverige. Berman, Steinhoff & 

Koivumaa (2010)  har gjort en vetenskaplig sammanfattning med fokus på Sverige av 

EU- studien COPING.  Resultaten av studien visar att barn med frihetsberövade 

föräldrar löper en högre risk än andra barn att utveckla ett normbrytande beteende och 

psykisk ohälsa. Berman et al. (2010) menar att barn med frihetsberövade föräldrar kan 

ha upplevt avbrott i viktiga anknytningsrelationer samt blivit utsatta för stigmatisering. 

Barn som utsätts för stigmatisering kan känna sig diskriminerade vilket kan leda till 

känslor av skam. Förlusten av en viktig och nära relation kan vara svår för barnet att 

hantera. Barn med frihetsberövade föräldrar är i behov av insatser som är anpassade till 

just deras behov. Det behövs också en förändring vad gäller samhällets attityd till barn 

med frihetsberövade föräldrar. Vidare betonar Berman et al. (2010) vikten av att barnen 

får hjälp att stärka sin motståndskraft. Då barn med frihetsberövade föräldrar utsätts för 

bland annat separationer, stigmatisering och ökad risk för normbrytande beteende och 

psykisk ohälsa, kan barnen behöva insatser som kan hjälpa dem att acceptera och 

hantera sin situation. Insatser som svarar mot barnens behov kan således öka chansen 

för barnen att finna balans i sin utveckling. 

2.1.2 En särskilt utsatt grupp barn  

Östling (2004) beskriver i sin studie att barn med frihetsberövade föräldrar är en osynlig 

grupp i samhället. Barnen benämns de ”sällan nämnda” eller ”de bortglömda 

brottsoffren”. Det finns inga utarbetade rutiner för hur samhället ska bemöta dessa barn. 

Vidare påstår Östling (2004) att barn med frihetsberövade föräldrar är en särskilt utsatt 

grupp eftersom separationen från den frihetsberövade föräldern påverkar barnet på flera 

olika plan. Murray et al. (2009) beskriver att barn med frihetsberövade föräldrar är en 

snabbt växande grupp världen över vilket kan tala för ett ökat socialt bekymmer. Även 

här benämns barnen som de glömda offren. 

En slutsats som Nyberg (2004) drar av resultaten av sin studie är att ansvaret för barn 

med frihetsberövade föräldrar vilar på berörda myndigheter och barnets vårdnadshavare 

gemensamt. Nyberg (2004) påpekar att socialtjänsten har ett omfattande ansvar att 

förändra situationen så att barn med frihetsberövade föräldrar får ett bättre bemötande 

och omhändertagande. Hon konstaterar att barn med frihetsberövade föräldrar, trots att 

de är relativt stor grupp, sällan nämns i samhällsdebatten vilket gör dem osynliga i 

samhället. Forskning kring barn med frihetsberövade föräldrar är ringa vilket hon 

understryker som beklagansvärt. 

Vidare anser Östling (2006) att då gruppen av barn med frihetsberövade föräldrar ökar i 

antal är det angeläget att ha i åtanke att barnens behov och rättigheter är nödvändiga att 

tillgodose.  

Berman et al. (2010) lyfter fram att även omsorgsföräldern påverkas när barnets andra 

förälder frihetsberövats. Majoriteten av omsorgsföräldrarna i studien uppgav att deras 
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erfarenhet av socialtjänsten var negativ då den upplevdes byråkratisk samt att det var 

svårt att få adekvat hjälp. Även upplevelser av att socialtjänsten var ett hot mot familjen 

beskrevs. Den stödinsats omsorgsföräldern såg som positiv var genom ideella 

organisationer. Vidare framkommer att omsorgsföräldrar i stor utsträckning tycker att 

det är viktigt att barnen har en bibehållen kontakt med den förälder som är 

frihetsberövad. 

2.1.3 Barnens röst  

Slutligen har vi tagit del av forskning med fokus på barnens upplevelser av att ha en 

förälder frihetsberövad samt deras önskemål om stöd.  

Barn och ungdomar i Östlings (2006) studie beskriver en otrygg och oförutsägbar 

vardag i samband med att en förälder är frihetsberövad. För att tillvaron ska vara 

förutsägbar och trygg uttrycker barnen och ungdomarna en önskan att föräldern ska 

fortsätta vara frihetsberövad. Majoriteten av barn och ungdomar som medverkat i 

studien uppger att det är bättre att veta att en förälder är frihetsberövad än att inte veta 

vart och varför föräldern försvunnit. Barnen och ungdomarna beskriver att de önskar få 

information om var den frihetsberövade föräldern befinner sig, vilket brott föräldern 

begått samt strafflängden. Om barnet inte får korrekt information finns risk för ökad 

oro. Om barnen istället får tydlig information vad gäller förälderns frihetsberövande kan 

det medföra en bättre framförhållning och trygghet vilket kan ses som en skyddsfaktor. 

I resultatet av Östlings (2006) studie redovisas även att barnen inte får tillräcklig 

information angående förälderns frihetsberövning så som strafftidens längd samt när 

nästa kontakt med den frihetsberövade föräldern kommer att ske. Det kan således vara 

mycket betydelsefullt för barn med frihetsberövade föräldrar att ha vetskap om 

praktiska förhållningsregler. Detta kan i sin tur medföra att barn med frihetsberövade 

föräldrar kan få framförhållning som kan ge en känsla av trygghet. Socialtjänsten skulle 

här kunna vara behjälplig genom att erbjuda sådant stöd. Barn och ungdomar som 

medverkat i Östlings (2006) studie uppger att andra riskfaktorer, bland annat missbruk 

och kriminalitet, förekommit under uppväxten. Fler av barnen berättar att de känt 

besvikelse och ilska över det brott den frihetsberövade föräldern begått. De beskriver 

även en önskan om att föräldern ska ge upp sin kriminella livsstil. Vanliga reaktioner 

hos barn med frihetsberövade föräldrar är besvikelse, sorg samt ilska. Även i Nybergs 

(2004) studie framkommer att barn med frihetsberövade föräldrar känner nedstämdhet 

och ilska samt har koncentrationssvårigheter, försämrade skolprestationer och en känsla 

av att vara oönskad och oälskad.  I Östlings (2006) studie beskriver många barn en 

saknad efter den frihetsberövade föräldern samt att det är en påfrestning att vänta på att 

strafftiden ska ta slut. Trots att det är viktigt för barn att träffa sin förälder då föräldern 

är frihetsberövad, kan det upplevas som skrämmande att besöka föräldern på anstalt.   

Berman et al. (2010) uppger att alla barn i studien har beskrivit förälderns 

frihetsberövande som ett trauma som medfört känslomässig påfrestning. Barnen 

beskriver att de har ont i magen, svårt att sova, känner sig arga, ledsna eller bedrövade. 

Resultaten av studien åskådliggör att barn med frihetsberövade föräldrar generellt 
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presterar sämre i skolan i samband med att en förälder är frihetsberövad.  Barnen har 

även önskemål om stöd. De yngre barnen i studien uppger att de vill ha känslomässigt 

stöd i skolan om det blir ledsna under skoltid samt stöd vad gäller skolrelaterade saker. 

Barnen uppger även vikten av en fortsatt kontakt med den förälder som är 

frihetsberövad. Fortsättningsvis beskriver barnen i studien att de ibland undanhåller 

sanningen om var den frihetsberövade föräldern är för att skydda sig själva från att bli 

utsatta för mobbning och stigmatisering från omgivningen. Vidare beskriver barnen att 

det kan vara påfrestande att bära på en sådan hemlighet. Barnen uppger dessutom att 

behovet av stöd är akut samt att insatser måste sättas in vid rätt tidpunkt. De tidpunkter 

då barnets behov av stöd är som störst, förklarar barnen, är vid tidpunkten för förälderns 

frihetsberövning samt när föräldern friges. Resultaten av studien visar att de insatser 

som samhället erbjuder barn med en frihetsberövad förälder inte är tillräckligt utifrån 

barnens behov. 

2.2 Anmälningsskyldighet 

Detta avsnitt redogör för forskning gällande vikten av att socialtjänsten får kännedom 

om att barn har en förälder frihetsberövad och att anmälningsskyldigheten är en 

förutsättning för detta. 

Wigzell & Börjesson (2007)har via socialstyrelsen skrivit en handbok gällande 

anmälningsskyldighet om missförhållande som rör barn. Wigzell & Börjesson (2007) 

beskriver att det av socialtjänstlagens 5 kap. 1 § framgår att kommunerna har ansvar för 

att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden 

ansvarar för att barn och unga får hjälp om vårdnadshavarna brister i sin omsorg om 

barnet eller den unge. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att 

yrkesverksamma inom andra myndigheter gör en anmälan jämlikt socialtjänstlagens 14 

kap. 1 § till socialtjänsten. Myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga enligt lag, att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller 

misstänker att ett barn far illa. Wigzell & Börjesson (2007) belyser att 

anmälningsskyldigheten omfattar bland annat, sjukvård, skola, kriminalvård samt de 

som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 

uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 

sjukvården eller på socialtjänstens områden. Vad gäller barn med frihetsberövade 

föräldrar som ofta är i behov av stöd från socialtjänsten, är det av yttersta vikt att polis 

och kriminalvård fullföljer sin anmälningsskyldighet och anmäler detta till 

socialtjänsten. Vidare framhåller Wigzell & Börjesson (2007) att polisen som 

myndighet enligt polislagens (1984:387) 3 §, ska samarbeta med socialtjänsten om 

förhållanden som kan antas föranleda en åtgärd från socialtjänsten. De enskilda 

poliserna omfattas även av anmälningsskyldigheten. Kriminalvården är de som oftast 

får kännedom om barn med frihetsberövade föräldrar och de bör därför underrätta 

socialtjänsten om dessa barn. Detta gäller såväl de som arbetar på anstalt som de som 

arbetar inom frivården. Det är viktigt att underrätta socialtjänsten att en intagen som har 

barn snart ska friges samt om en intagen avtjänar ett långt straff och att barnen av den 

anledningen kommer att vara separerade från sin förälder under lång tid. Barn med 
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frihetsberövade föräldrar kan av flera anledningar behöva stöd från socialtjänsten, och 

om barnen inte kommer till socialtjänstens kännedom finns risk att barnen inte får det 

stöd och skydd de är i behov av.  

Wigzell & Börjesson (2007) understryker att anmälningsskyldigheten inte alltid 

fungerar i praktiken. Det är endast i få fall där man misstänker att ett barn far illa som 

det görs en anmälan till socialtjänsten. Förklaringar till att myndigheter och andra 

aktörer som omfattas av anmälningsskyldigheten avstår från att anmäla är att det råder 

brist på kunskap om anmälningsskyldigheten. De som anmäler känner ett obehag över 

vad en anmälan innebär samt att det kan vara svårt och ångestfyllt att inse att ett barn far 

illa. För att göra en anmälan krävs inte belägg eller bekräftade uppgifter om att ett barn 

far illa. Det är socialtjänstens ansvar att utreda om barnet far illa vilket innebär att en 

anmälan till socialtjänsten kan föregås av oro om att ett barn far illa utan att detta är 

bekräftat. Det är naturligt att inte vilja göra en förhastad anmälan och många väljer 

därför att vänta ett tag, för att se om situationen kan redas ut av sig själv. Detta kan 

således innebära att barn inte får den hjälp och det stöd de är i behov av. Att vänta med 

att göra en anmälan kan få konsekvenser för barnet och detta bör vägas in när man som 

tjänsteman väljer att göra eller inte göra en anmälan. Wigzell & Börjesson (2007) 

betonar att det är möjligt för andra myndigheter att rådfråga socialtjänsten kring barn 

som far illa om detta görs oidentifierat. Att det finns en misstro mot socialtjänsten kan 

även det bidra till att anmälningar om att barn och unga far illa uteblir. En annan faktor 

som kan ha betydelse för uteblivna anmälningar är att anmälaren befarar att dennes 

anmälan medför att barnen omhändertas. Socialtjänstens insatser bygger dock i första 

hand på frivillighet och om socialtjänsten kan erbjuda tidiga insatser, bidrar detta till att 

tvångsåtgärder kan undvikas i möjligaste mån.  

Nyberg (2004) anser att det råder en bristfällig samverkan mellan myndigheter och 

andra aktörer vad gäller barn med frihetsberövade föräldrar trots anmälningsskyldighet 

jämlikt 14 kap. 1 § SoL. För att barnen ska komma till socialtjänstens kännedom och på 

så sätt få tillgång till stöd måste det finnas en fungerande samverkan mellan 

myndigheter poängterar hon. Vidare framhåller Nyberg (2004) att barn med 

frihetsberövade föräldrar redan är i en utsatt situation och att de inte ska behöva hamna i 

en än mer utsatt situation på grund av brister inom socialtjänst och kriminalvård. 

2.3 Samverkan mellan myndigheter 

Detta avsnitt redogör för forskning gällande vikten av samverkan mellan socialtjänsten 

och andra myndigheter i förhållande till barn som far illa. Det omfattar således även 

barn med frihetsberövade föräldrar. 

Nyberg (2004) har studerat barnperspektivet inom kriminalvården vilket gjordes genom 

en enkätundersökning och litteraturstudier. Hon tog även del av viktig kunskap som 

förmedlats av organisationer som arbetar med barn till frihetsberövade föräldrar. 

Bakgrunden till hennes studie var att Socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen 1997, 

fick i uppdrag av regeringen att se över under vilka förhållanden barn med 

frihetsberövade föräldrar lever. Syftet med hennes undersökning var att göra ett 
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uppföljningsprojekt kring det uppdraget. Nyberg (2004) framhåller att trots att barnet 

har en frihetsberövad förälder så har barnet rättigheter utifrån barnkonventionen, precis 

som alla barn. Barnet har rätt att upprätthålla kontakten med föräldern även om 

föräldern är frihetsberövad och samhället måste ansvara för att kontakten ska vara så 

positiv och meningsfull som möjligt. Nyberg (2004) hävdar att inga barn med 

frihetsberövade föräldrar ska behöva få ett bristfälligt bemötande eller hantering av 

socialtjänst eller kriminalvård som kan leda till att barnet separeras i onödan från den 

frihetsberövade föräldern. Istället menar hon att socialtjänst och kriminalvård ska bidra 

till att stödja och stärka relationen mellan barn och förälder. Den här forskningen pekar 

på att barn med frihetsberövade föräldrar har behov av att ha kontakt med sina 

frihetsberövade föräldrar, förutom när det inte är för barnets bästa. 

I socialstyrelsens rapport samverkan kring barn som far illa (2006) framgår att det den 

1 juli 2003 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden 

har skyldighet att samverka med andra aktörer i samhället vid frågor som rör barn som 

far illa eller riskerar att fara illa. Socialstyrelsen har följt upp lagändringen genom en 

enkätundersökning till några kommuner i landet samt genom seminarier för socialtjänst 

och andra aktörer i samhället som möter barn som far illa. Uppföljningen visar att det 

förekommer samverkan mellan socialtjänst och andra aktörer. Uppföljningen visar även 

att de som deltagit i undersökningen anser att samverkan är viktig men att det kräver 

resurser. Det finns heller inte några rutiner eller riktlinjer för samverkan vilket kan 

medföra att samverkan inte prioriteras i tillräckligt stor utsträckning. Hinder för 

samverkan kan vara att ansvarsfördelningen är otydlig samt att brister i samordning kan 

göra att klienter “hamnar mellan stolarna”. I rapporten framkommer att forskningsstödet 

för att samverkan ger positiva effekter för målgruppen, i detta fall barn med 

frihetsberövade föräldrar, är begränsad. Däremot menar de professionella att samverkan 

har goda effekter vad gäller att upptäcka utsatta barns situation, ge rätt insats samt ökad 

kompetens bland de som möter barnen 

I Socialstyrelsens rapport Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av 

insatser från flera aktörer från 2013, framhålls att barn som far illa eller riskerar att fara 

illa, många gånger erbjuds insatser från flera aktörer. Att ha en helhetssyn över barnets 

situation är viktig och därmed blir samverkan mellan olika aktörer betydelsefull. Det är 

barnets behov som styr vilka aktörer som behöver samverka i det enskilda fallet och det 

finns även lagstöd vad gäller samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter. 

Barnet och familjens delaktighet benämns som viktig under processen, detta utifrån 

tidigare forskning, stöd i lagen samt av etiska skäl. Vidare beskrivs i rapporten att det är 

de professionella som är ytterst ansvariga för att samverkan kommer till stånd. 

Rapporten betonar att samverkan underlättas om det finns tydliga avtal och riktlinjer 

vad gäller ansvarsfördelning och tydliga uppdrag. Gemensamma system för 

dokumentation och utredning medför att samsynen ökar och även som stöd för 

samverkan. Socialtjänstens utrednings – och handläggningssystem BBIC (se bakgrund 

1.1.4) har i utvärderingar visat sig bidra till att fokus hamnar på barnet samt att familjen 

bjuds in till samverkan.  
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Socialstyrelsen fick uppdrag av regeringen (JU2011/1906/KRIM), att ta fram en 

vägledning gällande samverkan för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil 

samt de ungdomar som önskar stöd att lämna kriminella nätverk. Syftet med 

vägledningen är att aktörer som arbetar med ungdomarna ska ges stöd i frågor som rör 

samverkan. Vägledningen innehåller även en beskrivning av hur aktörer kan upptäcka 

ungdomar som är i behov av stöd från vad socialstyrelsen kallar social insatsgrupp. För 

att upptäcka ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil behövs kunskap 

om vilka riskfaktorer som har betydelse. De riskfaktorer som nämns är bland annat, att 

ungdomen är impulsstyrd, skolkar eller umgås i kriminella sammanhang. Finns det 

kriminella i ungdomens familj, exempelvis en förälder som har varit eller är 

frihetsberövad, ökar således risken att ungdomen själv hamnar i kriminalitet. Att vara 

barn till en frihetsberövad förälder är en riskfaktor. Om flera riskfaktorer förekommer 

samtidigt ökar risken ytterligare för ungdomen att utveckla en kriminell livsstil. När 

socialtjänsten ska bedöma barn och ungdomars risk att utveckla en kriminell livsstil är 

det angeläget att ta skydds- och riskfaktorer i beaktning. Vidare berör vägledningen 

vikten av att andra aktörer som möter barnen och ungdomarna, anmäler detta jämlikt 14 

kap. 1 § SoL till socialtjänsten. Vägledningen betonar även att tidiga insatser för barn 

som far illa eller riskerar att fara illa är av stor betydelse för att motverka en negativ 

utveckling hos barn och unga. Får barnen inte adekvata insatser kan det få konsekvenser 

för barnet senare i livet. Samverkan har samhällsekonomiska vinster då samhällets 

resurser ska nyttjas med effektivitet. För att få till en fungerande samverkan nämns tre 

komponenter, styrning, struktur och samsyn. Vidare kan dessa komponenter brytas ner 

till mindre beståndsdelar så som förankring, tydliga målformuleringar, resurser, samsyn 

och kompetens. Ett systematiskt arbetssätt så som BBIC bidrar till ett mer tydligt och 

skyndsamt resultat för barnen (Socialstyrelsen – Samverkan i sociala insatsgrupper – 

vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga 2012). 

2.4 Insatser   

Detta avsnitt redogör för forskning gällande insatser. Den knapphändiga forskning som 

finns gällande insatser handlar till stor del om stödgruppsverksamhet riktade till andra 

målgrupper. Däremot visar forskningen att stödgruppsverksamhet som insats kan 

implementeras till barn med frihetsberövade föräldrar. 

2.4.1 Kartläggning av insatser 

Folkhälsoinstitutet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga Sveriges kommuners 

förebyggande arbete avseende barn och ungdomar i risksituationer under 2009. Då 

kartlades vilka insatser kommunerna erbjuder barn och ungdomar samt vilka aktörer 

som erhåller insatserna. Vidare undersöktes hur verksamhetsutvecklingen såg ut på 

lokal nivå. Kartläggningen genomfördes med en webbenkät som förmedlades till 

samtliga kommuner i Sverige och ungefär hälften av dessa svarade. Enkäten innehöll 

bland annat frågor som rör riskfaktorer som exempelvis psykisk ohälsa hos föräldern 

eller kriminalitet hos föräldern samt när en förälder är frihetsberövad. Av resultaten 

framkommer att stödsamtal och gruppverksamhet är en vanligt förekommande insats 

samt att socialtjänstens roll är av stor betydelse vad gäller insatser. Resultaten visar att 
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barn med frihetsberövade föräldrar bör uppmärksammas i större utsträckning än vad 

som sker idag. Insatser i familjer där en förälder är frihetsberövad förekommer oftast i 

form av föräldrautbildning för den frihetsberövade föräldern. Utvärderingar av dessa 

föräldrautbildningar visar på goda resultat men det saknas forskning gällande barnens 

upplevelser och erfarenheter. Av resultaten framgår att det endast är 12 av 149 svarande 

kommuner som anger att de erbjuder specifika insatser till barn med frihetsberövade 

föräldrar, detta till skillnad från bland annat insatser riktade till barn som bevittnat våld. 

För dessa barn anger 100 av 149 svarande kommuner att de erbjuder riktade insatser till 

målgruppen. Vid kartläggningen ställdes frågor om kompetensutveckling gällande barn 

och ungdomar i risksituationer. Exempel på utbildningar som personal inom 

socialtjänsten erbjuds är utbildning i dokumentationssystemet BBIC (se Bakgrund  

1.1.4) (www.fhi.se A 2010:10). 

2.4.2 Utvärdering av insatser 

Vi har inte funnit några utvärderingar genomförda vad gäller stödgrupper för barn med 

frihetsberövade föräldrar, dock är problembelastningen hos barn där föräldrar 

missbrukar eller där det förekommer psykisk ohälsa likvärdig med den 

problembelastning barn med frihetsberövade föräldrar utsätts för. Stödgrupperna är även 

anpassade för barn i riskmiljöer, däribland barn med frihetsberövade föräldrar. Av den 

anledningen är det intressant att inkludera dessa utvärderingar i vår uppsats.  

Under perioden 2006 till 2010, har Regionförbundet i Uppsala län genomfört ett 

forsknings- och metodutvecklingsprojekt.  

Bakgrunden till projektet är att många kommuner erbjuder barn och unga som växer 

upp i familjer där föräldrarna har problem, deltagande i stödgrupper. Exempel på 

föräldrars problem är psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet. En rapport från IOGT-

NTO:s ungdomsförbund, visar att 90 % av Sveriges kommuner under 2010 erbjuder 

gruppverksamhet riktad till barn.  

Uppsala-projektet omfattas av två faser varav den första fasen innefattade utveckling, 

utprovning och validering av modell för effektutvärdering av stödgrupper i Uppsala län. 

Den andra fasen bestod av en vidareutveckling av modellen samt att bearbeta och 

analysera den empiri som samlats in. Under projektets första fas togs ett formulär fram 

kallat SDQ. Där mättes: 

– styrkor och svårigheter som avser att mäta psykisk ohälsa hos barnen, 

 – Livsstegen, som avser att mäta livskvalitet  

– Barn-KASAM som avser att mäta barnens känsla av sammanhang.  

Mätningar har genomförts före deltagande i gruppverksamhet, efter deltagande i 

gruppverksamhet samt sex månader efter avslutat deltagande gruppverksamhet. 

Formulären har visat sig vara användbara och under projektets andra fas utvecklades en 

digital utvärderingsmodell. 298 barn och unga mellan 7 och 23 år har deltagit i 

http://www.fhi.se/
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stödgrupperna och resultaten visar att dessa barn har fler emotionella och 

uppförandeproblem än normalpopulationen. Vid uppföljningen sex månader efter 

deltagande i gruppverksamhet hade samtliga problem hos barnen minskat. Resultaten av 

utvärderingen visade att insatsen hade en positiv effekt på gruppnivå. Dock menar 

författarna att det inte räcker med den förändring stödgruppen kan ge barnet utan att 

även omgivningen som orsakar barenns problem måste förändras (FoU-rapport 2012/1- 

Regionförbundet Uppsala län).  

Skerfving (2012) menar att det råder brist på effektutvärderingar av 

stödgruppsverksamhet trots att detta är en av de vanligaste insatser socialtjänsten 

erbjuder barn och ungdomar som kommer från riskgrupper. De effektutvärderingar som 

har gjorts är vad man kallar ”nöjdhetsundersökningar” av stödgrupper. Skerfving (2012) 

hänvisar till en Australiensisk studie där två förebyggande insatser riktade till barn där 

en förälder led av allvarlig psykisk ohälsa. Barnen i studien har likt barn med 

frihetsberövade föräldrar, en problembelastning som är betydligt högre än 

normalpopulationens. De insatser som erbjöds barnen i studien var en lägerverksamhet 

och en stödgruppsverksamhet liknande Trappan i Uppsala. Resultaten av studien visade 

att båda insatserna hade positiv effekt på barnen och att det fanns anledning att erbjuda 

dessa insatser inom socialtjänsten.  

Carlsson & Jansson (2014) har i sin utvärdering av stödgruppsverksamhet för barn och 

ungdomar i riskmiljöer undersökt om Trappans stödgruppsverksamhet ger en minskad 

psykisk belastning för barnen som deltar i stödgrupperna. De har även undersökt om 

barnen upplever en ökad livskvalitet och hoppfullhet efter deltagande i stödgrupperna. 

Undersökningen genomfördes med en enkät som besvarades av barn och ungdomar från 

otrygga och instabila miljöer. De barn Carlsson & Jansson (2014) undersökt, kommer 

från familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrarna. 

Resultaten av studien visar att barn som deltog i Trappans stödgrupper upplevde att 

livskvaliteten ökat jämfört med innan. Barnen hade även mer hoppfull inställning till 

framtiden.  

2.5 Sammanfattning forskning 

Den forskning vi tagit del av belyser först och främst den situation barn med 

frihetsberövade föräldrar befinner sig i. Det framgår av forskningen att barn med 

frihetsberövade föräldrar är en utsatt grupp och att de ofta mår mycket dåligt. 

Konsekvenser för barnen är bland annat att de löper en ökad risk att utveckla 

normbrytande beteende och psykisk ohälsa. Vidare visar forskningen att samverkan 

mellan socialtjänst och andra myndigheter och organisationer förekommer i stor 

utsträckning men att det finns hinder så som avsaknad av riktlinjer och otydlig 

ansvarsfördelning som försvårar samverkan. Forskning vad gäller anmälningsskyldighet 

visar att det finns brister och att myndigheter och andra aktörer inte anmäler till 

socialtjänsten i önskvärd omfattning. Förklaringar till att anmälningar jämlik 14 kap. 1 § 

SoL uteblir är att det saknas kunskap om anmälningsskyldigheten eller att den som ska 

göra en anmälan känner obehag inför detta. Forskning i förhållande till insatser har varit 
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mycket begränsad. Den forskning vi funnit relevant är inriktad på insats i form av 

stödgruppsverksamhet. Av forskningen framkommer att stödgruppsverksamhet har en 

positiv effekt på de barn som ges möjlighet att deltaga. Däremot finns det endast ett 

fåtal grupper i Sverige för barn med frihetsberövade föräldrar. I Uppsala län finns inga 

grupper riktade till målgruppen. Forskningen tar dock inte upp hur socialtjänstens stöd 

ser ut för målgruppen. Vi ämnar med denna studie att undersöka hur socialtjänstens stöd 

ser ut i Uppsala län för barn med frihetsberövade föräldrar.  
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3. Teoretiska och begreppsmässiga utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras teori och begrepp som vi finner relevanta för undersökningens 

syfte och frågeställningar. Vi kommer att använda oss av utvecklingsekologisk teori 

som kompletteras med begreppen skydds- och riskfaktorer. 

Den utvecklingsekologiska teorin kommer att användas för att belysa socialtjänstens 

betydelse vad gäller stöd till barn som har en förälder frihetsberövad. Detta utifrån att 

barnet och dess miljö är i ständigt samspel och det påverkar barnets utveckling. Teorin 

belyser hur det enskilda barnet påverkas men även hur andra faktorer som närmiljön, 

lagstiftning och samhällsstrukturer samspelar och påverkar barnets situation. 

Socialtjänsten och dess stödfunktion för barn i utsatta miljöer är således av betydelse för 

barnens möjlighet att utvecklas gynnsamt. Tidigare forskning understryker att barn med 

frihetsberövade föräldrar riskerar att utveckla normbrytande beteende och psykisk 

ohälsa. Socialtjänstens stöd är viktigt för att motverka detta. Den utvecklingsekologiska 

teorin förespråkar samspel och samverkan mellan olika delar ur ett helhetsperspektiv. 

Vidare belyser även tidigare forskning vikten av samarbete mellan socialtjänst och 

andra myndigheter. Barn med frihetsberövade föräldrar riskerar att ”hamna mellan 

stolarna” om samverkan mellan myndigheter är bristfällig. Den utvecklingsekologiska 

teorin är även relevant mot bakgrund av att socialtjänsten i Uppsala län är certifierade 

användare av BBIC och att deras arbetssätt grundar sig utvecklingsekologisk teori. Som 

komplement till utvecklingsekologisk teori används begreppen skydds- och riskfaktorer. 

Begreppen risk- och skyddsfaktorer är relevanta att använda i diskussionen då tidigare 

forskning betonar att det är en riskfaktor att ha en frihetsberövad förälder samt vikten av 

att upptäcka riskfaktorer men även förmåga att förhindra riskfaktorer i god tid. Vidare 

kan socialtjänstens insatser och stöd bedömas vara en skyddsfaktor för barnet. 

Socialtjänsten använder sig av begreppen skydds- och riskfaktorer vid bedömningar och 

utredningar utifrån BBIC. Kapitlet är indelat i 2 avsnitt 3.1 Utvecklingsekologisk teori 

samt 3.2 Begreppen Risk- och skyddsfaktorer  

3.1 Utvecklingsekologisk Teori 

Gunvor Andersson (2013) beskriver att utvecklingsekologisk teori utarbetades av den 

rysk-amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner, 1979. Teorin bygger på att barns 

utveckling sker i ett sammanhang där samspelet mellan barnet, miljön och samhället i 

stort har betydelse. Utgångspunkten är att människan påverkas av och samspelar i flera 

olika kontexter samtidigt. Den utvecklingsekologiska teorin framhåller att det är viktigt 

att ta hänsyn till samspelet mellan barnet och dess miljö, för att skapa sig en uppfattning 

om ett barn och dess situation.  

Bronfenbrenner utvecklingsekologiska modell har flera olika nivåer eller system, som 

har en sammanhängande struktur. Dessa system förekommer inom olika nivåer i 

samhället med vilka barnet har en relation som påverkar dess utveckling. (Andersson 

2013).  
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Figuren 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (socialstyrelsen 2006) 

 

 

 

 

Mikronivå- Är där barnet befinner sig och dess närmiljö. Här ingår familj, skola, fritid, 

kamrater och liknande. Det sker ett ständigt samspel mellan barnet och dess närmiljö. 

Barnets mikrosystem utökas allteftersom barnet växer. En viktig komponent för barnet i 

mikrosystemet är sociala relationer som stödjer barnet och kompletterar varandra. Det är 

angeläget att det sker en positiv samverkan mellan systemen på mikronivå för barnets 

utveckling. Om barnets olika mikrosystem motverkar varandra så kan det påverka 

barnets utveckling negativt. 

Mesonivå- Relationerna och samspelet mellan de olika systemen på Mikronivå 

konstruerar systemet på Mesonivå. Dessa har stor betydelse för barnet och dess 

situation. Att dessa grupper fungerar är viktigt för barnets utveckling och välmående.  

Exonivå- Här återfinns förhållanden som barnet inte står i direktkontakt med men som 

har en indirekt påverkan på barnets möjligheter till utveckling. Mesonivåns system 

samspelar och påverkas av Exonivån som omfattar exempelvis föräldrarnas arbetsplats, 

sjukvård, kommunens organisation samt socialtjänsten och interaktion mellan dessa.  
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Makronivå- De tre föregående nivåerna samspelar och påverkas slutligen av normer och 

värderingar utifrån en nationell nivå samt de samhälleliga strukturer som finns. 

Barnets utveckling styrs av individuella egenskaper och faktorer i miljön samt hur dessa 

samspelar. Faktorer i miljön påverkar barnets utveckling, men även föräldrarnas 

förmåga att tillgodose barnets behov påverkar barnet. Faktorer som påverkar 

föräldraförmågan negativt kan vara missbruk eller kriminalitet. Vid bristande 

omsorgsförmåga hos föräldrar är det möjligt att kompensera detta till viss del genom ett 

stabilt nätverk som kan ge stöd. Detta kan vara stöd av den närmaste omgivningen men 

även stöd i form av insatser från socialtjänst (Andersson, 2002). 

3.2 Risk och skyddsfaktorer  

Sundell (2007) beskriver bristen på en tydlig definition av barn som far illa. Ett problem 

är var gränsen går när en förälders agerande gentemot barnet slutar vara acceptabelt och 

blir oacceptabelt. Det andra problemet omfattar huruvida definitionen bygger på 

riskfaktorer eller om det handlar om faktisk skada barnet utsätts för. Bristen på en tydlig 

definition av målgruppen medför dessutom ett problem för socialsekreterare som arbetar 

med barnavårdsärenden att avgöra om och när ett barn far illa.  

Sundell (2007) menar att det finns ett antal faktorer som påverkar om barn far illa, dessa 

kallas riskfaktorer. Dessutom finns det även faktorer som kan minska risken för att barn 

far illa, så kallade skyddsfaktorer. Det innebär inte att dessa faktorer per automatik 

orsakar eller skyddar barn från att fara illa utan det är samspelet mellan de olika 

faktorerna som har betydelse menar Sundell (2007).  

Lagerberg & Sundelin (2005) påstår att risker ska betraktas som en process där man 

som utredare måste förstå och ta hänsyn till barnets ålder samt utvecklingsstadium men 

även förälderns situation. Utlösande faktorer som utsätter barn för risken att fara illa kan 

åstadkommas av att ett visst problem uppstår vid en viss tidpunkt. Faktorer som bidrar 

till att vidmakthålla ett ogynnsamt förhållande för barnet kan variera samt vara olika i 

antal vilket kan leda till olika intensitet och varaktighet beroende på barn och ålder. De 

olika riskfaktorerna samspelar. Vidare menar Lagerberg & Sundelin (2005) att det finns 

så kallade risktrösklar. Med detta menas att en riskfaktor som uppstår kan vara 

obetydlig och inte åstadkomma någon märkbar störning för barnet, effekten är för liten 

för att barnet ska löpa en risk att utveckla ett beteendeproblem. Däremot kan risken för 

att barnet ska utveckla en beteendeproblematik öka om barnet utsätts för flera olika 

riskfaktorer på en och samma gång. Man talar då om en så kallad dos- respondeffekt 

eller tröskeleffekt. Lagerberg & Sundelin (2005) beskriver även skillnaden mellan 

latenta effekter och tröskeleffekter. Skillnaden ligger i att latenta effekter kan ses som 

konsekvenser av tidigare belastningar av riskfaktorer för barnet vilka kan liknas vid 

vilande riskfaktorer som kan manifestera problem hos barnet vid senare påfrestningar av 

riskfaktorer. Lagerberg & Sundelin (2005) påpekar att påfrestningar som barnet utsätts 

för, som kan verka påfallande obetydliga, kan utlösa kraftiga reaktioner hos barnet då 

det redan är sårbart på grund av tidigare erfarenheter av riskfaktorer.  
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Sundell (2007) anser att det finns fem olika riskfaktorer hos vårdnadshavarna som kan 

öka risken för att barn far illa:  

– Missbruk hos en förälder är den enskilt största för ett barn att fara illa. 

– Personlighetsdrag och psykisk hälsa/ohälsa hos en förälder såsom låg självkänsla, låg 

känsla av kontroll, dålig impulskontroll och normbrytande beteende som exempelvis 

kriminalitet, kan vara riskfaktorer som påverkar att barn far illa. 

– Egen erfarenhet av omsorgssvikt hos en förälder kan vara en riskfaktor som påverkar 

att barn far illa. 

– Attityder och kunskap såsom en negativ attityd eller dålig kunskap om barns 

utveckling kan vara en riskfaktor som påverkar att barn far illa. 

– Ålder såsom kopplingen mellan förälderns ålder och barn som far illa. Det finns 

studier som visar att föräldrar som har låg ålder kan vara en riskfaktor för barn att fara 

illa.  

Vidare presenterar Sundell (2007) att det finns fyra olika riskfaktorer i familjen som kan 

orsaka att barn far illa. 

– Samspel mellan föräldrar och barn som kan vara att föräldrar fokuserar på barnets 

negativa beteende istället för på det positiva samt är mer benägna att använda verbala 

bestraffningar istället för att använda positiva strategier såsom att resonera med barnet. 

– Familjestruktur där barnet lever med en ensamstående förälder kan vara en riskfaktor 

för barnet att fara illa. 

– Konflikter och våld i hemmet kan vara en riskfaktor för barn att fara illa. 

– Stress hos föräldrarna kan vara en riskfaktor för barn att fara illa.  

Även hos barnet själv finns det riskfaktorer som kan orsaka att barnet far illa anser 

Sundell (2007). Dessa riskfaktorer är dock aldrig barnets ansvar men kan förklara vilka 

riskfaktorer som kan göra barnet mer sårbart menar Sundell (2007). 

-Barnets ålder kan vara en riskfaktor som påverkar att barn far illa. Spädbarn och 

småbarn som kräver mer omvårdnad löper en ökad risk att fara illa. 

-Funktionsnedsättning hos barnet kan vara en riskfaktor, då barnet eventuellt kräver mer 

omsorg, för att fara illa. 

– Andra kännetecken som kan vara riskfaktorer för att barn far illa är aggressivitet hos 

barnet, uppmärksamhetsstörning, impulsivitet samt andra beteendeproblem hos barnet.  

– Riskfaktorer i närmiljön samvarierar ofta med riskfaktorer hos föräldrar, familj och 

barn. Dessa faktorer kan utgöras av fattigdom och arbetslöshet, social isolering eller att 

växa upp i socialt utsatta områden. 
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Lagerberg & Sundelin (2005) hävdar att skyddsfaktorer medverkar till ett gynnsammare 

utfall i närvaro av riskfaktorer, det vill säga att skyddsfaktorers effekt är beroende av att 

det finns riskfaktorer. Om riskfaktorerna är låga eller obefintliga har skyddsfaktorerna 

inget värde då de inte kan interagera med riskfaktorerna, det vill säga ”skyddsfaktorers 

inverkan är beroende av och varierar med risknivån” Lagerberg & Sundelin (2005, s. 

216). Exempel på skyddsfaktorer i barnets omgivning kan vara god hälsa hos mamman, 

god omvårdnad, god ekonomi samt god övervakning och tillsyn. Skyddsfaktorer hos 

barnet själv kan vara förmåga att förstå och komma överens med andra, humor, 

problemlösningsförmåga, förmåga till impuls- och känslokontroll, ihärdighet och 

nyfikenhet. En viktig skyddsfaktor som Lagerberg & Sundelin (2005) skriver om är 

möjligheten till yttre stöd till barnet genom någon annan vuxen eller institution.   

En annan benämning för skyddsfaktor är enligt Lagerberg & Sundelin (2005) 

motståndskraft. Här menar författarna att barnets sätt att tänka om sig själv kan främja 

barnets känsla av hopp, kontroll och sammanhang. På så sätt kan barnets osårbarhet 

förstås som en förmåga till meningsfullhet. Ett begrepp som används är ”locus of 

control” vilket innebär kontrollplacering. Om barnet besitter en intern kontrollplacering 

innebär det att barnet tror på sin egen förmåga att ta kontroll över sin situation till 

skillnad från extern kontrollplacering som innebär att barnet inte tror sig om att kunna 

påverka sin egen situation utan att det ligger utanför barnets kontroll. Att besitta en 

intern kontrollplacering innebär en skyddsfaktor för barnet.  

Även Sundell (2007) skriver om skyddsfaktorer där ett stödjande socialt nätverk är av 

stor vikt för barn som far illa. De hävdar att hos ”riskfamiljer” är det viktigt med både 

konkret och praktiskt stöd till föräldrar och barn, speciellt under livssituationer som är 

pressade. Stödet kan bestå i att öka föräldrars kunskaper om barns utveckling och 

föräldraskapet. Många gånger samspelar barns negativa beteenden med svagheter i 

föräldraskapet vilket gör det extremt viktigt att hjälpa barn som riskerar att fara illa. 

Detta kan göras genom att stärka barnets sociala och känslomässiga kompetens genom 

samtal på individnivå eller gruppverksamhet där barnet kan träffa andra barn med 

liknande erfarenheter. 

Vidare menar Sundell (2007) att det är viktigt att förebygga normbrytande beteenden 

hos barn och unga vilket kan göras genom att identifiera vilka dessa skyddsfaktorer är. 

Författarna anser att anknytning till prosociala individer samt tydliga normer är viktiga 

skyddsfaktorer för att barn och unga inte ska utveckla ett normbrytande beteende. De 

påpekar att barn och unga är mer benägna att leva upp till förväntningar och normer om 

de känner tillhörighet med de som representerar normen samt att det är viktigt att de 

som vill vara en positiv förebild till barnet eller den unge ger sig tid att skapa en god 

relation.  
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4. Metod 

I detta kapitel ska vi redogöra för hur vi har gått tillväga för att samla in datamaterialet 

samt hur materialet har analyserats. Datainsamlingsmetoden är uppdelad i en kvantitativ 

och en kvalitativ del och datainsamlingen har gjorts genom en webbaserad enkät. En 

totalundersökning är genomförd och populationen består av socialsekreterare i Uppsala 

län som arbetar med barnavårdsärenden. 

 Kapitlet är indelat i åtta avsnitt 4.1 Val av datainsamlingsmetod 4.2 Enkät 4.3 Urval 4.4 

Tillvägagångssätt 4.5 Validitet och reliabilitet, 4.6 Analysmetod 4.7 Bortfall 4.8  Etiska 

överväganden. 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) hävdar att valet av undersökningsmetod inte 

bör bestämmas utifrån den metod forskaren behärskar utan val av metod bör styras av 

vad som är lämpligt utifrån forskningsfrågan. Rosengren & Arvidsson (2002, s. 54) 

beskriver hela forskningsprocessen som ett ”naturligt samband mellan forskningens 

olika faser” och att ”varje forskningsintresse är i sig förknippat med sina speciella 

frågeställningar”. Författarna anser att när forskaren har en god uppfattning om 

fenomenet forskaren vill undersöka väcks nya frågor kring fenomenets omfattning 

vilket kan leda till en deskriptiv ansats i undersökningen kring fenomenet. Vidare menar 

Rosengren et al. (2002) att en deskriptiv ansats är när forskaren vill beskriva något känt. 

Genom en enkätundersökning kan forskaren få fram fakta kring fenomenets förekomst 

och utbredning.  

I vår studie undersöks om socialtjänsten i Uppsala län erbjuder specifika insatser till 

barn med frihetsberövade föräldrar. Vi har även undersökt om socialtjänsten i Uppsala 

län samverkar med andra aktörer kring barn med frihetsberövade föräldrar. Vidare har 

vi undersökt hur dessa barn kommer till socialtjänstens kännedom, på vilket sätt 

socialtjänsten i Uppsala län kan utveckla och förbättra arbetet med barn till 

frihetsberövade föräldrar och i vilken mån socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsärenden ger uttryck för skydds- och riskfaktorer gällande barn med 

frihetsberövade föräldrar. 

För att kunna svara på frågeställningarna i vår uppsats har vi använt oss av en 

kvantitativ metod där frågor har ställts i en webbaserad enkät. Enkäten avslutades med 

en öppen fråga där en kvalitativ metod användes.  

4.2  Enkät 

Jacobsen (2007) beskriver webbenkäter som kostnads- och tidseffektiva samt att det inte 

finns någon risk för intervjuareffekt det vill säga en eventuell snedvridning av svaren 

som kan ha att göra med att respondenten blir påverkad av intervjuaren. Enligt Jacobsen 

(2007) finns det dock några nackdelar med att använda sig av en webbenkät. Då många 

respondenter väljer att vänta med att svara på enkäten kan det dra ut på tiden innan 

svaren inkommer till forskaren samt att bortfallet kan vara stort. Bryman (2002) anser 
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att enkäter passar respondenternas behov bättre än vad en intervjustudie gör då 

respondenten själv kan välja när denna har tid att svar på enkäten.  Han menar vidare att 

det finns en risk att respondenten blir ovillig att svara på enkäten om det blir för många 

frågor som dessutom upplevs oviktiga. Frågor med en komplicerad struktur kan 

upplevas svårbegripliga och respondenterna har en benägenhet att inte vilja skriva 

mycket egen text.  

Vi har använt oss av en webbenkät via Google Forms som tillhandahåller webbenkäter 

kostnadsfritt. När vi konstruerat enkäten har vi tagit del av bland annat Jacobsens 

(2007) tips och råd vad gäller utformandet av en enkät. Bryman (2002) beskriver ett 

antal tumregler vad gäller frågeformuleringar i enkäten. Frågorna som ställs ska vara 

kopplade till studiens frågeställning och syfte samt att man som forskare ska undvika 

termer i enkäten som kan ha fler än en betydelse då respondenters referensramar kan 

skilja sig åt. Som forskare ska man även undvika dubbla frågor, generella frågor, 

ledande frågor samt negationer. Jacobsen (2007) anser att layouten av enkäten är viktig 

för att minska bortfall samt att undvika felaktiga svar. Enkäten bör vara översiktlig, 

tilltalande samt inte vara för lång. 

Vår webbenkät (se bilaga 1) består av sammanlagt 14 frågor varav 13 är utformade med 

fasta svarsalternativ. Inledningsvis frågar vi i vilken kommun respondenten arbetar. För 

att få svar på vår frågeställning hur barnen kommer till socialtjänstens kännedom följer 

sedan en fråga med flera olika svarsalternativ. Vidare följer frågor som berör 

socialtjänstens insatser samt om respondenterna anser att barn med frihetsberövade 

föräldrar är i behov av specifika stödinsatser. Frågorna är då kopplade till vår 

frågeställning om det finns insatser samt om insatserna är tillräckliga i förhållande till 

vad socialsekreterarna anser är barnens behov. Vi hade även några frågor som omfattar 

omsorgsföräldern samt om socialtjänsten samarbetar med andra myndigheter eller 

organisationer vad gäller barn med frihetsberövade föräldrar. Den avslutande och 

fjortonde frågan är en öppen fråga där respondenterna kortfattat kan dela med sig av 

sina åsikter om hur socialtjänsten kan utveckla och/eller förbättra arbetet med barn som 

har eller har haft en förälder frihetsberövad. Jacobsen (2007) hävdar att en öppen fråga 

kan ge mycket intressant information som vi annars skulle kunna gå miste om.  

Vi utformade ett följebrev (se bilaga 2) som distribuerades tillsammans med enkäten. 

Jacobsen (2007) skriver att det är viktigt med ett följebrev där forskaren beskriver 

undersökningens syfte. Följebrevet ska informera respondenten om vem som bedriver 

forskningen, vem som är ytterst ansvarig samt informera på vilket sätt respondenten kan 

komma i kontakt med forskaren om eventuella frågor uppstår. Följebrevet ska även 

innehålla sådan information som motiverar respondenten att svara på enkäten samt 

upplysa respondenten om de etiska riktlinjer man som forskare har att följa. Vi lade stor 

vikt vid att formulera ett följebrev som skulle uppmuntra och motivera våra 

respondenter att medverka i undersökningen. I följebrevet informerande vi om syftet 

med studien, att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att uppgifterna kommer att 

användas i vetenskapligt syfte. Av följebrevet framgick även att respondenterna har 

möjlighet att ta del av studiens resultat när den är avslutad. 
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Innan vi skickade ut enkäten till respondenterna genomförde vi en pilotstudie, något 

Bryman (2002) anser är särskilt viktigt vid enkätstudier. En pilotstudie innebär att man 

låter någon utomstående svara på enkäten och komma med synpunkter på vad som 

behöver ändras eller förbättras. Bryman (2002) framhåller att då det inte finns någon 

intervjuare närvarande då respondenten svarar på enkäten kan respondenten inte ställa 

frågor kring eventuella oklarheter. Bryman (2002) poängterar att genom en pilotstudie 

kan det undvikas att sådana missförstånd uppstår samt att säkerställa att frågorna i 

enkäten är begripliga och väl utformade. Om oklarheter i enkäten ger sig till känna finns 

det möjlighet att korrigera följebrevet och enkätfrågorna. Vi lät en person med god 

erfarenhet av enkätstudier ta del av vår enkät. Hon gav oss värdefull information om 

vad som behövde ändras och förbättras. Vi fick även konstruktiv kritik av vår 

handledare och våra medstudenter om hur vi kunde utforma frågor och svar i vår enkät, 

något vi tog till oss och korrigerade frågor och svar efter. 

4.3 Urval 

Jacobsen (2007) hävdar att man som forskare måste göra vissa avgränsningar och att det 

är nödvändigt för att kunna genomföra en empirisk undersökning. Det innebär att 

forskaren måste bestämma sig för vad forskaren vill studera eller inte studera. En 

explicit avgränsning är när forskaren tydligt uttalar vad som ska undersökas. Jacobsen 

(2007) lyfter även fram att avgränsningen kan ligga i sådant forskaren väljer att inte 

undersöka. Rosengren et al. (2002) hävdar att vid urvalet av det som ska undersökas 

måste urvalet vara representativt för att forskaren ska kunna generalisera resultatet till 

den population forskaren vill skapa sig kunskap kring. 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att omfatta socialsekreterare inom socialtjänsten i 

Uppsala län, som arbetar med barnavårdsärenden. Eftersom vi ämnat kontakta samtliga 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden gör vi vad Trost (2007) kallar en 

totalundersökning, det vill säga vi gör inte något ytterligare urval. Vi har valt att 

begränsa definitionen av frihetsberövad till att innefatta de föräldrar som antingen är 

häktade eller som avtjänar ett straff på anstalt. För att studien inte ska bli för omfattande 

har vi valt att inte ta med den grupp barn som har en förälder frihetsberövad på grund av 

tvångslagstiftning så som lag om vård av missbrukare, lag om rättspsykiatrisk vård eller 

lag om psykiatrisk tvångsvård. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vår avsikt var att nå ut med vår webbenkät till alla socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsärenden i Uppsala län. Vi hade redan tillgång till e-postadresser till samtliga 

socialsekreterarna i Uppsala och Knivsta kommun. För att få tillgång till övriga e-

postadresser, till de socialsekreterare som arbetar i de andra kommunerna, tog vi kontakt 

med varje kommuns enhetschef via mejl där vi förklarade varför vi behövde e-

postadresserna. Varje enhetschef fick även tillgång till följebrevet samt webbenkäten för 

att förstå syftet med vår studie. På så sätt fick vi tillgång till samtliga kommuners 

socialsekreterares e-postadresser med undantag av Håbo och Östhammars kommun. 

Trots att vi skickade flera påminnelser till dessa enhetschefer fick vi ingen respons. Vi 
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förutsatte att de inte ville delta i vår studie. Vi skickade ut webbenkäten till 109 

socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden i Uppsala län, vid ett och samma 

tillfälle under april 2014. Respondenterna hade sedan en vecka på sig att svara. För att 

öka svarsfrekvensen skickade vi påminnelser vid tre olika tillfällen samt förlängde 

svarstiden med ytterligare en vecka. När svarstiden var passerad hade 68 respondenter 

svarat på webbenkäten. Då vi var nöjda med svarsfrekvensen vidtogs inga ytterligare 

åtgärder för att öka denna. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

En förutsättning för att kunna generalisera fynden i sin studie anser Jacobsen (2007) är 

att kraven för reliabilitet och validitet är uppfyllda. Bryman (2002) understryker att 

validitet är giltigheten i en studie, att man mäter det man har för avsikt att mäta samt att 

reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet. Vidare anser han att frågornas 

utformning i en enkät kan påverka studiens validitet. Bryman (2002) beskriver att extern 

validitet omfattas av huruvida resultat från en studie kan generaliseras till andra 

kontexter. Han anser även att urvalet i studien är avgörande för en studies externa 

validitet. 

 För att åstadkomma så hög validitet som möjligt i vår studie har vi formulerat frågorna 

i enkäten så att de ger svar på våra frågeställningar. Vi har för avsikt att mäta om det 

finns insatser och i så fall vilka insatser socialtjänsten har att erbjuda barn med 

frihetsberövade föräldrar i Uppsala län, hur dessa barn kommer till socialtjänsten 

kännedom samt om socialtjänstens insatser motsvarar barnens behov. Vi har gjort ett 

representativt urval då vi vänt oss till samtliga socialsekreterare i Uppsala län som 

arbetar med barnavårdsärenden. För att uppnå en så hög validitet i vår studie som 

möjligt har vi gjort en pilotstudie av vår webbenkät, något som hjälpte oss att ändra 

både frågornas karaktär samt svarsalternativen. Vår handledares externa granskning av 

webbenkäten gav oss konstruktiv kritik så att utformningen av vår webbenkät kunde 

förbättras. Pilotstudien, den externa granskningen samt den relativt höga 

svarsfrekvensen gör att validiteten ökar i vår studie. Det gör att resultatet med viss 

försiktighet kan generaliseras till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter i Uppsala 

län. 

Jacobson (2007) hävdar att det kan vara ett hot mot reliabiliteten om den som utför 

studien saknar statistisk kunskap som kan vara nödvändig att ha för att få fram den 

information som finns att hämta i ett stort datamaterial. Olika typer av analystekniker är 

tillämpbara på olika typer av variabler. För att studien ska ha en hög reliabilitet måste 

resultatet av studien, om den utförs vid flera olika tillfällen, ge liknande resultat hävdar 

Bryman (2002). Vid en kvantitativ studie är det intressant att ta reda på om mätningen 

är stabil eller inte. Vi anser att måttet är stabilt då vår uppfattning är att om vi skulle 

göra ett test-retest skulle resultatet bli ungefär det samma. Detta baserar vi på att 

förändringar inom socialtjänsten och dess insatser tar tid att förändra då den politiska 

beslutsprocessen är långsam. Pilotstudien och den externa granskningen gör även att 
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reliabiliteten ökar i vår studie. Även den relativt höga svarsfrekvensen på 62 procent gör 

att vi anser att reliabiliteten är godtagbar.  

4.6 Analysmetod 

Bryman (2002) skriver att det är viktigt att förstå att beslut som fattas tidigt i 

forskningsprocessen kommer att få konsekvenser för vilken typ av analys som är möjlig 

att utföra. Som Djurfeldt et al. (2010) beskriver kan redovisning av statistiska 

undersökningar ge svar på frågor av beskrivande karaktär. Som forskare kan man då 

studera egenskaper hos en variabel åt gången det vill säga univariat analys. Forskaren 

kan få information om variabelns variation såsom fördelning och spridning. Med 

variation menas de olika mönster variabeln uppvisar. Fördelningen å sin sida visar 

precisering av variationen.  

Vi har använt Google Forms som verktyg när vi utformat och distribuerat vår 

webbenkät. Vi har även använt oss av analysprogrammet i Google Forms. Fördelen med 

att använda en webbenkät via Google Forms är att svaren från respondenterna 

presenteras direkt i olika diagram där både procent och antal visas. Risken för 

felinmatning av data minimerades även då vi använde en webbenkät eftersom all data 

förs in per automatik när respondenten svarat på enkäten. För att göra mer överskådliga 

diagram för användning i resultatdelen användes även Excel. Då vår studie är deskriptiv 

behövdes inget mer avancerat analysprogram för att redovisa svarsfördelningen för de 

fasta svarsalternativen i enkäten. I redovisningen av svaren i den kvantitativa delen av 

enkäten har vi uteslutande använt oss av en redogörelse för absoluta frekvenser, procent 

samt visuella avbildningar i form av stapeldiagram.  

Undersökningen inkluderade även en fråga med öppet svarsalternativ som renderade ett 

mer kvalitativt datamaterial. En kvalitativ metod har använts vid analysen av den öppna 

frågan i vår enkät. För att kunna analysera ett kvalitativt material måste det insamlade 

materialet som Aspers (2011) lyfter fram, kodas. Kodningen görs då det insamlade 

materialet bryts ner i mindre delar vilket underlättar tolkning och analys. Syftet med 

kodning är att försöka identifiera bakgrundsfaktorer som är av betydelse då materialet 

ska analyseras. Aspers (2011) poängterar att kodningen sker i två steg. I det första steget 

görs en öppen kodning då man försöker kategorisera materialet. Därefter gås materialet 

igenom ytterligare en gång för att kunna filtrera bort kodningsmaterial som inte är 

nödvändigt för analysen. Kodning kan göras både deduktivt och induktivt. 

Respondenternas kommentarer har kodats för att identifiera relevanta kategorier utifrån 

våra frågeställningar. Vi har gjort vad Aspers (2011) kallar en induktiv kodning dvs. 

koder uppstår när man som forskare identifierar dem i det insamlade datamaterialet. 

Med hjälp av ett word-dokument har vi gjort en manuell kodning där vi i den första 

öppna kodningen identifierat tre kategorier i ett kodschema: 1. Förslag på insatser för 

barn med frihetsberövade föräldrar, 2. Kompetensutveckling 3. Samarbete och 

samverkan. De kommentarer som inte fick plats under de koder vi ansåg relevanta 

utifrån våra frågeställningar lyftes bort. Syftet med den kvalitativa delen av vår enkät 

var att få ta del av socialsekreterarnas uppfattning och åsikter om hur arbetet med barn 
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till frihetsberövade föräldrar kan utvecklas och förbättras inom socialtjänsten i Uppsala 

län. 

4.7 Bortfall 

Jacobsen (2007) beskriver att bortfall, det vill säga de respondenter som inte svarar, kan 

vara ett problem. Bortfall innebär att en respondent väljer att inte delta i undersökningen 

eller att respondenten avstår från att svara på vissa av frågorna. Jacobsen (2007) menar 

att man kan använda sig av en tumregel vad gäller acceptabel svarsprocent vid enkäter. 

Överstiger svarsprocenten 50 procent är detta en tillfredställande andel svar. Är 

svarsprocenten över 60 procent är detta bra och slutligen är en svarsprocent över 70 

procent mycket bra. Den viktigaste frågan är dock inte hur stort bortfallet är utan vilka 

som utgör bortfallet, det vill säga om bortfallet är systematiskt eller slumpmässigt. 

Bryman (2002) hävdar att bortfallet är en begränsning med enkätundersökningar.  

Bortfallet kan öka risken för skevhet i resultatet, om det inte går att visa att bortfallet är 

slumpmässigt. För att minska bortfallet kan man enligt Bryman (2002) vidta åtgärder så 

som att skicka ut påminnelser, utforma ett följebrev som motiverar respondenten att 

delta samt att hålla enkäten kort.  

Vi har valt att utforma enkäten så att respondenten själv avgör vilka frågor denna vill 

besvara. Det gick med andra ord att skicka in enkäten trots att inte alla frågor i enkäten 

hade besvarats. Respondenterna i vår undersökning har i de flesta fall svarat på samtliga 

frågor i enkäten. Vi kommer endast att redovisa bortfallet för hela undersökningen och 

inte för enskilda frågor då bortfallet på enstaka frågor är mycket litet. Vi har vidtagit de 

åtgärder Bryman (2002) beskriver genom att skicka påminnelser vid tre olika tillfällen, 

motiverat till deltagande i studien via följebrevet samt att utforma vår enkät med så få 

frågor som var möjligt.  Efter att sista svarsdatum för enkäten passerat hade det 

inkommit 68 enkäter av totalt 109 distribuerade. Detta ger en svarsprocent på 62 procent 

vilket enligt Jacobsen (2007) anses vara bra. Vi har använt oss av uppdaterade e-

postadresser men det finns en risk att flera av socialsekreterarna inte är på plats med 

anledning av tjänstledighet, sjukskrivning eller liknande. Det finns åtta kommuner i 

Uppsala län. Vi har fått tillgång till samtliga socialsekreterares e-post adresser i sex av 

kommunerna. Antalet socialsekreterare i de två kommuner som inte deltagit i studien är 

få, något som gör att bortfallet inte kommer att ha någon större påverkan på resultatet.  

4.8 Etiska överväganden 

Som forskare har man forskningsetiska principer att följa. Forskaren har även 

skyldighet att kunskaper fördjupas och utvecklas samt att metoder förbättras. Det 

fenomen forskaren studerar eller de personer som delar med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter har ett berättigat krav till skydd. Det finns fyra huvudregler som forskare 

har att följa; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (vetenskapsrådet 2002). 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets riktlinjer och har i följebrevet informerat om 

syftet med vår studie samt att deltagande i studien är frivilligt. Det framgår av 
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följebrevet att det insamlade materialet kommer att hanteras anonymt samt förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av informationen. Följebrevet innehåller 

kontaktuppgifter till oss författare och till vår handledare om det uppkommer några 

frågor. Vidare informerar vi om att alla respondenter har möjlighet att ta del av 

uppsatsen när den är färdig. Vad gäller samtyckeskravet anser vi att detta är uppfyllt då 

en respondent har fyllt i enkäten. Vår avsikt var att inte ställa frågor som kunde 

uppfattas som kränkande eller nedvärderande.  
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5. Resultat 

Barn med frihetsberövade föräldrar löper en ökad risk att utveckla ett normbrytande 

beteende och psykisk ohälsa. Forskning visar att samhällets stöd inte motsvarar det 

behov av stöd barn med frihetsberövade föräldrar har. Brister i samverkan mellan 

socialtjänsten, andra myndigheter och organisationer framkommer i den forskning vi 

tagit del av. Vad gäller insatser riktade till målgruppen är tidigare forskning mycket 

begränsad. I detta kapitel ska vi redovisa resultaten av vår undersökning mot bakgrund 

av tidigare forskning. Vi har undersökt hur socialtjänstens stöd till barn med 

frihetsberövade föräldrar ser ut i Uppsala län. Detta har gjorts genom en 

enkätundersökning där 68 Socialsekreterare i Uppsala län som arbetar med 

barnavårdsärenden har svarat på 13 frågor med fasta svarsalternativ vilka presenteras i 

diagram nedan. Först kommer vi presentera i vilka kommuner respondenterna arbetar 

följt av arbetslivserfarenhet samt frekvensen av hur ofta respondenterna möter barn med 

frihetsberövade föräldrar. Vidare kommer resultaten av uppsökande och förebyggande 

verksamhet presenteras samt om och vilka insatser socialtjänsten i Uppsala län erbjuder 

barn med frihetsberövade föräldrar och dess omsorgsförälder. Därefter presenteras 

resultatet av samarbete och samverkan mellan socialtjänsten i Uppsala län, andra 

myndigheter och organisationer. Här redovisas även resultatet av hur barn med 

frihetsberövade föräldrar kommer till socialtjänstens kännedom. Enkäten avslutades 

med en 14:e och öppen fråga som redovisas sist i kapitlet. Kapitlet är indelat i fem 

avsnitt 5.1 Socialsekreterarnas yrkeskommun och erfarenhet 5.2 Förekomst av 

förebyggande och uppsökande verksamhet inom socialtjänsten i Uppsala län 5.3 

Insatser till barn med frihetsberövade föräldrar i Uppsala län 5.4 Insatser till 

omsorgsföräldern 5.5 Samarbete och samverkan mellan socialtjänsten i Uppsala län 

och andra myndigheter och organisationer 5.6 Öppen fråga 

5.1 Socialsekreterarnas yrkeskommun och erfarenhet  

Under detta avsnitt redovisas de frågor som berör socialsekreterarnas yrkeserfarenhet. 

Resultaten avser fråga 1,2 och 5 i enkäten. (se bilaga 2) 

Diagram 5.1 nedan visar antalet socialsekreterare som svarat på enkäten samt i vilken 

kommun de är yrkesverksamma. Som framgår av diagrammet är det socialsekreterare i 

6 av länets 8 kommuner som deltagit i studien. Socialtjänsten i Håbo och Östhammars 

kommuner avstod från att delta i studien. Socialsekreterare i Uppsala kommun står för 

tre fjärdedelar av svaren vilket vi anser är rimligt utifrån att Uppsala kommun är den 

största i länet. 
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Diagram 5.1 Fördelning av socialsekreterare uppdelat efter kommun i Uppsala län. Anges i 

procent och antal. n=68 
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Diagram 5.2 nedan visar att de flesta socialsekreterare som deltagit i undersökningen 

har varit yrkesverksamma på barn- och ungdomsenheter i mer än ett år. Ungefär hälften 

av socialsekreterarna har arbetat mer än fyra år med barnavårdsärenden. Vår uppfattning 

är att socialsekreterare som medverkat i studien har en förhållandevis lång erfarenhet av 

att arbeta med barnavårdsärenden. 

Diagram 5.2 Fördelning av socialsekreterarnas arbetslivserfarenhet. Anges i procent och antal. 

n=41 
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Diagram 5.3 nedan visar att 86 procent av de tillfrågade socialsekreterarna möter barn 

med frihetsberövade föräldrar minst en gång per år. 26 procent av socialsekreterarna 

uppger att de träffar barn med frihetsberövade föräldrar minst en gång per halvår. 

Endast 14 procent av de tillfrågade socialsekreterarna uppger att de aldrig möter barn 

med frihetsberövade föräldrar. Utifrån vår undersökning är omfattningen av hur ofta 
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socialsekreterare möter barn med frihetsberövade föräldrar relevant eftersom detta säger 

något om socialsekreterarnas erfarenhet av att möta barn med frihetsberövade föräldrar. 

Resultatet nedan påvisar att vår undersökning nått den målgrupp vi ämnat nå, närmare 

bestämt socialsekreterare i Uppsala län som möter barn med frihetsberövade föräldrar. 

 

Diagram 5.3 Fördelning av hur ofta socialsekreterare möter barn med frihetsberövade föräldrar.  

Anges i procent och antal. n=66 
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5.2 Förekomst av förebyggande och uppsökande verksamhet inom 

socialtjänsten i Uppsala län 

Vad gäller förebyggande och uppsökande verksamhet, gäller fråga 4 i enkäten (Se 

bilaga 2), har endast två procent av socialsekreterarna uppgett att det förekommer 

någon uppsökande och förebyggande verksamhet, vad gäller barn med 

frihetsberövade föräldrar, på den enhet de arbetar. En förklaring till den låga 

siffran kan varar att socialnämnden har delegerat den uppsökande verksamheten 

till andra aktörer inom socialtjänsten som råd- och stödverksamhet. 

Socialnämnden är enligt lag skyldig att bedriva uppsökande verksamhet vilket 

framgår av 5 kap. 5 § SoL. 

5.3 Insatser till barn med frihetsberövade föräldrar i Uppsala län 

Under detta avsnitt redogörs resultaten för de frågor som rör socialsekreterarnas 

uppfattning gällande specifika insatser samt socialtjänstens utbud av insatser till barn 

med frihetsberövade föräldrar. Resultaten avser frågorna 6, 8 och 9 (se bilaga 2). 

Av diagram 5.4 nedan går att utläsa att en mycket stor andel, 89 procent, av 

socialsekreterarna som deltagit i vår studie anser att barn med frihetsberövade föräldrar 

är i behov av specifika insatser.  
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Diagram 5.4 Fördelning av huruvida socialsekreterare anser att barn med frihetsberövade 

föräldrar är i behov av specifika insatser. Anges i procent och antal. n=64 
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Utifrån vår frågeställning om socialtjänsten erbjuder barn med frihetsberövade föräldrar 

specifika insatser visar resultaten att socialtjänstens insatser till målgruppen är mycket 

begränsade. Detta framgår tydligt av diagram 5.5 nedan som åskådliggör att endast sex 

procent av socialsekreterarna uppger att de erbjuder barn med frihetsberövade föräldrar 

specifika insatser.  

Att en stor andel socialsekreterare anser att barn med frihetsberövade föräldrar är i 

behov av insatser men att det inte finns specifika insatser att erbjuda visar således att det 

finns en betydande diskrepans mellan vad socialsekreterarna anser vara behovet av 

insatser till barn med frihetsberövade föräldrar och de insatser socialtjänsten erbjuder 

målgruppen. 

5.5 Fördelning av huruvida det finns specifika insatser till barn med frihetsberövade föräldrar. 

Anges i procent och antal. n=66 
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Med utgångspunkt i vår frågeställning om och vilka insatser socialtjänsten erbjuder barn 

med frihetsberövade föräldrar ställdes frågan vilken typ av insats som erbjuds.  

Diagram 5.6 nedan visar fördelningen mellan de insatser som erbjuds barn med 

frihetsberövade föräldrar. De socialsekreterare som uppgivit att det finns specifika 

insatser att erbjuda barn med en frihetsberövad förälder erbjuder det oftast i form av 

enskilt stöd men även gruppverksamhet kan erbjudas. Det är dock viktigt att ha i åtanke 

att endast sex procent av de tillfrågade socialsekreterarna uppger att de erbjuder 

specifika insatser till barn med frihetsberövade föräldrar. Resultatet nedan bygger 

därmed på en mycket liten andel socialsekreterares svar. Av den anledningen är det inte 

möjligt att dra några generella slutsatser av resultatet. 

Diagram 5.6 Fördelning av insatser till barn med frihetsberövade föräldrar. Anges i procent och 

antal. n=11 
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Sammanfattningsvis visar våra resultat avseende frågor gällande insatser att de 

socialsekreterare som deltagit i vår studie generellt är medvetna om att barn med 

frihetsberövade föräldrar är en särskilt utsatt grupp barn. Vidare visar resultatet vad 

gäller tillgängliga insatser att dessa är mycket begränsade vilket motverkar barnens 

möjlighet till att få adekvata insatser.  

Av resultaten i Berman et al.(2010) studie framgår att barnen själva önskar akuta 

insatser samt att de ska sättas in när behovet är som störst. Resultaten av studien visar 
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även att de insatser som samhället erbjuder barn med en frihetsberövad förälder inte är 

tillräckligt utifrån barnens behov.  

Våra resultat visar att barn med frihetsberövade föräldrar inte erbjuds specifika insatser 

som motsvarar barnens behov. Detta kan enligt tidigare forskning medföra att barnen 

utvecklar ett normbrytande beteende och psykisk ohälsa. Berman et al. (2010) studie 

visar att barnen behöver specifika insatser för att acceptera och hantera sin situation. 

Insatser som svarar mot barnens behov ökar barnens chanser att finna balans i sin 

utveckling. Det som dock talar emot att barnen ska beredas möjlighet att ta del av 

specifika insatser som är direkt riktade till deras behov är avsaknaden av studier 

avseende insatsers effekter. Forskningen är mycket knapphändig och den forskning vi 

tagit del av omfattar en kartläggning av insatser riktade till barn i risksituationer. Inom 

området risksituationer nämns barn med frihetsberövade föräldrar. Här framkommer att 

stödgruppsverksamhet är den insats som socialtjänsten erbjuder i störst utsträckning. 

Våra resultat visar dock att stödgruppsverksamhet inte erbjuds i någon större 

utsträckning för vår målgrupp. De få utvärderingar av stödgruppsverksamhet som 

genomförts visar på positiva resultat då barnen som deltagit upplever en ökad 

livskvalitet. Det är möjligt att implementera stödgruppesverksamhet för barn med 

frihetsberövade föräldrar då de är anpassade för barn i riskmiljöer, där även barn med 

frihetsberövade föräldrar är inkluderade. 

Resultaten i vår studie som avser insatser visar att socialtjänstens insatser inte motsvarar 

de behov, tidigare forskning, hävdar att barn med frihetsberövade föräldrar har.  

 

5.4 Insatser till omsorgsföräldern i Uppsala län 

Under detta avsnitt redogörs resultaten för de frågor som rör socialsekreterarnas 

uppfattning gällande specifika insatser samt socialtjänstens utbud av insatser till 

omsorgsföräldern. Resultaten avser frågorna 7, 10 och 11 (se bilaga 2). 

Tidigare forskning visar att även omsorgsföräldern är i behov av stöd och hjälp samt att 

den hjälp omsorgsföräldern får indirekt påverkar barnet i positiv riktning. Vi ställde 

därför två frågor som berör omsorgsförälderns behov av insatser samt utbud av insatser 

riktade till omsorgsföräldern. 
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Av diagram 5.7 nedan framgår att 78 procent av socialsekreterarna anser att det finns ett 

behov av insatser riktat till omsorgsföräldern.  

Diagram 5.7  Fördelning av huruvida socialsekreterare anser att omsorgsföräldern är i behov av 

specifika insatser. Anges i procent och antal. n=63. 

 

 

Av diagram 5.8 nedan framgår att endast ett fåtal socialsekreterare uppger att det finns 

specifika insatser till omsorgsföräldern. 

 

Diagram 5.8 Fördelning av huruvida det finns specifika insatser till omsorgsföräldern. Anges i 

procent och antal. n=66 
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Diagram 5.9 nedan visar fördelningen mellan de insatser som erbjuds omsorgsföräldern. 

De socialsekreterare som uppgivit att det har specifika insatser att erbjuda 

omsorgsföräldern erbjuder det oftast i form av enskilt stöd men även gruppverksamhet 

kan erbjudas. Det är även här viktigt att ha i åtanke att endast nio procent av de 

tillfrågade socialsekreterarna uppger att de erbjuder specifika insatser till 

omsorgsföräldern. Resultatet nedan bygger därmed på en mycket liten andel 

socialsekreterares svar. Det är av den anledningen inte möjligt att dra några generella 

slutsatser av resultatet. 

Diagram 5.9 Fördelning av insatser till omsorgsföräldern. Anges i procent och antal. n=11 
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Resultatet visar att det finns en medvetenhet hos socialsekreterarna vad gäller 

omsorgsförälderns behov av insatser.  I likhet med resultatet avseende insatser riktade 

till barn finns det även vad gäller omsorgsföräldern en diskrepans mellan vad 

socialsekreterarna anser vara behovet av insatser och de insatser socialtjänsten erbjuder.  

Berman et al. (2010) lyfter fram att omsorgsföräldern påverkas när barnets andra 

förälder frihetsberövats. Majoriteten av omsorgsföräldrarna i studien uppgav att deras 

erfarenhet av socialtjänsten var negativ då den upplevdes byråkratisk samt att det var 

svårt att få adekvat hjälp.   

Resultaten av vår studie visar att utbudet av insatser riktade till omsorgsföräldern är 

mycket begränsat. Därmed är det rimligt att tro att omsorgföräldern upplever att det är 

svårt att få adekvat hjälp. 
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5.5 Samarbete och samverkan mellan socialtjänsten i Uppsala län och 

andra myndigheter och organisationer 

I följande avsnitt redovisas resultaten av frågor som berör samverkan och samarbete 

mellan socialtjänst, andra myndigheter och organisationer. Även frågan om hur det 

kommer till socialtjänstens kännedom att barn har en förälder frihetsberövad redovisas 

under detta avsnitt. Resultaten avser fråga 3 samt fråga 12 och 13 (se bilaga 2).  

Av diagram 5.10 framgår att 67 procent av socialsekreterarna uppger att de hänvisar 

barn med frihetsberövade föräldrar till verksamheter utanför socialtjänsten. 

 

Diagram 5.10 Huruvida socialtjänsten hänvisar barn med frihetsberövade föräldrar till 

verksamheter utanför socialtjänsten. Anges i procent och antal. n=64 
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Av diagram 5.11 nedan framgår att 48 procent av socialsekreterarna samarbetar med 

andra organisationer eller myndigheter vad gäller barn med frihetsberövade föräldrar. 

Diagram 5.11 Socialtjänstens samarbete med andra organisationer och myndigheter. Anges i 

procent och antal. n=64 
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Då tidigare forskning framhåller brister vad gäller anmälningar till socialtjänsten om hur 

målgruppen kommer till socialtjänstens kännedom, ställdes en fråga gällande vilka 

aktörer som anmäler till socialtjänsten om att ett barn har en frihetsberövad förälder. 

Socialsekreterarna kunde här svara på mer än ett svarsalternativ vilket medför att n=128  

Utifrån vår frågeställning hur det kommer till socialtjänstens kännedom att ett barn har 

en förälder frihetsberövad visar resultatet av diagram 5.12 nedan att polis och 

kriminalvård är de som oftast anmäler detta till socialtjänsten. Det är ett väntat resultat 

då polis och kriminalvård är de myndigheter som oftast möter personer som är 

frihetsberövade. Vidare framgår att skola och sjukvård står för en liten andel av 

anmälningarna till socialtjänsten vad gäller barn med frihetsberövade föräldrar. Alla 

nedanstående myndigheter omfattas dock av anmälningsskyldigheten jämlikt 14 kap. 1 

§ SoL. Detta innebär att de har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns oro 

för att ett barn far illa. Av resultatet går dock inte att utläsa om det förekommer brister i 

anmälningar utan resultatet avser endast vilka myndigheter som anmäler till 

socialtjänsten. 
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Diagram 5.12 Fördelning genom vilka andra aktörer barn med frihetsberövade föräldrar 

kommer till socialtjänstens kännedom. Anges i procent och antal. n=128 
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Sammanfattningsvis visar resultatet avseende frågor som berör samverkan och 

samarbete mellan myndigheter att det förekommer brister då färre än hälften av 

socialsekreterarna uppger att det förekommer samarbete med andra organisationer och 

myndigheter. Trots brister i samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter visar 

resultaten att 67 procent av socialsekreterarna hänvisar barn med frihetsberövade 

föräldrar till andra verksamheter. En förklaring till att socialsekreterare hänvisar barnen 

vidare kan vara att socialtjänsten inte har egna insatser att erbjuda barn med 

frihetsberövade föräldrar. En annan förklaring kan vara att socialtjänsten inte anser att 

stöd till barn med frihetsberövade föräldrar ligger inom socialtjänstens ansvarsområde. 

Tidigare forskning belyser brister som berör samarbete, samverkan och hur barn med 

frihetsberövade föräldrar kommer till socialtjänstens kännedom. I socialstyrelsens 

rapport Samverka för barns bästa- en vägledning om barns behov av insatser från flera 

aktörer (2013) framkommer att det saknas rutiner och riktlinjer för samverkan mellan 

socialtjänst och andra myndigheter vilket kan medföra att samverkan inte prioriteras i 

tillräckligt stor utsträckning. Andra hinder för samverkan kan vara att 

ansvarsfördelningen är otydlig samt att brister i samordning kan göra att klienter 

“hamnar mellan stolarna”.  

Det är oroväckande att barn i allmänhet och barn med frihetsberövade föräldrar i 

synnerhet på grund av bristfällig samverkan mellan myndigheter inte får tillgång till 

adekvat stöd. Samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter är en förutsättning 

för att förebygga att barn med frihetsberövade föräldrar riskerar att utveckla ett 

normbrytande beteende eller psykisk ohälsa.  

Nyberg (2004) ) menar att det råder en bristfällig samverkan mellan myndigheter vad 

gäller barn med frihetsberövade föräldrar trots anmälningsskyldigheten jämlikt 14 kap.1 
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§ SoL. För att barnen ska komma till socialtjänstens kännedom och på så sätt få tillgång 

till adekvat stöd måste det finnas en fungerande samverkan mellan myndigheter. Vidare 

menar Nyberg (2004) att det är orimligt att barn med frihetsberövade föräldrar ska 

behöva hamna i en än mer utsatt situation på grund av brister i samverkan myndigheter 

emellan. 

Samtliga socialsekreterare som deltagit i vår studie arbetar med myndighetsutövning vid 

en barn– och ungdomsenhet. Det innebär att socialsekreterarna utreder barnens behov 

av insatser utifrån en inkommen anmälan om att ett barn far illa. Socialsekreterarna är 

därmed beroende av att andra myndigheter anmäler om ett barn har en förälder 

frihetsberövad. 

Wigzell & Börjesson (2007) menar att barn med frihetsberövade föräldrar ofta är i 

behov av stöd från socialtjänsten och att det av den anledningen är av yttersta vikt att 

polis och kriminalvård fullföljer sin anmälningsskyldighet och anmäler till 

socialtjänsten när de får kännedom om att en frihetsberövad har barn. 

5.6  Öppen fråga  

I den avslutande öppna frågan har socialsekreterarna givits möjlighet att kortfattat 

beskriva hur socialtjänsten kan utveckla och förbättra stödet kring barn med 

frihetsberövade föräldrar. 87 procent av socialsekreterarna har skrivit egna kommentarer 

i den öppna frågan. Att en så stor andel av socialsekreterare yrkesverksamma i Uppsala 

län valt att skriva egna kommentarer tolkar vi som att de socialsekreterare som deltagit i 

vår studie anser att barn med frihetsberövade föräldrar och dess situation är en viktig 

fråga för socialtjänsten. Det framkom mycket intressant information i den öppna frågan 

och detta gav svar på våra två sista frågeställningar. Vi har identifierat fyra relevanta 

kategorier utifrån våra frågeställningar. Dessa kategorier är: 5.6.1. Arbetssätt 5.6.2. 

Förslag på insatser för barn med frihetsberövade föräldrar, 5.6.3. Kompetensutveckling 

och 5.6.4. Samarbete och samverkan. 

5.6.1 Arbetssätt 

Flertalet socialsekreterare har i den öppna frågan berört hur de i allmänhet arbetar på 

socialtjänsten och har även nämnt utrednings- och dokumentationssystem som används 

vid utredning och bedömning om barn är i behov av insatser från socialtjänsten.  

En socialsekreterare beskriver sitt arbete på följande sätt: 

Vårt arbete utgår från lagstiftning och barnkonventionen om barns rättigheter, 

om barns bästa. I Uppsala använder vi BBIC när vi utreder för att alla barn ska 

bedömas på ett likvärdigt sätt. Man ska ha en helhetssyn och förstå att alla delar 

i barnets liv samverkar. Alla barn är individer och har olika behov, vi behöver 

utgå från individen. Men naturligtvis är det viktigt att uppmärksamma dessa barn 

då det är en riskfaktor att ha en frihetsberövad förälder...  



 

 42 

Här belyser socialsekreteraren vikten av att uppmärksamma riskfaktorer i barnets miljö. 

Tidigare forskning, bland annat resultaten av Berman et al. (2010) studie visar att barn 

med frihetsberövade föräldrar löper en högre risk än andra barn att utveckla ett 

normbrytande beteende och psykisk ohälsa. 

Vidare skriver en annan socialsekreterare: 

Vi utreder enligt BBIC och det är till stöd när det gäller att uppmärksamma 

riskfaktorer. Man måste då givetvis ha kunskap om vad som är en riskfaktor, 

kanske att det inte är helt självklart för alla att det är en riskfaktor attha en 

förälder i fängelse. 

Socialsekreterarna ovan benämner båda utredningssystemet BBIC som arbetsverktyg 

och att detta är till stöd när barnets behov av insats utreds. Vidare betonas även att 

arbetet utgår från lagstiftning och barns rättigheter. Trots att socialsekreterarna uppger 

att barns rättigheter och lagstiftning följs samt att de arbetar med utredningssystem som 

ska vara till stöd för att upptäcka riskfaktorer så visar forskning att barn med 

frihetsberövade föräldrar i stor utsträckning inte erbjuds adekvata stödinsatser. Nyberg 

(2004) påpekar att socialtjänsten har ett omfattande ansvar att förändra situationen så att 

barn med frihetsberövade föräldrar får ett bättre bemötande och omhändertagande. 

Vidare anser Östling (2006) att då gruppen av barn med frihetsberövade föräldrar ökar i 

antal är det angeläget att ha i åtanke att barnens behov och rättigheter är nödvändiga att 

tillgodose. Vad gäller riskfaktorer beskriver socialsekreteraren ovan att man arbetar med 

att upptäcka riskfaktorer men att det finns brister i socialsekreterares kunskap om vad 

som är en riskfaktor. Finns inte kunskap om att det är en riskfaktor att ha en förälder 

frihetsberövad, uppmärksammas inte barnet och stödet uteblir. 

Några socialsekreterare beskriver svårigheten med att finna specifika insatser som är 

anpassade till barn med frihetsberövade föräldrar och deras behov. 

En socialsekreterare skriver: 

Vi har några få insatser att välja mellan vilket leder till att man tar vad man har. 

Tyvärr kanske inte insatsen är den allra bästa för just den individen men att man 

kanske ser att det är bättre än ingen insats alls. 

Efter att ha sökt i flertalet databaser efter forskning som avser insatser riktade till barn 

med frihetsberövade föräldrar framgår det tydligt att forskning som omfattar 

målgruppen är mycket begränsad. Nyberg (2004) beskriver att forskning kring barn med 

frihetsberövade föräldrar är ringa och menar att det är beklagansvärt. Socialsekreteraren 

ovan bekräftar bilden av att det saknas specifika insatser till målgruppen.  

Ännu en socialsekreterare belyser svårigheten med att erbjuda specifika insatser i sin 

kommentar nedan: 
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Ibland kan vi bedöma att barnet har behov av insats men att vi inte har någon 

passande att erbjuda, man hänvisar då barnet till exempelvis Bup (där det är 

långa kötider). Man skulle önska att det fanns mer att erbjuda. 

Både tidigare forskning och socialsekreterares kommentarer ovan vittnar om att barn 

med frihetsberövade föräldrar är en underprioriterad grupp och att det saknas insatser 

riktade till målgruppen. Då det som vi nämnt ovan även saknas relevant forskning vad 

gäller insatser till målgruppen riskerar barn med frihetsberövade föräldrar att hamna 

utanför samhällets och socialtjänstens skyddsnät. 

5.6.2 Socialsekreterares förslag på insatser för barn med 

frihetsberövade föräldrar 

Det har av resultaten framkommit att majoriteten av socialsekreterarna anser att barn 

med frihetsberövade föräldrar har behov av specifika insatser men att utbudet av 

insatser till målgruppen är mycket begränsat. I kommentarsfältet i enkäten förmedlar en 

stor andel socialsekreterare konkreta förslag på insatser som borde vara tillgängliga för 

barn med frihetsberövade föräldrar. Vår tolkning av kommentarerna ger en bild av att 

flertalet socialsekreterare reflekterat kring barnens behov samt att det är viktigt med 

insatser. Många socialsekreterare uppger i kommentarerna att det vore bra om Trappan 

(se bakgrund 1.1.4) kunde erbjuda gruppverksamhet för barn med en förälder 

frihetsberövad. Så här skriver en socialsekreterare: 

Att ha en gruppverksamhet eller enskilda samtal, typ Trappans verksamhet till 

målgruppen 

En annan socialsekreterare skriver så här: 

Ordna via Trappan en grupp som riktar sig till den typen av målgrupp 

Ytterligare en socialsekreterare skriver om detta: 

Precis som vi jobbar utifrån riskfaktorer så borde man se mer på skyddsfaktorer. 

Trappans verksamhet skulle kunna erbjuda gruppverksamhet för de här barnen 

också. En sådan insats kan ju vara en skyddsfaktor för barnet. Jag tror att det 

skulle vara bra.  

Kommentarerna ovan vittnar om att Trappan är en verksamhet som många 

socialsekreterare känner till och upplever som god samt att det vore bra om 

gruppverksamheten kunde utökas så att även barn med frihetsberövade föräldrar fick 

tillgång till den. Här belyser även en socialsekreterare vikten av att uppmärksamma och 

ta till vara på skyddsfaktorer. Vidare benämns Trappan som en insats med skyddande 

effekt på barnet. Vi tolkar även kommentarerna i förhållande till att barn med 

frihetsberövade föräldrar är en eftersatt grupp och att detta kan vara en förklaring till att 

det idag inte finns någon gruppverksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar på 

Trappan. Forskning, bland annat Carlsson & Janssons (2014) utvärdering av Trappan 
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visar att stödgruppsverksamhet för barn i utsatta miljöer har en positiv effekt på barnens 

mående. 

Flera socialsekreterare skriver att ett skäl till att det saknas gruppverksamhet riktad till 

barn med frihetsberövade är att målgruppen är för liten. En socialsekreterare beskriver: 

Eftersom vi inte har så många barn/ungdomar från målgruppen aktuella 

samtidigt, skulle det inte gå att ha gruppverksamhet inom kommunen. 

Det är svårt att bedöma om gruppen barn med frihetsberövade föräldrar är liten. 

Andelen barn med frihetsberövade föräldrar som kommer till socialtjänstens kännedom 

utgör endast en del av det faktiska antalet barn som har en förälder frihetsberövad. Om 

anmälningar gjordes av de yrkesverksamma som är anmälningsskyldiga jämlikt 14 kap. 

1 § SoL skulle gruppen öka och därmed göra gruppverksamhet möjlig. Även om barn 

med frihetsberövade föräldrar ses som en förhållandevis liten grupp så kan 

konsekvenserna för varje enskilt barn vara mycket svåra samt kan påverka barnet 

negativt under hela livet.  

Andra förslag som socialsekreterarna framför är skyndsam handläggning och krisstöd 

för den här gruppen barn. Detta är helt i linje med tidigare forskning som framhåller att 

barn med frihetsberövade föräldrar behöver akut stöd och att det inte är rimligt att 

stödinsatser försenas av långsam handläggning från socialtjänsten. Vad gäller skyndsam 

handläggning skriver en socialsekreterare: 

Att bevilja snabbt insatser till dessa barn och uppmuntra föräldrar att söka stöd 

och hjälp. 

Förslaget från socialsekreteraren ovan samstämmer med Östlings (2006) studie som 

betonar att det är viktigt med akuta insatser. Barnen uppger själva att behovet av 

insatser är som störst i samband med att föräldern frihetsberövas samt när föräldern 

friges. Barnen själva beskriver att det är en känslomässig påfrestning att ha en förälder 

frihetsberövad och att de önskar stöd. 

En annan socialsekreterare lämnar förslag gällande krisstöd för barn med 

frihetsberövade föräldrar: 

Vore bra om det fanns kristeam som kunde besöka både hemmet och den 

frihetsberövade. 

Utifrån kommentarerna tolkar vi det som att det finns en viss kunskap hos 

socialsekreterarna att målgruppen är särskilt utsatt och att de anser att specifika insatser 

är av betydelse för barnens välbefinnande. Vi tolkar även kommentarerna ovan som att 

det finns brister vad gäller tillgängliga och snabba insatser socialtjänsten kan erbjuder 

barn med frihetsberövade föräldrar.  
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Socialsekreteraren nedan ger en förklaring till varför barn med frihetsberövade föräldrar 

ibland får ett bristfälligt bemötande av socialtjänsten. Socialsekreteraren beskriver 

svårigheten och hinder med att erbjuda barnen akuta stödinsatser: 

Pga. av hög arbetsbelastning tar det ofta tid att få kontakt med socialsekreterare 

och att det är svårt att få ett intensivt stöd i början. 

Detta kan tolkas som ett generellt problem som inte är direkt riktat till barn med 

frihetsberövade föräldrar, dock innebär det att målgruppen återigen inte får den hjälp 

och det stöd forskning visar att de behöver. 

Att barnen är särskilt utsatta och att deras problematik inte framhålls tillräckligt framgår 

av tidigare forskning. Detta är något som även lyfts fram i en del av kommentarerna. En 

socialsekreterare belyser att socialtjänsten inte uppmärksammat barnens utsatthet: 

Men det är viktigt att ta upp ämnet med de barn och omsorgsgivare som det 

gäller, för att erbjuda någon form av stöd. Frågan har aldrig uppmärksammats på 

allvar i socialtjänsten. Har barnet en omsorgsförälder så nöjer man sig. Det tas 

sällan hänsyn till vilka behov barn i en sådan situation har.  

Kommentaren ovan beskriver att barn med frihetsberövade föräldrar även hamnar 

utanför socialtjänstens omsorg. Av den tidigare forskning vi tagit del av är det inte 

någon som utgår från socialtjänsten och dess ansvar vilket sig kan te sig som 

anmärkningsvärt då socialnämnden är den som har det yttersta ansvaret vad gäller stöd 

och hjälp till kommunens invånare. Detta torde innebära att socialtjänsten är skyldig att 

ge barn med frihetsberövade föräldrar det stöd och den hjälp de är i behov av.  

Att det inte tas hänsyn till barnen och att socialtjänsten inte heller tar frågan på allvar 

visar att barn med frihetsberövade föräldrar många gånger hamnar utanför samhällets 

sociala skyddsnät. 

Flera socialsekreterare belyser barnens utsatthet i kommentarerna och uttrycker att det 

är viktigt att barnen får hjälp att reda ut sina tankar och känslor i förhållande till att 

föräldern är frihetsberövad. Andra kommentarer berör barnens upplevelse av skam i 

relation till att ha en förälder frihetsberövad. Det som generellt framkommer i 

kommentarerna gällande barnens utsatthet är att det är av stor vikt att barnen får 

adekvata insatser för att kunna bemästra sin situation. 

5.6.3 Kompetensutveckling inom socialtjänsten i Uppsala län 

I analysen av kommentarerna framkommer att en stor del av socialsekreterarna har 

önskemål om kompetensutveckling vad gäller barnens behov när en förälder är 

frihetsberövad samt hur barnet påverkas. Vi tolkar detta som att det finns 

kunskapsluckor hos en del socialsekreterare men även att socialsekreterarna har en 

positiv inställning till att höja sin kompetens genom att lära sig mer om hur barn 

påverkas av att ha en förälder frihetsberövad. Många socialsekreterare lyfter önskemål 

om enstaka utbildningsdagar för att höja sin kompetens vad gäller barn med 
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frihetsberövade föräldrar. En socialsekreterare belyser betydelsen av att få 

grundläggande kunskap om barn med frihetsberövade föräldrar: 

Jag skulle vilja lära mig mer om hur barn påverkas av att ha en förälder 

frihetsberövad, ex. genom en halvdags föreläsning. Jag tror att ett frö av 

information kan leda till så mycket mer, inte minst att betydligt förenkla 

vägen för vidare inhämtande av information. 

Kompetensutveckling är en viktig del i förändringsarbetet för att barn med 

frihetsberövade föräldrar ska få tillgång till de insatser barnen är i behov av. Det kan 

dock behövas förändringar högre upp i socialtjänsten organisation för att detta ska bli en 

viktig och prioriterad fråga. Även definitionen av barn som far illa saknas. Enskilda 

socialsekreterare efterfrågar mer kunskap men för att detta ska möjliggöras behöver 

även socialtjänsten som institution ta målgruppen och dess problem på allvar.  

5.6.4 Samarbete och samverkan mellan socialtjänsten i Uppsala län 

och andra myndigheter och organisationer  

Enligt tidigare forskning är brister i samverkan ett problem som drabbar barn med 

frihetsberövade föräldrar. Bristen på samverkan mellan myndigheter bidrar således till 

att barn med frihetsberövade föräldrar riskerar att förbli en osynlig grupp i samhället 

som inte får tillgång till adekvata insatser.  

Vad gäller samarbete har vi uppmärksammat att det i kommentarerna framförs fler 

kritiska röster som belyser bristfällig samverkan. Ett flertal socialsekreterarna uppger att 

de önskar ett utökat samarbete och samverkan med andra myndigheter, i synnerhet polis 

och kriminalvård. Några socialsekreterare ger förslag på hur socialtjänsten kan utveckla 

arbetet med barn till frihetsberövade föräldrar genom samverkan mellan socialtjänst och 

kriminalvård. En socialsekreterare skriver: 

Generellt sett skulle det kunna vara ökad samverkan med polisen, 

frivården och skolan (som oftast vet mer om barnets situation än 

socialtjänsten till att börja med) Uppsökande och förebyggande råd- och 

stödarbete 

 

I vissa fall kan kommentarerna tolkas som att det inte finns något samarbete alls mellan 

myndigheter utan att detta är ett önskemål från de enskilda socialsekreterarna. Det kan i 

så fall innebära att lagstiftningen inte efterföljs eller att socialsekreterarna inte är 

medvetna om att det vilar ett stort ansvar på socialtjänsten att samverkan mellan 

myndigheter kommer till stånd jämlikt 5 kap. 1 a § SoL. Vår tolkning är att det råder 

brist på fungerande samarbete mellan myndigheter vad gäller barn med frihetsberövade 

föräldrar. Resultaten av vår studie bekräftar tidigare forskning däribland Nyberg (2004) 

som i sin studie hävdar att det råder bristfällig samverkan mellan socialtjänst och andra 

myndigheter. 

Några socialsekreterare är kritiska till att det råder brist på samverkan mellan 

socialtjänsten och andra myndigheter. Vidare beskriver enstaka socialsekreterare att 
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detta får konsekvenser för barn med frihetsberövade föräldrar. En socialsekreterare 

skildrar detta: 

Det skulle kunna finnas ett samarbete mellan soc och kriminalvården och 

gruppverksamheter för både barn och vuxna. Sådana verksamheter kanske redan 

finns men i och med att det inte finns något klart samarbete mellan socialtjänsten 

och kriminalvården kan det hamna mellan stolarna. 

Vidare skriver en socialsekreterare: 

Om det fanns bättre samarbete mellan socialtjänsten och andra myndigheter 

skulle det underlätta för oss men även för barnet. Ett fungerande samarbete är 

skyddande för barnet. Jag önskar att det fanns tydliga riktlinjer för samverkan. 

Ovanstående kommentar beskriver hur brister i samverkan kan påverka det enskilda 

barnet samt att ett gott samarbete kan utgöra en skyddsfaktor för barnet. Enskilda 

socialsekreterare har insikt i att brister i samverkan har en negativ påverkan på barn med 

frihetsberövade föräldrar. Socialsekreteraren ovan beskriver en del av den 

problematiska situation som även tidigare forskning visar att barn med frihetsberövade 

föräldrar kan hamna i. Om det inte finns en fungerande samverkan mellan socialtjänst 

och andra myndigheter ökar risken att barn med frihetsberövade föräldrar inte får 

adekvat stöd. Om barnen inte får adekvat stöd från samhället ökar risken att barnet 

utvecklar ett normbrytande beteende och psykisk ohälsa. 

Utifrån vår frågeställning hur det kommer till socialtjänstens kännedom att ett barn har 

en förälder frihetsberövad har det i den öppna frågan framförts att det förekommer att 

andra yrkesverksamma inom andra myndigheter som omfattas av anmälningsplikten 

jämlikt 14 kap. 1 § SoL avstår från att anmäla. Det är istället andra i barnets omgivning 

som uppmärksammat socialtjänsten om detta. En socialsekreterare beskriver att: 

  

Det har hänt att polis inte informerar socialtjänsten när en förälder sitter 

frihetsberövad- hur kan man utveckla samarbetet kring detta? 

Vår tolkning är att socialsekreteraren upplever utebliven information gällande att ett 

barn har en förälder frihetsberövad som problematiskt och att rutiner för samarbete 

behöver ses över. Då socialtjänsten är den myndighet som tar emot anmälningar 

gällande barn som far illa kan de heller inte påverka detta i så stor utsträckning. Wigzell 

& Börjesson (2007) understryker att anmälningsskyldigheten inte alltid fungerar i 

praktiken. Det är endast i få fall där man misstänker att ett barn far illa det görs en 

anmälan till socialtjänsten. Bristerna ligger istället hos andra myndigheter som inte 

anmäler vilket också är något som tidigare forskning betonar 

En enhetschef skriver: 

Tydliggörande: jag som svarat är enhetschef och träffar inte själv barn så 

ofta. Vi får normalt INTE information från andra myndigheter att ett 
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barns förälder frihetsberövats, informationen kommer i regel via andra 

kanaler, såsom från den andra föräldern. 

Utifrån socialsekreterarnas kommentarer anser vi att det är olyckligt att anmälningar 

jämlikt 14 kap. 1 § SoL uteblir. En förklaring kan vara att kopplingen mellan att ha en 

förälder frihetsberövad och att barnet far illa inte alltid är uppenbar. Wigzell & 

Börjesson (2007) anser att barn med frihetsberövade föräldrar ofta är i behov av stöd 

från socialtjänsten och att det är av yttersta vikt att polis och kriminalvård fullföljer sin 

anmälningsskyldighet och anmäler till socialtjänsten när en förälder frihetsberövas. 

 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten i den öppna frågan att socialsekreterarna är 

styrda av lagstiftning och utredningssystemet BBIC när de utreder barns behov av 

insatser. Detta ska medföra en ökad rättssäkerhet vid bedömningar. Det som 

framkommer om utredningssystemet BBIC är att det ger stöd vid bedömningar då fokus 

ligger på att samverkan mellan barnet och dess omgivning. Vidare ökar det chansen att 

upptäcka riskfaktorer i barnets miljö. Det framkommer dock att kunskapen kring 

riskfaktorer kan vara bristfällig vad gäller barn med frihetsberövade föräldrar. Många av 

socialsekreterarna efterfrågar dock kompetensutveckling inom området. Detta tyder på 

att det finns ett engagemang och en medvetenhet hos socialsekreterarna vad gäller barn 

med frihetsberövade föräldrar och deras utsatthet men att det behövs mer kunskap om 

barnens situation och hur de kan påverkas av att ha en förälder frihetsberövad 

En stor andel av socialsekreterarna lämnat förslag på vad som skulle kunna utvecklas 

och förbättras vad gäller insatser till barn med frihetsberövade föräldrar inom 

socialtjänsten i Uppsala län. Här framförs flera förslag att utveckla 

stödgruppsverksamheten på Trappan till att omfatta även barn med frihetsberövade 

föräldrar. Detta bekräftas av tidigare forskning som visar att stödgruppsverksamhet har 

positiv effekt på barn från andra utsatta miljöer och som med stor sannolikhet även 

skulle ha effekt på denna målgrupp. 

Av resultaten i den öppna frågan framkommer att socialsekreterare anser att akuta 

insatser är betydelsefulla. Socialsekreterarna beskriver även hinder för att ge akut hjälp 

till barn med frihetsberövade föräldrar. Den höga arbetsbelastningen bidrar till en 

långsam handläggning och utgör därmed ett hinder för socialsekreteraren att bevilja 

akuta insatser som exempelvis krisstöd. 

Resultaten i den öppna frågan gällande samverkan och samarbete mellan socialtjänst 

och andra myndigheter och organisationer överensstämmer väl med resultaten av 

enkäten. Här beskrivs brister i samverkan och önskemål om mer samverkan. Även detta 

bekräftas av den forskning vi tagit del av då den betonar en bristfällig samverkan 

myndigheter emellan.  

Resultatet i enkäten gällande hur det kommer till socialtjänstens kännedom att ett barn 

har en förälder frihetsberövad gav inte mer information än vilka som anmäler i störst 

utsträckning. Det gick inte att dra några generella slutsatser om det förekommer brister 

vad gäller anmälningsskyldigheten utifrån det resultatet. Svaren i den öppna frågan gav 
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dock mer fördjupad information om detta. Här framkommer att anmälningar från andra 

myndigheter och andra aktörer uteblir och att detta är problematiskt för 

socialsekreterarna. För att barn med frihetsberövade föräldrar ska få tillgång till 

adekvata insatser måste de komma till socialtjänstens kännedom. Tidigare forskning 

belyser även den att anmälningsskyldigheten inte alltid fungerar i praktiken och att 

anmälningar till socialtjänsten uteblir. 

6. Avslutande diskussion 

Tidigare forskning kring målgruppen är mycket begränsad vilket innebär att 

forskningsluckan omfattar dels barnens utsatta situation men även specifika insatsers 

effekter. Vidare saknas forskning som inkluderar socialtjänstens ansvar och betydelse 

vad gäller stöd till målgruppen. Syftet med vår studie var att undersöka hur 

socialtjänstens stöd till barn med frihetsberövade föräldrar ser ut i Uppsala län. Studien 

ämnar även undersöka hur faktorer på mikro, meso och exonivå samspelar och vilken 

betydelse det har för dessa barn. Vidare syftar studien till att undersöka om 

socialtjänsten beaktar skydds- och riskfaktorer vad gäller barn med frihetsberövade 

föräldrar. 

De frågeställningar vi med undersökningen sökt svar på är: 

 Erbjuder socialtjänsten i Uppsala län specifika insatser till barn med 

frihetsberövade föräldrar 

 Samverkar socialtjänsten i Uppsala län med andra aktörer kring barn med 

frihetsberövade föräldrar  

 Hur kommer dessa barn till socialtjänstens kännedom 

 På vilket sätt kan socialtjänsten i Uppsala län utveckla och förbättra stödet till 

barn med frihetsberövade föräldrar 

  I vilken mån ger socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden uttryck 

för skydds- och riskfaktorer gällande barn med frihetsberövade föräldrar 

 

Kapitlet inleds med en summering av studiens resultat. Därefter diskuteras och 

analyseras resultatet mot bakgrund av vald teori och begreppsmässig utgångspunkt. I 

den övergripande diskussionen kommer vi inledningsvis att analysera resultaten av vår 

undersökning i relation till utvecklingsekologisk teori samt utifrån skydds- och 

riskfaktorer för barn med frihetsberövade föräldrar. Sedan sammanfattas diskussionen i 

förhållande till teori och resultat. Vidare följer en metoddiskussion. Avslutningsvis 

kommer vi att redogöra för implikationer för vidare forskning och praktik. Kapitlet är 

indelat i fyra avsnitt 6.1 summering av resultat 6.2 övergripande diskussion 6.3 

metoddiskussion 6.4 implikationer för forskning och praktik 
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6.1 Summering av resultat 

Redovisningen av studiens resultat inleds med en redovisning av socialsekreterarnas 

arbetslivserfarenhet. Vidare redovisas resultaten av socialtjänstens insatser till 

målgruppen, samarbete mellan socialtjänst och andra myndigheter samt hur dessa barn 

kommer till socialtjänstens kännedom. Kommentarerna i den öppna frågan belyser 

socialtjänstens utvecklings- och förbättringsarbete för målgruppen. Resultaten har 

analyserats mot bakgrund av tidigare forskning.  

De socialsekreterare som medverkat i studien har en förhållandevis lång erfarenhet av 

att arbeta med barnavårdsärenden. En majoritet av socialsekreterarna har arbetat mer än 

ett år på en barn- och ungdomsenhet och omkring hälften av socialsekreterarna har 

arbetat med barnavårdsärenden mer än fyra år. De flesta av socialsekreterarna möter 

barn med frihetsberövade föräldrar minst en gång per år och 26 procent av 

socialsekreterarna möter barn med frihetsberövade föräldrar minst en gång per halvår. 

Undersökningen visar att 89 procent av socialsekreterarna anser att det behövs specifika 

insatser till barn med frihetsberövade föräldrar men endast 6 procent uppger att de kan 

erbjuda specifika insatser till målgruppen. Vidare visar undersökningen att 78 procent 

av socialsekreterarna anser att omsorgsföräldern är i behov av specifika insatser men 

endast 9 procent uppger att de kan erbjuda sådana insatser. Resultaten som berör 

samverkan och samarbete mellan socialtjänst och andra myndigheter och organisationer 

visar även att det endast är 48 procent av barn- och ungdomsenheterna som samarbetar 

med andra myndigheter och organisationer vad gäller barn med frihetsberövade 

föräldrar. Däremot är det en högre andel, 67 procent, av socialsekreterarna som hänvisar 

barnen till andra aktörer utanför socialtjänsten. Vidare framkom önskemål om en bättre 

samverkan med andra myndigheter. I vår studie har vi även undersökt hur barn med 

frihetsberövade föräldrar kommer till socialtjänstens kännedom. Här uppger 

socialsekreterarna att det i de flesta fall kommer till socialtjänstens kännedom genom 

anmälningar från polis och kriminalvård. Den öppna frågan gav oss fördjupad 

information om hur dessa barn kommer till socialtjänstens kännedom. Här framkommer 

även brister i anmälningsskyldigheten. Vad gäller socialtjänstens utvecklings- och 

förbättringsarbete för målgruppen uppger socialsekreterarna önskemål om 

kompetensutveckling i ämnet, exempel på detta är föreläsningsdagar om hur barn 

påverkas av att ha en förälder frihetsberövad. Även förslag på hur barn med 

frihetsberövade föräldrar kan få specifik hjälp gavs av socialsekreterarna. Resultaten 

åskådliggör en stor diskrepans mellan vad socialsekreterarna anser att barn med 

frihetsberövade föräldrar behöver och de insatser socialtjänsten erbjuder. Genom vår 

undersökning har vi kunnat få en god beskrivning av hur socialtjänstens stöd ser ut för 

målgruppen i Uppsala län. 

6.2 Övergripande diskussion 

I den övergripande diskussionen använder vi oss av utvecklingsekologisk teori samt 

begreppen risk- och skyddsfaktorer när vi analyserar och diskuterar resultaten av vår 

undersökning. 
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6.2.1 Diskussion kopplat till utvecklingsekologisk teori samt begreppen 

risk- och skyddsfaktorer 

Utifrån våra frågeställningar och de resultat vi fått fram i vår undersökning är det tre 

resultat från enkäten samt den fördjupade informationen från den öppna frågan vi ser 

som mest utmärkande och intressanta. 

Det första resultatet vi finner intressant svarar mot vår första frågeställning. Resultaten 

behandlar insatser och det framkommer att det finns en stor diskrepans mellan vad 

socialsekreterarna anser att barn med frihetsberövade föräldrar behöver och de insatser 

socialtjänsten faktiskt har att erbjuda. Detta medför ett glapp mellan barnens behov av 

insatser och de insatser som socialtjänsten erbjuder barn med frihetsberövade föräldrar. 

Socialtjänstens insatser till målgruppen svarar således inte mot de behov som barnen har 

enligt den forskning vi tagit del av. 

Av 2 kap. 1 § SoL, framgår att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område 

samt har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 

Detta torde innebära att socialtjänsten är skyldig att ge barn med frihetsberövade 

föräldrar det stöd och den hjälp de är i behov av. Utifrån den utvecklingsekologiska 

teorin utvecklas barnet i samspel med sin omgivning och den miljö de befinner sig i. 

Familjen återfinns på mikronivå och när en förälder frihetsberövas kan detta påverkas 

barnets utveckling negativt. Nätverket kring barnet och samspelet mellan delarna i 

nätverket är det som kallas mesonivå. Ett väl fungerande nätverk runt barnet kan utgöra 

en skyddsfaktor som är viktig för barnets utveckling. Sundell (2007) beskriver att 

skyddsfaktorer i form av ett stödjande socialt nätverk är av stor vikt för barn som far 

illa. Vidare hävdar Sundell (2007) att det är viktigt med både konkret och praktiskt stöd 

till föräldrar och barn i riskmiljöer, speciellt under livssituationer som är pressade. En 

pressad livssituation kan vara då en förälder frihetsberövas och här kan socialtjänstens 

insatser vara mycket betydelsefulla för att barnet ska utvecklas gynnsamt. 

Socialtjänsten, som utgör en del av exonivån, kan vara en viktig skyddsfaktor för barnet 

när en förälder frihetsberövas, särskilt då det finns brister i barnets nätverk. Lagerberg 

& Sundelin (2005) beskriver möjligheten till yttre stöd för barnet genom någon annan 

vuxen eller institution som en särskilt viktig skyddsfaktor. Får barnet adekvata insatser 

kan detta vara en skyddsfaktor som ger barnet motståndskraft att klara av sin situation. 

Lagerberg & Sundelin (2005) menar att motståndskraft är annan benämning för 

skyddsfaktor. Motståndskraft innebär att barnets sätt att tänka om sig själv kan främja 

barnets känsla av hopp, kontroll och sammanhang.  Att socialtjänsten i Uppsala län 

saknar specifika insatser till målgruppen är beklagligt men dessvärre inte överraskande 

och styrker bilden av att barn med frihetsberövade föräldrar är en ”osynlig grupp” i vårt 

samhälle.  

Det andra resultatet som vi ser som är intressant är det som avser samarbete mellan 

socialtjänst och andra myndigheter och organisationer. Detta resultat ger svar på vår 

andra frågeställning som berör samarbete och samverkan. Av dessa resultat 

åskådliggörs att det finns brister vad gäller samverkan och samarbete myndigheter 
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emellan. Detta då drygt hälften av socialsekreterarna uppger att de samverkar och 

samarbetar med andra myndigheter och organisationer. Socialtjänsten har enligt kap. 5 1 

§ SoL skyldighet att samverka vilket enligt våra resultat betyder att lagstiftningen är 

otydlig och svårtolkad eller att den inte efterföljs. Samverkan är en viktig del i den 

utvecklingsekologiska teorin och Andersson (2002) beskriver de olika nivåerna som 

sammankopplade system och som alla tillsammans påverkar barnets situation. 

Socialtjänsten är en del av exonivån. Här återfinns förhållanden som barnet inte står i 

direktkontakt med men som har en indirekt påverkan på barnets möjligheter till 

utveckling. Mesonivåns system samspelar och påverkas av exonivån som omfattar 

exempelvis, sjukvård, kommunens organisation samt socialtjänsten och interaktionen 

mellan dessa. För ett barn med en frihetsberövad förälder kan brister i samverkan 

påverka om denne erbjuds insatser eller inte. Vidare kan det påverka barnets utveckling 

och välmående. Att det förekommer brister i samverkan mellan socialtjänst och andra 

myndigheter och organisationer är ett problem som påtalats under en längre tid och vi 

ser det som anmärkningsvärt att inte mer har hänt sedan Nyberg (2004) för tio år sedan 

visade på de brister som fanns vad gäller samverkan mellan socialtjänst och andra 

myndigheter vid den tidpunkten. 

Det tredje resultatet vi finner intressant är att anmälningsskyldigheten jämlikt 14 kap. 1 

§ SoL, inte fungerar fullt ut. Detta får konsekvenser för det enskilda barnet då 

anmälningsskyldigheten är en förutsättning för att barn med frihetsberövade föräldrar 

ska komma till socialtjänstens kännedom och på så vis beredas möjlighet att få adekvata 

stödinsatser. Resultatet i studien gällande hur det kommer till socialtjänstens kännedom 

att en förälder är frihetsberövad visar att det oftast är kriminalvård och polis som 

anmäler att ett barn har en förälder frihetsberövad.  Resultatet visar inte i vilken 

utsträckning anmälningar görs och det är därför inte möjligt att med stöd av detta dra 

några slutsatser om det förekommer brister eller inte vad gäller anmälningar jämlikt 14 

kap. 1 § SoL.  Däremot vittnar socialsekreterare i den öppna frågan om att anmälningar 

jämlikt 14 kap. 1 § SoL från andra myndigheter uteblir och att detta uppfattas som 

problematiskt. En kommentar i den öppna frågan visar att anmälningar oftast kommer 

från annat håll, som exempelvis en anhörig till barnet. Även detta resultat är beklagligt 

då barnen är i stort behov av insatser och att deras problematiska situation måste 

uppmärksammas. Alla myndigheter som omfattas av 14 kap. 1 § SoL ska underrätta 

socialtjänsten när en förälder frihetsberövas. Det är sedan socialtjänstens ansvar att 

utreda om det föreligger behov av insatser för det enskilda barnet. 

Vidare besvaras vår sista frågeställning av kommentaren i den öppna frågan. Många 

socialsekreterare har lämnat förslag på utvecklings- och förbättringsarbete vilket vi ser 

som mycket positivt. Många av socialsekreterarna önskar kompetensutveckling inom 

området. Här framkommer att det önskas mer kunskap om hur barn påverkas av att ha 

en förälder frihetsberövad men även ökad kunskap vad gäller risk- och skyddsfaktorer. 

Sundell (2007) menar att det är viktigt att förebygga normbrytande beteenden hos barn 

och unga och att detta kan göras genom att identifiera skydds- och riskfaktorer.  
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Socialsekreterarna som deltagit i vår undersökning uppger önskemål om bättre 

samverkan och samarbete mellan socialtjänst och andra aktörer som är relevanta för 

målgruppen. Det framkommer även många förslag på insatser till målgruppen. Här 

uttrycker många socialsekreterare att det vore önskvärt med stödgruppsverksamhet 

riktat till barn med frihetsberövade föräldrar men att detta saknas idag. Sundell (2007) 

menar att enskilda samtal eller stödgruppverksamhet där barnet kan träffa andra barn 

med liknande erfarenheter är en skyddsfaktor och att detta kan stärka barnets sociala 

och känslomässiga kompetens. Även om socialtjänsten önskar ge adekvat stöd till 

målgruppen i form av exempelvis stödgruppsverksamhet finns det idag inte någon sådan 

insats att tillgå.  

6.3 Metoddiskussion 

Resultaten av studien är baserade på en kvantitativ metod och är genomförd med hjälp 

av en webbenkätundersökning. Vår målsättning var att undersöka vilka insatser 

socialtjänsten i Uppsala län erbjuder barn som har eller har haft en förälder 

frihetsberövad. Vi valde en kvantitativ metod för att nå ut till en så stor andel 

socialsekreterare i Uppsala län som arbetar med barnavårdsärenden, som möjligt. Detta 

gjordes för att kunna se generella tendenser och mönster vad gäller specifika insatser 

riktade till barn med frihetsberövade föräldrar i Uppsala län samt få svar på frågan hur 

dessa barn kommer till socialtjänstens kännedom. 

Vi har använt oss av en webbenkät vilket förenklade möjligheterna att skicka ut 

påminnelser om att svara på enkäten vilket gjordes vid tre olika tillfällen. Detta kan ha 

minimerat bortfallet och gjort att vi fått en relativt hög svarsfrekvens. Vi valde att ha en 

kvalitativ del i enkäten för att få en djupare inblick i socialsekreterarnas upplevelser och 

erfarenheter av barn med frihetsberövade föräldrar. Av den anledningen använde vi oss 

av en öppen fråga i enkäten. Det gav oss möjlighet att ta del av socialsekreterarnas 

åsikter och tankar kring hur socialtjänsten kan utveckla och förbättra stödet till barn 

med frihetsberövade föräldrar. En mycket stor andel av socialsekreterarna valde att 

svara på den öppna frågan något vi tolkar som att socialsekreterarna anser ämnet viktigt. 

Vår förhoppning var att resultaten skulle var möjliga att generalisera till hela 

populationen. Svarsfrekvensen i studien är 62 procent vilket gör det möjligt, att med 

försiktighet generalisera resultatet till socialsekreterare som arbetar med 

barnavårdsärenden i Uppsala län.  

Frågorna vi ställt i enkäten, fann vi till en början relevanta i förhållande till våra 

frågeställningar. Vartefter vi analyserat vårt insamlade material har vi uppmärksammat 

fler frågor vi önskat få svar på. Vi har reflekterat över frågor som hade varit intressanta 

att ställa i enkäten för att få tillgång till mer fördjupad information. Vi hade önskat få 

mer information om socialsekreterarnas uppfattning gällande i vilken utsträckning barn 

med frihetsberövade föräldrar kommer till socialtjänstens kännedom. I de fall det 

förekommer samarbete och samverkan med andra organisationer och myndigheter hade 

det varit intressant att veta vilka dessa är. Detta hade kunnat framkomma om vi hade 

ställt andra frågor samt om respondenterna givits möjlighet till andra svarsalternativ. 
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Det hade även varit intressant att ta del av information gällande insatser för barn med 

frihetsberövade föräldrar utifrån råd och stöd verksamheter. Vi valde dock att begränsa 

oss till den del av socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning.  

Vi har i efterhand reflekterat över att vissa frågor borde ha haft mer detaljerade 

svarsalternativ. Frågorna som avsåg vilka insatser socialtjänsten erbjuder barn med 

frihetsberövade föräldrar samt omsorgsföräldern där det fanns ett svarsalternativ med 

”annat” hade vi önskat att vi bett respondenten i löpande text precisera innebörden av. 

Vi borde även ha bett respondenterna specificera vilka myndigheter och organisationer 

som socialtjänsten hänvisar till och samarbetar med.  

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Vi har funnit att det finns en kunskapslucka i ämnet vi ämnat undersöka. Den tidigare 

forskningen vad gäller hur barn påverkas av att ha en förälder frihetsberövad samt vilka 

konsekvenser det kan få för barnet i framtiden är begränsad och frågan behöver 

undersökas ytterligare. Även omsorgsförälderns behov av stöd och vilken betydelse det 

har för barnet bör undersökas vidare. Vidare forskning behövs för att ta fram adekvata 

insatser för målgruppen då insatser riktade till dessa barn bör bygga på forskning och 

beprövad erfarenhet. Det är även angeläget att undersöka tillgängliga insatsers effekter. 

Det behöver även studeras vilka mekanismer som ligger bakom att yrkesverksamma 

inte anmäler till socialtjänsten, då ett barn har en förälder frihetsberövad, trots att det 

finns en anmälningsskyldighet jämlikt 14 kap. 1 § SoL.  
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Bilaga 1. Följebrev 

 

Hej! 

Våra namn är Maria Berg och Linda Mitter, vi läser socionomprogrammet vid Uppsala 

universitet och skriver nu vårt examensarbete. Vi ska studera vilka insatser 

socialtjänsten i Uppsala län erbjuder barn som har/har haft en förälder frihetsberövad. 

Med frihetsberövad menar vi den som är häktad eller avtjänar straff på anstalt.  

Forskning visar att barn med frihetsberövade föräldrar behöver stöd. Forskning visar 

även att det finns ett glapp mellan barnens behov av stöd och stöd som finns att tillgå. 

Syftet med vår studie är att kartlägga vilket stöd socialtjänsten i Uppsala län har att 

erbjuda. 

Deltagandet i vår studie är frivilligt. Då vi använder oss av en webbenkät kommer dina 

svar att avidentifieras och insamlat material kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av informationen. Uppgifterna kommer endast att användas i 

ett vetenskapligt syfte.  

Webbenkäten består av 14 frågor varav den sista frågan är en öppen fråga där du kan 

dela med dig av dina åsikter om hur socialtjänsten kan utveckla och/eller förbättra 

arbetet med barn som har/har haft en förälder frihetsberövad. 

Vår förhoppning är att studien ska leda till att glappet mellan barnens behov och 

tillgängligt stöd minskar.   

Vi behöver svar på enkäten senast den 17/4 

Ni kommer självklart att få ta del av vår C-uppsats när den är färdig! 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Paul Fuehrer, 

universitetslektor i sociologi vid Uppsala Universitet. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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Din medverkan är betydelsefull! 

Vänligen/ Maria Berg & Linda Mitter 

 

Kontaktuppgifter  

maria.berg.2174@student.uu.se                     mobil: 070-9611824 

linda.mitter.8434@student.uu.se                    mobil: 070-3773913 

paul.fuehrer@soc.uu.se                                 mobil: 070-5551247 
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Bilaga 2. Enkät 

 

 

1. I vilken kommun är du yrkesverksam? 

o  Enköping 

o  Heby 

o  Håbo 

o  Knivsta 

o  Tierp 

o  Uppsala 

o  Älvkarleby 

o  Östhammar 

2. Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialtjänsten barn- och/eller 

ungdomsverksamhet? 

 

3. Hur kommer det till socialtjänstens kännedom att ett barn har en 

förälder frihetsberövad? 

Det går bra att fylla i mer än ett svar 

o  Skola 

o  Polis 

o  Kriminalvård 

o  Sjukvård 

o  Annat 

4. Har ni på den enheten där du arbetar någon förebyggande eller 

uppsökande verksamhet som riktar sig till barn med frihetsberövade 

föräldrar? 

o  Ja 

o  Nej 

5. Hur ofta möter du barn/ungdomar som har /har haft en förälder 

frihetsberövad? 

o  Aldrig 

o  Minst en gång per år 

o  Minst en gång per halvår 

o  Minst en gång i månaden 
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6. Utifrån din erfarenhet och kunskap, anser du att barn till 

frihetsberövade föräldrar behöver specifika insatser? 

o  Ja 

o  Nej 

7. Utifrån din erfarenhet och kunskap, anser du att omsorgsföräldern till 

barn med en frihetsberövad förälder behöver specifika insatser? 

Med omsorgsförälder menas den förälder som ansvarar för barnets omsorg 

medan den andre föräldern är frihetsberövad 

o  Ja 

o  Nej 

8. Har ni specifika insatser till barn med frihetsberövade föräldrar på den 

enhet du arbetar? 

o  Ja 

o  Nej 

9. Om du svarade Ja på föregående fråga, vilken/vilka insatser har ni till 

barn med frihetsberövade föräldrar på den enhet du arbetar? 

Om du svarade Nej på föregående fråga gå vidare till nästa fråga 

o  Gruppverksamhet 

o  Enskilt stöd 

o  Annat 

10. Har ni specifika insatser till omsorgsföräldern på den enhet du arbetar? 

o  Ja 

o  Nej 

11. Om du svarade Ja på föregående fråga, vilken/vilka insatser har ni till 

omsorgsföräldern på den enhet du arbetar? 

Om du svarade Nej på föregående fråga gå vidare till nästa fråga 

o  Gruppverksamhet 

o  Enskilt stöd 

o  Annat 

12. Händer det att du hänvisar barn med frihetsberövade föräldrar till 

andra verksamheter utanför socialtjänsten? 

o  Ja 

o  Nej 
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13. Samarbetar den enhet där du arbetar med andra organisationer 

och/eller myndigheter när det gäller barn som har/har haft en förälder 

frihetsberövad? 

o  Ja 

o  Nej 

14. Beskriv kortfattat hur du tycker att socialtjänsten kan utveckla 

och/eller förbättra arbetet med barn till frihetsberövade föräldrar. 
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Bilaga 3. Socialtjänstlagen 

 

Socialtjänstlagens 2:a kapitel behandlar kommunens ansvar 

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta 

innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller 

andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 

bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.  

Socialtjänstlagens 3:e kapitel behandlar uppgifter inom socialtjänsten 

 4 § framgår att socialnämnden i den uppsökande verksamheten skall upplysa 

om socialtjänsten samt erbjuda grupper och enskilda stöd och hjälp. När det är 

lämpligt skall nämnden samverka med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. 

5 § Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.  

6 a § Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att 

kunna möta barns, ungdomars och vårdnadshavares olika behov. För barn som 

har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan 

vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker 

till det. 

Socialtjänstlagens 5:e kapitel behandlar särskilda bestämmelser för barn och unga  

1 § Socialnämnden ska  

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och 

en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 

förhindra att barn och ungdom far illa, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom 

av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande 

medel samt dopningsmedel, 

- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, 

uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är 

skadliga för dem, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har 

visat tecken till en ogynnsam utveckling, 
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- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges 

bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet 

1 a § framgår att socialnämnden i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 

att fara illa skall samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 

berörs. Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 

Socialtjänstlagens 14:e kapitel behandlar anmälningsskyldighet 

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa:  

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och 

fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet 

inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. 

 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas 

sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket 

är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 

utredning av ett barns behov av stöd och 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K14P1S1
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