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Abstract  

The aim of this study is to get a wider understanding regarding how social services handle cases 

with children of incarcerated parents. The study is based on interviews with seven social 

workers who all have experiences of some kind with these cases. The social workers were asked 

questions about what kind of support they could offer the children, what they found difficult in 

these cases and about how the childrens own wishes were taken in to consideration. The study 

shows that the social services in the municipalities were the interviews took place did not have 

any support that specifies on these cases although they often could offer some kind of general 

support. The majority of the social workers that were interviewed expressed a challenge in the 

fact that they did not have any specific guidelines or routines when it comes to these cases. 

Because of this some of the social workers thought the room for action was too large which 

they meant could obstruct the work when it comes to dealing with arising dilemmas. When it 

comes to children’s own wishes most of the social workers argued that when it is possible they 

try to listen and do the things the children want but also stressed that it is often a matter of the 

children’s age and maturity. The results of the study partly support the earlier studies, which 

considered these children as an forgotten group. 

  



 

ii 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Studiens disposition ....................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 1 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 3 

1.4 Frågeställningar ............................................................................................................................. 4 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................... 4 

2.1 Upplevelser och konsekvenser för barn med frihetsberövade föräldrar ........................................ 4 

2.3 Kontakt med den frihetsberövade föräldern som en viktig faktor ................................................. 5 

2.4 Myndigheters hantering av ärenden gällande barn med frihetsberövade föräldrar ....................... 6 

3. Teori - gräsrotsbyråkrati ...................................................................................................................... 8 

4. Metod ................................................................................................................................................ 10 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats .......................................................................................................... 10 

4.2 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................. 10 

4.3 Urvalsmetod ................................................................................................................................ 12 

4.4 Bearbetning & analys av material ............................................................................................... 13 

4.5 Kvalitetsaspekter ......................................................................................................................... 13 

4.6 Etiska överväganden .................................................................................................................... 15 

4.7 Arbetsfördelning .......................................................................................................................... 15 

5. Resultat och analys ............................................................................................................................ 16 

5.1 Intervjupersonerna ....................................................................................................................... 16 

5.2 Stöd till barn med frihetsberövade föräldrar................................................................................ 17 

5.3 Analys av stöd till barn med frihetsberövade föräldrar ............................................................... 20 

5.4 Svårigheter i ärendehanteringen .................................................................................................. 22 

5.5 Analys av uttryckta svårigheter i ärendehanteringen .................................................................. 27 

5.6 Beaktande av barns önskemål i ärenden där barnet har frihetsberövade föräldrar ...................... 30 

5.7 Analys av hur barn med frihetsberövade föräldrars önskemål beaktas ....................................... 32 

6. Diskussion ......................................................................................................................................... 34 

6.1 Sammanfattning av centrala resultat ........................................................................................... 34 

6.2 Övergripande diskussion ............................................................................................................. 36 

6.3 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 37 

6.4 Förslag på vidare forskning ......................................................................................................... 38 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 40 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 43 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 44 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................. 45 



 

1 
 

 

1. Inledning 

I följande studie ska vi genom intervjuer undersöka hur socialsekreterare hanterar ärenden 

gällande barn med frihetsberövade föräldrar, vilka svårigheter socialsekreterare kan uppleva i 

hanteringen samt hur barnets önskemål beaktas. Med frihetsberövade föräldrar syftar vi på att 

antingen den ena eller båda föräldrarna är frihetsberövad på anstalt alternativt häkte. Med 

barn syftar vi på personer i åldern 0–18 år. 

1.1 Studiens disposition 

Inledningsvis presenteras en problemformulering som följs av studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer ett avsnitt med tidigare forskning inom området som i sin tur 

följs av den teori som vi kommer koppla till studien. I efterföljande metodavsnitt beskrivs 

studiens vetenskapsteoretiska ansats, datainsamlingsmetod, urvalsmetod, bearbetning och 

analys av material, kvalitetsaspekter samt etiska överväganden. Sedermera presenteras 

studiens respondenter, resultat, analys av resultatet utifrån vald teori samt kopplingar till 

tidigare forskning. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt där studiens frågeställningar 

besvaras, slutsatser presenteras samt avslutande reflektioner görs.  

1.2 Problemformulering 

Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) bestämmelser i 1 kap. 1–2 § och 6 kap. 1 § lyfter vikten av 

att alla insatser för barn och ungdom ska göras i samförstånd med barnet och barnets familj. 

Arbetet ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Om ett barn eller 

en ungdom behöver vårdas utanför hemmet ska vården utformas så att den främjar den unges 

samhörighet med sin familj och sin hemmiljö, dessutom gäller barnets bästa i allt arbete som 

rör barn, enligt 1 kap 2 § Socialtjänstlagen (Ibid). 

Det finns inte många aktuella undersökningar om hur arbetet med barn med frihetsberövade 

föräldrar fungerar. Den senaste gjordes 1997 då Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen 

fick i uppdrag att studera förhållanden för barn till frihetsberövade. Rapporten belyser att när 

föräldrar blir frihetsberövade uppstår ett omedelbart behov för barnet att ha någonstans att bo 

och få omsorg. Barnet har dessutom ett behov av att behålla kontakt med sin förälder, samt att 

skyddas från skrämmande upplevelser (Kriminalvårdsstyrelsen 1998). 
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Nyberg (2015) har via barnombudsmannen kommenterat ovan nämnd rapport samt gjort en 

uppföljning av den. Nyberg (2015) lyfter fram att samhället inte tar tillräckligt ansvar i dessa 

ärenden och att det finns flera områden som bör förbättras. Ett förbättringsområde som nämns 

är exempelvis även här förutsättningarna för barn att upprätthålla kontakt med en intagen 

förälder men också samarbetet mellan socialtjänst och kriminalvård. Barn till frihetsberövade 

föräldrar beskrivs som en bortglömd grupp och hon menar vidare att det inte finns någon slags 

statistik över hur många barn det faktiskt rör sig om som har någon förälder i fängelse. I 

stället hänvisar hon till den senaste beräkningen som gjordes av Kriminalvårdsstyrelsen och 

Socialstyrelsen 1997, då det rörde sig om cirka 8000 barn i Sverige.  

Kriminalvårdsstyrelsen har utöver samarbetet med Socialstyrelsen även själva genomfört ett 

projekt kallat COPING mellan 2010 och 2012. Studien visar att barn med frihetsberövade 

föräldrar erbjuds interventioner, men att de trots det utsätts för negativa följder. Projektet visar 

att de barninriktade stöd som ges inte är tillräckligt anpassade till tiden för förälderns 

frihetsberövande, vilket kan vara avgörande för barnets hantering av situationen. Utifrån 

intervjuer med samhällsaktörer lyfter även denna studie fram flera exempel på förslag till vad 

som kan förbättras i hanteringen av barnens situation. Även här nämns vikten av att barnen 

ska behålla kontakt med den frihetsberövade föräldern och att myndigheter ska underlätta 

detta, men också att barnet ska få mer information om vad som sker med föräldern i 

rättsväsendet. Ytterligare förslag är ökad hjälp för den hemmavarande vårdnadshavaren att 

söka ekonomiskt bistånd, och att myndigheter mer skyndsamt kontaktar stödorganisationer i 

syfte att underlätta barnets behov (Berman, Steinhoff & Koivumaa 2013).  

Det finns både internationella och nationella forskningsunderlag inom området barn med 

frihetsberövade föräldrar. Sheehan (2010) har skrivit en artikel om barn med frihetsberövade 

föräldrar i Australien. Hon menar att kunskap av barnens upplevelser om området är 

bristfällig och att barnen inte blir tillräckligt uppmärksammade. Även Nesmith & Ruhland 

(2008) beskriver olika brister i sin artikel om barn med frihetsberövade föräldrar i USA, bland 

annat att barnens behov generellt inte uppmärksammas i domsluten trots att de påverkas av 

utfallet.  

När det kommer till professionernas kontakt med barnen menar Miller (2006) att det ibland 

kan vara svårt att identifiera barnen då det saknas uppgifter om dem från anstalterna. I 

avhandlingen “Mor i fängelse - mödrar och barn berättar” (2009) visar resultaten att 

majoriteten av de intervjuade barnen har varit i kontakt med socialtjänsten i samband med 
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förälderns frihetsberövande. Dock konstateras det att barns behov i stor utsträckning är osedda 

av de myndigheter som de kommit i kontakt med. Detta beskrivs ha inneburit att man inte har 

skapat nödvändiga rutiner utifrån ett barnperspektiv, som att exempelvis erbjuda dem bistånd 

utifrån barnets enskilda situation. Barnet har även under häktningstiden små eller inga 

möjligheter till kontakt med sin förälder (Björkhagen Turesson 2009). 

I förhållande till beaktande av barnets önskemål hänvisar Björkhagen Turesson (2009) till en 

studie genomförd av Stanton (1980) där 166 barn till frihetsberövade mödrar medverkade. 

Studien visade att många barn minst en gång under häktestiden var tvungna att flytta till ett 

annat boende, men att hälften av dessa var inte tillfrågade om var respektive hur de ville bo. 

Även Mapson (2013) skriver om beaktande av barnets egna önskemål och menar att en 

noggrann bedömning av barnen själva skulle vara till nytta för att kunna avgöra vilka stöd de 

kan behöva. Sheehan (2010) beskriver att påverkan för barn med frihetsberövade föräldrar är 

väldigt individuellt och format av unika situationer. 

Bristerna som rapporterna, artiklarna och avhandlingen lyfter fram kan tyda på att dessa 

ärenden inte hanteras grundligt vilket blir problematiskt i enlighet med Socialtjänstlagens 

bestämmelser. Utifrån ovanstående kan det konstateras att barn till frihetsberövade föräldrar 

erbjuds stöd från myndigheter, men att stödet inte är tillräckligt och att dem trots det utsätts 

för negativa följder. Flera av författarna beskriver barnen som en bortglömd eller 

ouppmärksammad grupp i samhället, exempelvis Björkhagen Turesson (2009). I förhållande 

till detta anser vi dessutom att det är problematiskt att det ofta saknas statistik över hur många 

barn det rör sig om. Dels saknas beräkningar nationellt, då senaste beräkningen gjordes i 

Sverige 1997 (Nyberg 2015) men även internationella källor påpekar problematiken (Sheehan 

2010). Dessa faktorer kan tyda på att socialtjänstens hantering av barn med frihetsberövade 

föräldrar är begränsad och att kunskaper om hanteringen därmed behöver utökas. Vi vill 

därför med denna studie försöka få en större förståelse för hur socialtjänsten arbetar med barn 

med frihetsberövade föräldrar. Studien riktas till professionella som möter denna målgrupp i 

syfte att kritiskt granska den befintliga hanteringen. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att genom intervjuer med socialsekreterare undersöka hur socialtjänsten 

hanterar ärenden gällande barn med frihetsberövade föräldrar för att få en ökad förståelse för 

dessa ärenden.  
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1.4 Frågeställningar  

- Vilket stöd erbjuder socialtjänsten till barn med frihetsberövade föräldrar? 

- Vilka svårigheter uttrycker socialsekreterare när det gäller hanteringen av dessa ärenden och 

på vilket sätt hanteras eventuella svårigheter? 

- Hur beskriver socialsekreterare att barnets önskemål beaktas i ärenden gällande barn med 

frihetsberövade föräldrar? 

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi presentera det forskningsunderlag som vi funnit och som är 

relevant för studien. Inledningsvis nämns barnens upplevelser vilket sedan följs av möjliga 

konsekvenser för barnet. Därefter följer ett avsnitt om kontakt med den frihetsberövade 

föräldern som en viktig faktor och slutligen lyfter vi fram forskning om myndigheters 

hantering. Det kan dock konstateras att forskningen är begränsad i vissa avseenden vilket 

också är anledningen till att vi vill undersöka området vidare. 

2.1 Upplevelser och konsekvenser för barn med frihetsberövade föräldrar 

Nesmith & Ruhland (2008) har skrivit en artikel om barn med frihetsberövade föräldrar i 

USA och beskriver sociala svårigheter som en del av problematiken som inte 

uppmärksammas för dessa barn. Exempelvis att inte kunna förklara var mamma eller pappa är 

för sina vänner, eftersom barnet kanske inte vill att vännerna ska veta att hon eller han är 

frihetsberövad. Genom intervjuer blev resultatet att barnen ofta tyckte att frihetsberövandet av 

föräldern var familjens privata hemlighet som de inte ville sprida vidare. Vidare beskrivs även 

att många barn tar på sig ett stort vuxenansvar för att exempelvis göra det enklare för den 

föräldern som blir kvar hemma när partnern blir frihetsberövad. Genom jämförelser av 

barnens och vårdnadshavarnas intervjuer kunde de se att vårdnadshavarna inte trodde att 

barnen märkte av deras stress medan barnens svar gjorde det klart att de gjorde det (Ibid).  

Heinecke Thulstrup & Eklund Karlsson (2017) skriver att barn till frihetsberövade föräldrar 

löper större risk att få hälsoproblem. De menar att dessa barn kan uppleva svårigheter i deras 

hemmiljö, skola och att de ofta hamnar i utanförskap. En stor del av traumat dessa barn 

genomgår menar Sheehan (2010) är själva separationen från föräldern, men även att syskon 

kan tvingas separeras om inte en vårdnadshavare kan ta hand om flera syskon. Miller (2006) 
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påpekar att separation från syskon oftast sker när det är modern som blir frihetsberövad, då 

kvinnor, enligt Millers undersökningar, oftare än män är ensamstående förälder innan 

frihetsberövandet och barnen måste tas om hand av någon annan. Björkhagen Turesson 

(2009) skriver i sin avhandling att var fjärde barn var tvunget att skiljas från sina syskon 

under tiden deras mor var frihetsberövad. 

Miller (2006) beskriver en slags skam och känsla av skuld om föräldern har blivit 

frihetsberövad genom kriminella handlingar som föräldern gjorde för att kunna försörja 

familjen. Hon menar att dessa skuldkänslor kan leda till att barnen får bestående psykiska 

besvär även i vuxen ålder om ingen bestrider dessa känslor. Sheehan (2010) har skrivit en 

artikel om barn som har föräldrar som nuvarande är eller som tidigare har varit 

frihetsberövade i Victoria, Australien. Hon beskriver dessa barn som en utsatt grupp som 

blivit bortglömd då det inte är tydligt vad som händer med barnen, var de bor eller hur de tas 

om hand. Även Miller (2006) menar att detta är en bortglömd grupp och påpekar att det inte 

finns någon nuvarande tillförlitlig statistik på hur många barn som faktiskt har frihetsberövade 

föräldrar. Vidare beskriver hon också olika typer av hälsoproblem för barn med 

frihetsberövade föräldrar, såsom depression, anknytningsproblematik och utåtagerande 

beteenden. 

Även F Sharp & T Marcus-Mendoza (2001) skriver om frihetsberövade kvinnor och deras 

barn i USA. Till skillnad från barn till fäder i fängelse, skriver författarna att barn till 

frihetsberövade mödrar tenderar att inte bo med den andra föräldern under strafftiden. De 

beskriver hur placeringen av dessa barn efter frihetsberövandet inte är helt okomplicerat. Barn 

kan behöva flytta in hos släktingar, institutioner eller med familjehem. Författarna beskriver 

hur placering av barn kan skapa känslomässiga problem och bidra till osäkerhet eftersom det 

bland annat innebär en ny omgivning och miljö för barnet. 

2.3 Kontakt med den frihetsberövade föräldern som en viktig faktor 

Miller (2006) beskriver hur viktigt det är med kontakt till sina föräldrar och Sheehan (2010) 

skriver att barn som har kontinuerlig kontakt med föräldern som är frihetsberövad verkar 

hantera situationen bättre än de barn som inte har det. Miller (2006) betonar att om kontakten 

mellan förälder och barn var positiv innan frihetsberövandet bör en kontakt upprätthållas 

genom regelbundna besök. Trots vikten av regelbundna besök har cirka hälften av de dömda 

föräldrarna inte några besök alls av sina barn. Den andra halvan har en del besök men inte 

regelbundet. Detta tros dock ha en geografisk anledning då föräldern kan vara på en anstalt 
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många mil bort, vilket gör att det är svårt för vårdnadshavaren att ordna så barnet och 

föräldern kan träffas (Ibid). Däremot har alla barn som intervjuats i Björkhagen Turessons 

(2009) avhandling haft kontakt med sin mor under tiden i fängelse, vilket hon betonar 

underlättar återföreningen mellan dem efter strafftidens slut. Däremot beskrivs att barnet 

under häktningstiden har små eller inga möjligheter till kontakt med sin förälder på grund av 

förälderns begränsning till yttervärlden vilket ses som en försvårande omständighet. Sheehan 

(2010) beskriver att påverkan för barn med frihetsberövade föräldrar är väldigt individuellt 

och format av unika situationer. Det kan handla om att det är mamma eller pappa som är 

frihetsberövad, vilken ålder barnet är när frihetsberövandet sker samt hur länge föräldern är 

frihetsberövad (Ibid).  

Mapson (2013) skriver om barn med frihetsberövade föräldrar i USA och menar att det finns 

flera hinder för frihetsberövade föräldrar som har barn boende i familjehem. De flesta barn 

bor med den kvarvarande föräldern eller annan familjemedlem när en förälder är 

frihetsberövad, medan några blir placerade i familjehem. I fallen med familjehem beslutas 

kontakten med en fängslad förälder av en domare och när barnet bor kvar med familjen 

beslutas kontakten av föräldern/familjemedlemmen som är vårdnadshavare. Hindren uppstår 

då vid organisering av besök, främst på grund av bristande samordning mellan familjehem 

och anstalt. 

2.4 Myndigheters hantering av ärenden gällande barn med frihetsberövade 

föräldrar 

I en handbok från Socialstyrelsen (2014) om stöd till myndigheter med anmälningsskyldighet 

enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen benämns kriminalvården som en av dessa myndigheter. 

Detta på grund av att regeringen har påpekat att socialnämnden och socialtjänsten bör 

uppmärksammas på vilka barn som har frihetsberövade föräldrar då de kan vara i behov av 

stöd. I handboken står även att kriminalvården bör uppmärksamma socialtjänsten när en 

intagen förälder ska bli frigiven, speciellt i fall där föräldern är dömd för familjerelaterad 

våldsbrottslighet. 

Sheehan (2010) menar att kunskap om barnens upplevelser om området är bristfällig och det 

trauma det faktiskt innebär att ha en frihetsberövad förälder inte blir uppmärksammat i 

samhället eller av professionella myndigheter. Även Nesmith & Ruhland (2008) menar att 

antalet barn ökar och att barnens behov generellt inte uppmärksammas i domsluten trots att de 

påverkas av utfallet.  
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Björkhagen Turesson (2009) har skrivit en avhandling som bygger på intervjuer med 

frihetsberövade mödrars barn. Enligt Björkhagen Turesson (2009) visar flera 

forskningsrapporter att något som framför allt drabbar barn med frihetsberövade mödrar är att 

de riskerar att placeras utanför det egna hemmet, vid flera tillfällen och i olika familjer. 

Vidare skriver hon att eftersom nästan ingen vet exakt när föräldern ska gripas måste 

placeringen av minderåriga barn till ensamstående föräldrar ofta ske hastigt. Björkhagen 

Turesson (2009) hänvisar också till en studie genomförd av Stanton (1980) där 166 barn till 

frihetsberövade mödrar medverkade. Studien visade att flera familjer upplevde häktestiden 

som svårast och att många av barnen minst en gång under denna tid varit tvungna att plötsligt 

flytta till ett annat boende. Hälften av dessa var inte tillfrågade om var respektive hur de ville 

bo. Hon beskriver också, med hänvisning till Norman (1995), att många barn är osäkra kring 

anledningen till placeringen. Vidare konstateras att samhället är bristfälligt gällande att 

uppmärksamma barnen samt i att erbjuda dem stöd utifrån barnets enskilda situation 

(Björkhagen Turesson 2009). 

Vidare visar Björkhagen Turessons (2009) resultat dels på att barns behov i stor utsträckning 

är osedda av de myndigheter som kommer i kontakt med dem och deras familjer efter ett 

frihetsberövande. Vidare skriver hon att myndigheter inte har uppmärksammat barnens behov 

har inneburit att man inte har skapat nödvändiga rutiner utifrån ett barnperspektiv (Ibid). Hon 

beskriver att majoriteten av de intervjuade barnen har varit i kontakt med socialtjänsten i 

samband med frihetsberövandet och att den hjälp som barnen erbjudits främst har varit av 

praktisk karaktär. Hon beskriver också att det finns mycket i de olika berättelserna som tyder 

på att barnen inte har blivit erbjudna psykosocial hjälp, vilket innebär hjälp som syftar till att 

stödja barnen samt ge möjlighet att uttrycka känslor och upplevelser av det som har hänt dem 

(Ibid). 

L Greif (2014) skriver om fäder i fängelse i USA och menar att socialarbetare som är 

involverade i barnen måste vara medvetna om de problem som fäderna möter i förhållande till 

föräldraskap. Många av de problem som presenteras ligger på fädernas känslor av 

marginalisering samt osäkerhet på föräldraskapet. Deras förmåga att bidra ekonomiskt och att 

ha kontakt med sina barn har minskat kraftigt. Genom att göra sina röster hörda kan 

socialarbetare lära sig vad faderns önskningar är för föräldrarna, liksom de hinder de står 

inför. Genom detta kan socialarbetare sträva efter att förbättra dessa fäders förbindelser med 

sina familjer samt göra deras väg hem enklare genom att utbilda samhället om deras liv. 
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Miller (2006) menar att professioner som kommer i kontakt med barn med frihetsberövade 

föräldrar försöker starta olika grupper och liknande för att hjälpa barnen, men att det ibland 

kan vara svårt att identifiera dem då det saknas uppgifter om barnen hos anstalterna. Det finns 

trots det hjälp att få, hon beskriver att professionella som arbetar med barn med 

frihetsberövade föräldrar har olika modeller för att hjälpa barnen med att exempelvis prata om 

anknytningsproblem och hur de ska hantera situationen de är i. 

Socialforskningsinstitutet i Danmark har skrivit en forskningsrapport på uppdrag av danska 

socialministeriet om barns och hemmavarande föräldrars upplevelser av att ena föräldern är 

frihetsberövad. De intervjuade familjerna i rapporten har haft kontakt med socialförvaltningen 

genom vilka de fått ekonomisk hjälp, samt fått hjälp med att hitta billigare bostäder eller att 

söka bostadsförsäkring. När det gäller andra frågor, oavsett om de är specifikt kopplade till 

fängelseprocessen eller om det handlar om mer personliga problem, är intervjupersonernas 

uppfattning att hjälpen inte är tillräcklig i social välfärd. För att möjliggöra initiativ betonas 

intervjupersonernas upplevelser av att socialförvaltningen har begränsad kunskap om fakta 

och rutiner kring frihetsberövning, om vilken hjälp du kan söka när en partner är 

frihetsberövad samt upplevs socialförvaltningen ha begränsad förståelse för önskan om att 

upprätthålla kontakten med barnets far. Vidare beskriver intervjupersonerna de ekonomiska 

och praktiska problemen som det område där det mest brådskande behövs hjälp, och att detta 

är ett område att vara medveten om inom socialförvaltningen. En viktig punkt som tas upp när 

det gäller att involvera socialförvaltningen som en rådgivare av mer personlig karaktär 

beskrivs vara problem i samband med anonymitet, särskilt för de familjer som bor i små 

kommuner (Christensen 1999). 

Mapson (2013) skriver i sin artikel “From prison to parenting” att en noggrann bedömning av 

barnen själva skulle vara till nytta för att kunna avgöra vilka stöd de kan behöva. Sist 

rekommenderas att barnen utvärderas vid tidpunkten för deras föräldrars frihetsberövande 

samt med jämna mellanrum därefter för att bestämma deras pågående behov. 

3. Teori - gräsrotsbyråkrati  

Vi kommer i denna studie utgå ifrån den teori som presenteras i boken “Street-level 

bureaucracy”, där statsvetaren Michael Lipsky (2010) undersöker hur diskretionära tjänster, 

arbetsförhållanden och arbetspraxis interagerar för att påverka klienters utfall. Begreppet 

“Street-level bureaucracy” benämns på svenska som “gräsrotsbyråkrati”. En gräsrotsbyråkrat 

definierar Lipsky (2010) som en yrkesverksam i offentlig sektor, exempelvis 
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socialsekreterare, lärare eller poliser, som innehar mandat att besluta över individer i 

samhället. Gräsrotsbyråkratens arbete styrs av generella lagar och riktlinjer men på grund av 

att dessa ofta är diffusa innebär det att arbetet har ett brett handlingsutrymme. Detta påverkar 

gräsrotsbyråkratens arbetssätt på så vis att hen gör individuella tillämpningar och skapar egna 

tolkningar. Gräsrotsbyråkraten får därför inte sällan också arbeta utifrån normer (Ibid). 

Johansson (2007) har utvecklat Lipskys (2010) teori och menar att gräsrotsbyråkratens 

utmärkande drag är arbetet och relationen med klienten. Han menar att gräsrotsbyråkraten är 

beroende av klienterna på två vis och beskriver det som att klienter är både konsumenter av 

och material till gräsrotsbyråkratens åtgärder. Det vill säga att gräsrotsbyråkraten dels är 

beroende av att klienten utnyttjar de tjänster som erbjuds, dels påverkar också klientens 

egenskaper gräsrotsbyråkratens innehåll i det dagliga arbetet. 

Lipsky (2010) beskriver vidare att gräsrotsbyråkraten ofta upplever ett dilemma i att befinna 

sig mellan organisationens krav och klientens krav och förväntningar. Han betonar hur 

gräsrotsbyråkratens starka vilja till att hjälpa utsatta individer i samhället inte alltid samverkar 

med det handlingsutrymme och de riktlinjer som arbetet präglas av. Han menar att 

organisationens lagliga ramar och riktlinjer ska beaktas å ena sidan och klienters behov och 

önskemål å andra sidan. Gräsrotsbyråkraten hanterar detta genom att anpassa sitt sätt att tänka 

efter de riktlinjer som finns och gör det bästa enligt omständigheterna. På så vis genomför 

gräsrotsbyråkrater sitt arbete genom att utveckla rutiner och strategier på ett sätt som starkt 

påverkar klienternas utfall. Lipsky (2010) betonar även att gräsrotsbyråkraters arbete görs 

under relativt stora former av osäkerhet eftersom arbetet med individer är komplext samt att 

beslutstagandet om ärenden ofta kräver en skyndsamhet. Således försöker gräsrotsbyråkraten 

ofta även effektivisera sitt arbete så mycket det går.  

Teorin är relevant till vår studie eftersom socialsekreterare som arbetar med barn till 

frihetsberövade föräldrar kan utifrån Lipsky (2010) benämnas som gräsrotsbyråkrater. Allt 

socialt arbete drivs alltid av en organisation och dess breda verksamhetsfält medför att enkla 

modeller aldrig kan upprättas, vilket i sin tur innebär att osäkerheten i arbetet är ofrånkomlig. 

Arbetets handlingsutrymme gör att socialsekreteraren därför inte sällan måste arbeta med sina 

normativa föreställningar i sin bedömning om vad som är bäst för barnets behov (Svensson, 

Johnsson och Laanemets 2008). Socialsekreteraren behöver också, precis som Lipsky (2010) 

beskriver, förhålla sig till organisationens lagar och riktlinjer å ena sidan men även klientens, i 

detta fall barnets alternativt barnets vårdnadshavares, behov och önskemål å andra sidan. 

Organisationens riktlinjer kan upplevas som ett dilemma i hanteringen av ärenden, för precis 
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som Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) hävdar kan en handling som utifrån 

organisationens perspektiv verkar självklar kan i perspektivet människa till människa framstå 

som underlig. Samtidigt ska barnets bästa alltid beaktas i arbetet, vilket inte alltid är helt 

okomplicerat. Teorin behandlar också gräsrotsbyråkratens subjektiva uppfattning av hur 

denne väljer handlingsstrategier för att handskas med handlingsutrymmet och 

handlingsdilemman. Detta gör att teorin är relevant för studiens frågeställningar då syftet är 

att genom intervjuer undersöka socialsekreterarnas egna beskrivningar av deras hantering av 

dessa typer av ärenden.  

4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Studien bygger på en hermeneutisk ansats, vilket innebär läran om förståelse och tolkning. 

Modeller som bygger på förståelse härstammar från hermeneutiken och bildades i samband 

med att människan fick en ökad medvetenhet om världen och dess föränderlighet. 

Förståelsemodeller grundas i humanvetenskapliga ämnen som består av studier om kulturella 

och mänskliga fenomen. Att ”förstå” handlar om en kunskap som innebär ett djupare 

meningsinnehåll och en djupare förklaring om människan som det tar sig uttryck, snarare än 

ett ytligt perspektiv.  

Eftersom syftet med studien är att få en förståelse för socialsekreterares uppfattningar av 

ärenden med barn till frihetsberövade innebär det att ett hermeneutiken blir central som 

metodiskt tillvägagångssätt i denna studie. Detta eftersom vi strävar efter att få en ökad 

förståelse snarare än en förklaring och utgångspunkten för förståelse är människans upplevda 

erfarenhet. Studier som bygger på förståelse kan dock kritiseras då de kan uppfattas som 

diffusa utifrån frågor som hur vi överhuvudtaget kan bedöma om en tolkning är korrekt. 

Därför är det nödvändigt för oss att ha en objektiv distans till fenomenet som studeras för att 

överhuvudtaget kunna undersöka det objektivt och vetenskapligt. Eftersom studien bygger på 

en hermeneutisk ansats innebär det att det också är en kvalitativ studie (Thomassen 2007).   

4.2 Datainsamlingsmetod  

Kvalitativa studier innebär oftast en intensiv studie av en liten grupp som har vissa 

gemensamma egenskaper (Bryman 2016). Denna undersökning bygger på en kvalitativ 

intervjustudie med socialsekreterare som arbetar eller har arbetat med barn till frihetsberövade 

föräldrar. För att få relevant information har vi således använt oss av kvalitativa intervjuer där 
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intervjupersonernas perspektiv, upplevelser och tolkningar av verkligheten varit centralt (A 

Holstein & F Gubrium 2016). Motiveringen är att vi ansåg att dessa intervjuer skulle kunna 

öka vår förståelse för hur socialtjänsten arbetar med barn till frihetsberövade föräldrar. Tre 

intervjuer har genomförts på plats och fyra intervjuer har genomförts via telefon då avståndet 

till intervjupersonerna varit långt. Två av intervjupersonerna föredrog dessutom 

telefonintervju. Allt intervjumaterial har med samtycke spelats in.  

Bryman (2016) beskriver hur tillvägagångssättet i kvalitativa studier inte är lika strukturerat 

som i kvantitativa. Detta på grund av att intresset i kvalitativa studier syftar mer till den 

intervjuades ståndpunkter snarare än forskarens egna intressen. Vidare menar han att det är 

viktigt att ge utrymme för olika intervjupersoner att tolka och besvara frågor på olika sätt, då 

det ger en kunskap om vad just den individen finner relevant och viktigt. Det kan även göra 

att intervjupersonerna ger bredare och mer detaljrika svar, vilket är viktigt i kvalitativa 

studier.  

Det finns olika sorters kvalitativa intervjuer varav vi har använt oss av semistrukturerad 

intervju. I enlighet med Brymans (2016) beskrivning av semistrukturerad intervju var våra 

intervjuer inriktade på i förväg bestämda ämnen men var samtidigt utformade på så sätt att 

intervjupersonerna hade möjlighet att tolka frågor på sitt egna sätt och utforma svaren 

därefter. Detta ledde till olika följdfrågor i olika intervjuer. På så vis blir intervjun mer 

flexibel och det blir ett större fokus på intervjupersonens upplevelse och tolkning av vad som 

är viktigt i frågorna. Såväl följdfrågor som förtydligande frågor ställdes under våra intervjuer 

för att vi skulle få så tydliga svar som möjligt. Under intervjuernas gång ändrades även 

frågornas ordningsföljd utifrån intervjupersonens svar. Detta påpekar också Bryman (2016) då 

han förklarar att det kan vara mer passande att ändra frågornas ordningsföljd om 

intervjupersonen svarar på ett visst sätt.  

Dalen (2015) beskriver att vid semistrukturerade intervjuer finns ett behov av att utarbeta en 

intervjuguide med de centrala frågor och teman som studien omfattas av. Samtliga teman och 

frågor ska ha relevans för studiens syfte och frågeställningar men de inledande frågorna bör 

vara av sådant slag att intervjupersonen känner sig så bekväm som möjligt. I enlighet med 

detta strukturerade vi fram en intervjuguide innan intervjuerna genomfördes, se bilaga (3). 

Precis som Bryman (2016) också beskriver valde vi också ut vad det var som var oklart i 

studien, vad vi ville ta reda på samt gjordes vissa frågor upp där det fanns möjlighet till 

följdfrågor och flexibilitet utifrån intervjupersonens tolkning av frågorna. Bryman (2016) 
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beskriver här också att en intervjuguide i semistrukturerade intervjuer är mindre specifik än 

vid strukturerade intervjuer. Han menar att intervjuguiden kan ses som en minneslista över 

vilka aspekter som ska tas upp under intervjun. Vi valde att strukturera fram fem olika teman. 

Det första och inledande temat berör grundläggande frågor som nuvarande arbetsplats, 

utbildning och examen samt annan arbetslivserfarenhet. Efterföljande teman är “Erfarenheter 

av ärenden med barn till frihetsberövade föräldrar”, “Stöd och interventioner”, “Svårigheter i 

hantering av ärenden” samt “Beaktande av barnets egna önskemål”.  

4.3 Urvalsmetod 

Dalen (2015) menar att valet av informanter är av yttersta vikt i synnerhet i en kvalitativ 

studie. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för 

djupare uppfattningar om det fenomen som ska studeras. Detta innebär att urvalet inte sker 

slumpmässigt utan snarare systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier menar 

Holme & Solvang (1997). Kriterierna till denna studie var att intervjupersonerna skulle arbeta 

alternativt ha arbetat som socialsekreterare med ärenden med barn till frihetsberövade 

föräldrar. Förhoppningen var att intervjua åtta stycken informanter och att samtliga skulle 

arbeta i olika kommuner, i syfte att få ett så varierat urval som möjligt. Vi upplevde emellertid 

en svårighet i att finna intervjupersoner och därför genomfördes i stället sju stycken intervjuer 

i fem olika kommuner. Svårigheten att finna intervjupersoner grundas dels i att arbete med 

barn till frihetsberövade är ovanliga ärenden. Flera kommuner som kontaktats har uttryckt att 

de aldrig har arbetat med sådana ärenden. Vissa kommuner har uttryckt att de endast haft 

något enstaka ärende och att de därför upplevt sig ha för lite erfarenhet för att kunna svara på 

våra frågor. Vi upplever dock att antalet informanter har varit tillräckligt för att utforma en 

givande analys av resultatet. Trost (2010) påpekar att det intressanta i en kvalitativ studie är 

att finna ett mönster, inte hur många informanter som medverkar i studien eller hur många av 

dessa som delar detta mönster.  

Vi har i studien använt ett subjektivt urval där vi har handplockat urval som har relevans för 

studien. Ett subjektivt urval kännetecknas av att urvalet sker efter eget omdöme samt kan man 

oftast inte säga hur säkra resultaten är (Holme & Solvang 1997). Urvalet skedde genom att vi 

kontaktade kommuner. Kontakten gjordes genom att maila ut informationsbrev till 

socialkontor i flertalet kommuner med frågan om socialsekreterare som arbetar alternativt har 

arbetat med ärenden gällande barn med frihetsberövade föräldrar vill delta i en intervju. 
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Därefter har vi handplockat de sju stycken som svarat jakande och som vi anser bidragit till 

ett så varierat urval som möjligt.  

4.4 Bearbetning & analys av material 

Dalen (2015) påpekar att det finns olika aspekter att ta hänsyn till i kvalitativa studier, 

exempelvis att bearbetningen av intervjuerna är tidskrävande, vilket det också var för oss. 

Efter att intervjuerna genomförts har inspelat material omedelbart transkriberats, vilket 

innebär att vi har dokumenterat allting som sagts under intervjuerna. Dalen (2015) påpekar att 

för att få den bästa möjliga återgivningen av intervjun är det bra att transkribera direkt efter att 

intervjun är avslutad samt är det ett bra tillfälle att bekanta sig med datamaterialet. Vidare 

beskriver hon transkribering som texter i form av intervjuutskrifter. Hon menar att det vid 

kvalitativa intervjuer är av vikt att avgöra om de transkriberade intervjuuttalanden vi fått fram 

kan definieras som texter, samt om det genom texten går att öppet tolka det som är direkt 

knutet till det muntliga talet i intervjun.  

Arbetet med transkriberingen fördelades på hälften men vi har båda tagit del av samtliga 

transkriberingar. Vi upplevde att transkriberingen medförde en mer uppmärksam och 

noggrann granskning av uttalanden under intervjuerna vilket på så vis var till hjälp i resultatet 

och analysen. Därefter gjorde vi en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att vi tillsammans 

gått igenom och reflekterat kring materialets huvudsakliga innehåll i syfte att strukturera 

empirin efter våra frågeställningar. Vi läste igenom varje intervju för sig och plockade ut citat 

som var relevanta till frågeställningarna. Vi diskuterade sedan de centrala delar vi fått fram 

genom struktureringen så att dessa stämde överens med uppsatsen i sin helhet och därefter 

skapade vi de gemensamma teman som framkommit under intervjuerna. Inom varje tema har 

vi vidareutvecklat underkategorier samt valt ut vissa särskilda citat som vi anser användbara 

då de lyfter fram viktiga aspekter i intervjupersonernas svar (Lundman & Hällgren Graneheim 

2017). 

4.5 Kvalitetsaspekter 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att kraven på god vetenskaplig kvalitet kan tolkas på olika 

sätt. Det ena kravet handlar om att forskningen ger nya kunskaper, tar fram nya upptäckter 

eller förnyar synen på tidigare kända händelser och relationer. Detta krav kan vara svårtolkat 

då forskning mer eller mindre kan uppfylla flera av tidigare nämnda krav. Utöver detta krav 

finns det även ett bredare krav som handlar om en helhetsbedömning där enskilda krav inte 
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kan tas fram. Det går inte att ta bort en del när det stora hela av forskningen undersöks utan 

det är då kvaliteten hos de sammantagna egenskaperna som bedöms.  

Bedömning av tillförlitligheten i kvalitativa studier beskriver Bryman (2016) mäts genom 

följande kriterier; trovärdighet, pålitlighet, samt överförbarhet. Med trovärdighet avses att 

man garanterar att forskningen utförts i överensstämmelse med de regler som finns. Med 

begreppet pålitlighet avses att för att kunna bedöma en undersökning ska forskaren tillägna 

sig ett kritiskt synsätt. Även Jönson (2010) betonar vikten av ett kritiskt förhållningssätt samt 

lyfter han vikten av att se på intervjupersoners yttrande som ett objektivt sätt att styrka eller 

förkasta ett problem. Han understryker också vikten av att förhålla sig till noggrannhet i de 

verktyg som används i studien, exempelvis urvalsmetod och datainsamling. Han menar att 

kunskap uppnås under förutsättning att forskaren är noggrann och bland annat väljer rätt och 

tillräckligt många respondenter, ställer relevanta frågor samt kombinerar olika 

kunskapskällor. Intervjupersonerna i denna studie är relevanta eftersom samtliga arbetar med 

barn till frihetsberövade. Frågorna som har ställts under intervjuerna har också berört studiens 

syfte och frågeställningar. Genom kombination av tidigare forskning och teori har 

intervjusvaren kunnat styrkas, dock vill vi också betona att tidigare forskning inom området 

varit begränsad. I förhållande till studiens pålitlighet vill vi också betona vår medvetenhet 

kring att det inte går att garantera att intervjupersonernas tolkningar av frågorna likställda. Vi 

vill här även nämna att intervjuuttalanden har haft olika tolkningsnivåer. Vissa uttalanden är 

mer konkreta medan andra mer abstrakta där vi har fått göra en bredare tolkning av 

intervjupersonernas svar (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). 

Bryman (2016) beskriver överförbarhet, även benämnt som extern validitet, vilket berör i 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras. I förhållande till detta begrepp vill vi betona 

vår medvetenhet om att intervjupersonernas svar är i för liten omfattning för att kunna göra 

säkra generella slutsatser. Dels med hänsyn till antalet intervjupersoner, dels med hänsyn till 

att alla intervjupersoner inte arbetar med dessa ärenden på fullt likvärdiga sätt. Däremot 

menar vi att uppsatsen kan bidra till att uppmärksamma ämnet ytterligare. Vi vill också 

understryka att det internationella forskningsunderlag vi använder i studien inte är direkt 

överförbar till svensk forskning, men är ändå av relevans då den kan bidra med kunskap som 

inte återfinns i Sverige.  

Vi har även försökt förhålla oss till begreppet precision vilket Trost (2010) menar innebär att 

man som intervjuare inte ska tro att man förstått något förrän man är säker på att man förstått 



 

15 
 

samt kontrollerat att man gjort det. Under intervjuerna har vi ställt flera frågor om samma 

företeelse för att förstå alla dess nyanser, genom öppna frågor och förtydligande följdfrågor. 

Vidare menar Trost (2010) att intervjuaren ska vara lyhörd och uppmärksam på tonfall, 

uttryck och andra kroppsrörelser vilket vi försökt vara under intervjuerna. Dock hade vi inte 

möjlighet att uppmärksamma fysiska uttryck under intervjuerna som genomfördes via telefon. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien förhåller sig till Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska krav vilka är 

forskningskravet samt individskyddskravet. Forskningskravet innebär att befintliga kunskaper 

fördjupas och metoder utvecklas vilket vi upplever att denna studien uppfyller då vi fått en 

bredare bild av ärendehanteringen gällande barn med frihetsberövade föräldrar. Vi har försökt 

sammanställa resultatet på ett så objektivt och sanningsenligt sätt som möjligt. 

Individskyddskravet innebär att individer ska skyddas från att utsättas för kränkning, fysisk 

eller psykisk skada och preciseras i följande fyra centrala krav inom forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studien har 

förhållit sig till informationskravet genom att innan intervjuerna genomfördes skickade vi 

informationsbrev via mail till de intervjupersoner som vi önskade deltaga. I 

informationsbrevet presenterades syftet med vår studie, frågeställningar, metod samt 

information om själva intervjun. Intervjupersonerna fick information om villkor för studien 

som kan tänkas påverka viljan att medverka, som exempelvis att studien sker anonymt, att 

medverkan är frivillig samt att de när som helst har möjlighet att avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet har vi förhållit oss till genom att vi innan varje intervju bett om samtycke till 

att dels medverka men också till att spela in hela intervjun. I enlighet med 

konfidentialitetskravet har intervjupersonernas medverkan i studien varit helt anonym och 

intervjupersonernas identitet kommer inte att röjas. Intervjumaterialet har också förvarats i 

våra datorer så att ingen obehörig kan ta del av det, mer än vi, vår handledare och examinator. 

Transkriberingarna kommer också raderas så fort studien är klar. I förhållande till 

nyttjandekravet var vi noggranna med att framhäva att intervjumaterialet endast skulle 

användas för forskningsändamål.  

4.7 Arbetsfördelning 

Vi har genom hela studiens gång haft en jämn arbetsfördelning. Vi har båda närvarat under 

intervjuerna men själva intervjuerna har varannan gång genomförts samt transkriberats av 
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Hilda Ulvemo och varannan gång av Evelina Andersson. Vi har därefter tillsammans 

resonerat och diskuterat kring samtliga delar och gemensamt skrivit hela uppsatsen. 

5. Resultat och analys 

Nedan följer en kortfattad presentation av studiens respondenter som därefter följs av en 

redovisning av studiens resultat. Varje resultatdel följs sedan av en separat analys med 

utgångspunkt i Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati. Samtliga analyser avslutas även 

med anknytning till tidigare forskning. 

5.1 Intervjupersonerna 

Vi har genomfört sju stycken intervjuer med socialsekreterare från fem kommuner som 

samtliga arbetat med barn till frihetsberövade föräldrar, men på olika sätt. Majoriteten av 

intervjupersonerna har haft två till tre ärenden vardera. Vi kommer i texten benämna 

intervjupersonerna som IP “1”-“7”. IP 1, 2 & 6 intervjuades på plats medan IP 3, 4, 5 & 7 

intervjuades via telefon. Nedan följer en tabell över intervjupersonernas nuvarande tjänst, 

arbetslivserfarenhet från nuvarande tjänst samt utbildning. 

Deltagare Nuvarande tjänst Erfarenhet  
 

  

IP 1 Barnhandläggare 2.5 år 
 

  

IP 2 Barn- och ungdomshandläggare 3.5 år 
 

  

IP 3 Handläggare familjehemsenhet 2 år 
 

  

IP 4 Socialsekreterare mottagningsenhet 11 år 
 

  

IP 5 Socialsekreterare mottagningsenhet 1.5 år 
 

  

IP 6 Barnhandläggare 3 år 
  

IP 7 Ungdomshandläggare ~35 år 
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5.2 Stöd till barn med frihetsberövade föräldrar 

Vad gäller vilka stöd som socialtjänsten erbjuder barn med frihetsberövade föräldrar 

förklarade samtliga intervjupersoner att det inte finns något stöd som specifikt riktar sig till 

dessa barn. Dock påpekar flertalet att barnen ofta har andra slags problematik utöver att ha 

frihetsberövade föräldrar som det finns mer tydligt stöd till. 

Alltså det är det vanliga stödet som vi har genom våran öppenvård. Vi har inga 

riktade insatser mot [...] barn till frihetsberövade föräldrar [...] Ofta är förälderns 

kriminalitet kopplad till missbruk. Så där finns en verksamhet där... Det finns även 

en verksamhet som jobbar med barn som varit utsatta för våld, antingen bevittnat 

våld eller själv varit utsatta, det kan ju också vara aktuellt. – IP 5 

IP 7 var den enda som konkret påpekade att det inte fanns något behov att ha specifikt riktade 

insatser till barn med frihetsberövade föräldrar: 

Vi har ju en öppenvård som jobbar med allt, alltså som ska kunna jobba med både 

det och annat. Men inte nåt specialiserat så, och det finns inget behov av det, anser 

inte jag i alla fall, direkt. – IP 7 

Samtliga intervjupersoner utom en nämnde individuella samtalskontakter som ett stöd. De 

menar att det kan vara viktigt för barnen att bearbeta det som har hänt genom en 

psykoterapeut, familjebehandlare eller kurator. En intervjuperson menar att även en annan 

vuxen som barnet känner tillit till kan fungera som samtalskontakt. En annan intervjuperson 

menar att samtal kan erbjudas men att dessa inte skiljer sig från andra samtal: 

Barn kan behöva gå på något samtal eller något sånt där, men det skiljer sig nog 

inte från andra samtal direkt, som man har i öppenvård till… Vi har till exempel 

barn till missbrukande föräldrar eller så, som kan gå på samtal utifrån det. Både 

enskilda och gruppsamtal. – IP 7 

IP 1 & 6 arbetar i samma kommun och är dem enda som har tagit upp stödgrupper som stöd 

till barn med frihetsberövade föräldrar. IP 1 menar att det är det vanligaste stödet när det 

kommer till dessa ärenden. Båda påpekar dock också att det inte är en specifik insats för just 

dessa barn utan att de då samtalar i grupp med barn som även har annan slags problematik, 

exempelvis psykisk ohälsa inom familjen, missbruk och våld. IP 6 ansåg att verksamheten 
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skulle kunna utveckla fler stödgrupper där även äldre barn kan träffa barn i liknande 

situationer, eftersom grupperna nu riktas till barn mellan 7-12 år.  

Så det är inte direkt till frihetsberövade föräldrar utan det är mångproblematik som 

det kallas […] det kan vara allt från psykisk ohälsa, frihetsberövade föräldrar, våld, 

missbruk, det är ju liksom allt. Och då är det stödgrupper, där man pratar om olika 

teman varje gång barnen träffas. – IP 1 

IP 1, 4 & 6 berättar att ett vanligt stöd för barn och barnets nätverk är familjebehandling. IP 4 

& 6 betonar att barnen bör vara tillräckligt gamla för att kunna medverka i behandlingen. IP 4 

uttrycker att de arbetar mycket med familjesamtal och att de försöker lösa att även den intagne 

föräldern kan medverka om det önskas.  

 

IP 3 är den enda socialsekreteraren vi intervjuade som beskriver att alla barn blir tilldelade en 

egen barnhandläggare och att detta är ett viktigt stöd för barnen då barnhandläggaren har 

uppföljningsansvar. Enligt lag har de uppföljningsansvar två gånger per år men denna 

socialtjänst har utökat uppföljningsansvaret till minst fyra gånger per år. IP 3 säger även att 

det finns utrymme för fler uppföljningstillfällen vid behov samt att barnen alltid har rätt att 

höra av sig till barnhandläggaren. Hen betonar att i de fall där barn är placerat i familjehem är 

det viktigt att prata med barnen själva utan familjehemmet för att konstatera att allt är bra.  

Man har alltid […] tillgång till sin barnhandläggare och så vid varenda 

uppföljningsmöte så pratar dom själva med barnet för att […] höra sig för hur dom 

har det i familjehemmet […] Så att man inte bara tar det via familjehemmet […] 

Dom ska kunna själva få, yttra sig i frågan. Och det är oavsett ålder. – IP 3 

Stöttning till barnen gällande umgänge och kontakt med den frihetsberövade föräldern menar 

majoriteten av intervjupersonerna är viktigt. En intervjuperson menar att detta är 

socialsekreterarens viktigaste uppgift och två intervjupersoner betonar att det är 

socialtjänstens skyldighet. En annan intervjuperson beskriver att detta bedöms utifrån hur 

kontakten sett ut tidigare samt vad föräldern är dömd för. I de fall där barnen är placerade i 

familjehem beskriver IP 2 att det skiljer sig om socialsekreteraren eller familjehemmen 

medverkar vid umgänge, men anser att det ska ställas krav på familjehemmen. Hen förklarar 

också att umgänget kan vara en tidskrävande process.  
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Det är jätteviktigt så det prioriteras och det ställs krav på familjehemmet att dom 

[…] sköter den delen också [...] Det kan ta väldigt lång tid.. Det här med umgänge, 

det kan ta en hel dag. Det kan va långa avstånd […] Det kräver en del av 

familjehemmen att dom också är […] lugna i det. – IP 2  

IP 3 beskriver att umgänge kan vara särskilt svårt när en förälder är frihetsberövad och att det 

kan vara olämpligt och laddat för små barn att träffa föräldern på en anstalt. I sådana fall 

berättar hen att det löses på andra sätt, exempelvis genom telefon eller videosamtal. En annan 

intervjuperson uttrycker däremot att det är den hemmavarande vårdnadshavarens ansvar att se 

till att kontakt eller umgänge finns.  

Flera intervjupersoner beskriver att stöd i dessa ärenden ibland ges till någon annan än barnet 

självt, exempelvis till den hemmavarande föräldern. IP 4 menar att det är vanligt att endast en 

förälder är frihetsberövad och förklarar då att mycket ansvar läggs på den föräldern som finns 

kvar hemma. Hen beskriver då att stöd oftare ges till den hemmavarande föräldern än till 

barnet. Enbart vid behov beskrivs familjehemsplacering vara en vanlig insats och tre 

intervjupersoner beskriver att stöd då ofta ges till familjehemmet. En intervjuperson uttrycker 

att detta blir ett indirekt stöd till barnet. En annan intervjuperson hävdar att det skapar en 

trygghet för barnen genom att familjehemmet får stöttning, exempelvis vid fall där barnen 

behöver bli inskolade på förskolor eller skolor. Vidare betonar denna intervjuperson vikten av 

att det vid placering hela tiden ska vara hänsyn till barnens ålder och att små barn ska ha 

syskon med sig vid placering.  

En intervjuperson utvecklar vilka stöd familjehem kan få och beskriver att det kan vara egna 

samtalskontakter eller kurser. Detta menar hen kan hjälpa familjehemmet att i sin tur hjälpa 

barnet bearbeta händelser.  

Det kanske kan va kurser eller om det kan va att dom behöver samtalskontakter […] 

utifrån vad som har hänt att dom kan behöva, hjälpa barnet att bearbeta. – IP 3 

Vidare beskriver denna intervjuperson också att det är viktigt att hen ser till att familjehemmet 

är bekanta med situationen och att de får hjälp i hur de kan förklara för barnen vad som 

händer. Hen beskriver även att det finns en balansgång i att inte berätta för mycket för ett barn 

som inte är moget för det, men att barnet ändå behöver veta tillräckligt mycket för att kunna 

känna sig trygg. Här anser hen att det är viktigt att dels hjälpa familjehemmet men också själv 

prata med barnet så barnet förstår vad som händer. 
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5.3 Analys av stöd till barn med frihetsberövade föräldrar 

Utifrån resultatet går det att urskilja såväl likheter som olikheter kring de stöd som erbjuds. 

Tre intervjupersoner nämner familjebehandling som ett vanligt stöd. De flesta anser även det 

vara viktigt att bearbeta händelser genom samtal och majoriteten nämner individuella 

samtalskontakter som ett vanligt stöd. Däremot nämner endast två intervjupersoner, som 

arbetar i samma kommun, att barnen erbjuds stödgrupper samt nämner enbart en 

intervjuperson att barnet blir tilldelat en egen barnhandläggare. Det framkom också lite olika 

svar gällande umgänge med den frihetsberövade föräldern. Någon intervjuperson uttryckte att 

det är socialtjänstens skyldighet medan en annan intervjuperson menade att i de fall där ena 

föräldern är frihetsberövad är det den hemmavarande vårdnadshavarens ansvar att umgänge 

sker snarare än socialsekreterarens. En annan intervjuperson ansåg istället att vid de fall där 

barnet bor i familjehem ska det ställas krav på familjehemmen att umgänge sker. De flesta 

verkar ändock överens om att det är viktigt att kontakt mellan barn och den frihetsberövade 

föräldern upprätthålls och att stöttning kring umgänge är en viktig uppgift i hanteringen. Flera 

av de intervjupersoner som betonade att det är socialtjänstens skyldighet att umgänge fungerar 

påpekade dock att det kan vara komplicerat då de bland annat måste ta hänsyn till barnets 

önskan, den hemmavarande vårdnadshavaren, familjehemmet samt anstalten eller häktets 

regler. Det kan kopplas till Lipskys (2010) beskrivning av gräsrotsbyråkratens dilemma, att 

befinna sig mellan organisationens krav å ena sidan och klientens krav och förväntningar å 

andra sidan. Även i avseendet att barnet ska besöka anstalt påpekar vissa intervjupersoner att 

barnets ålder spelar roll och att en avvägning av barnets bästa får göras. 

Den främsta och mest utmärkande likheten är dock att samtliga intervjupersoner nämner att 

det inte existerar något specifikt riktat stöd till barn med frihetsberövade föräldrar i deras 

verksamheter. Flera menade också att dessa barn ofta upplevt andra typer av problematik som 

exempelvis våld eller missbrukande föräldrar, och att de då i stället kan erbjudas stöd kopplat 

till det. En intervjuperson menade dessutom att det inte fanns något behov av specifikt riktat 

stöd utan hen ansåg att det räckte att erbjuda generell öppenvård. Konstaterandet att det inte 

finns några specifika stöd som är självklara i dessa ärenden och att barnen erbjuds generella 

stöd som avser barn med olika slags problematik kan utifrån Lipsky (2010) förstås genom att 

socialsekreteraren anpassar sitt sätt att tänka utifrån de riktlinjer som finns och gör det bästa 

utifrån omständigheterna. Även det faktum att det framkommer olika svar kring stöd i dessa 

ärenden, det vill säga vilka stöd som erbjuds samt uppfattningarna kring dessa, kan med 



 

21 
 

utgångspunkt i Lipsky (2010) förstås eftersom det inte finns några riktade rutiner resulterar 

det i att socialsekreterarna skapar egna tolkningar och utvecklar egna rutiner kring stöd.  

Ytterligare något som flera intervjupersoner är enade om är att stöd ibland ges till någon 

annan än barnet själv, som exempelvis till den hemmavarande vårdnadshavaren eller till 

familjehemmet i de fall det blir aktuellt. Detta betyder att dessa situationer fokuserar på 

vårdnadshavare alternativt familjehem snarare än barnet självt. Även detta kan i förhållande 

till Lipsky (2010) förstås utifrån att socialsekreteraren anpassar arbetet efter de stöd som 

finns. Socialsekreterarna gör det bästa enligt omständigheterna och utvecklar således egna 

rutiner efter dessa omständigheter, vilket i sin tur är avgörande för barnens utfall. 

Många av intervjupersonerna beskriver också ett dilemma i avvägningar gällande hur mycket 

barnen ska få kännedom om vad som har hänt. De menar att detta bedöms utifrån barnets 

ålder och mognad, vilket kan vara svårt att avgöra. Detta kan kopplas till Lipsky (2010) som 

beskriver att gräsrotsbyråkratens arbete utgår från generella modeller vilket innebär en 

komplexitet och att osäkerheten i arbetet är ofrånkomlig. Denna beskrivning kan sättas i 

relation till resultatet då nästan alla intervjupersoner beskriver att ärenden med barn med 

frihetsberövade föräldrar är mycket komplexa och individuella. Socialsekreterarna behöver ta 

hänsyn både till individen och dess nätverk samt organisationens riktlinjer och regler vid 

avvägningar gällande insatser och stöd för barnen (Ibid). 

I förhållande till tidigare forskning kan faktumet att majoriteten av intervjupersonerna anser 

att kontakt mellan den frihetsberövade föräldern och barnet är viktigt kopplas till Miller 

(2006) och Sheehan (2010) som diskuterar vikten av kontakt. Det stämmer dock inte fullt 

överens med Danmarks socialforskningsinstituts forskningsrapport där det konstateras att 

både barn och föräldrar upplever socialförvaltningen ha begränsad förståelse för önskan om 

att upprätthålla kontakt med den frihetsberövade föräldern. En försvårande omständighet 

gällande umgänge som nämns i såväl tidigare forskning som vissa intervjusvar är att det 

ibland kan vara långa avstånd mellan barn och förälder (Miller 2006). Något som ytterligare 

urskiljs i såväl intervjusvaren som tidigare forskning är samtalsstöd i form av barngrupper, 

vilket också Björkhagen Turesson (2009) menar är en vanlig form av stöd. Till skillnad från 

Millers (2006) rapport är intervjupersonernas beskrivningar av barngrupper däremot inte 

specifikt riktade till barn med frihetsberövade föräldrar. Att det inte finns några specifika stöd 

som är självklara i dessa ärenden och att barnen erbjuds generella stöd kan också kopplas till 

Björkhagen Turessons (2009) avhandling där hon konstaterar att samhället är bristfälligt 
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gällande barnens uppmärksamhet, samt i att erbjuda dem bistånd utifrån barnets enskilda 

situation. 

Flera intervjupersoner nämnde att barnens ålder spelar en stor roll. Framför allt i ärenden med 

mindre barn är det svårt att fråga dem vilket stöd de behöver. De menar då att de behöver 

samtala och överväga med föräldrarna och tillsammans fatta beslut när det exempelvis 

kommer till bearbetning av vad som har hänt, som exempelvis om barnet behöver 

samtalskontakter eller om de har de någon vuxen i sin närhet som kan fungera som det. Om 

det inte finns någon sådan vuxen så kan det vara lämpligt med exempelvis familjebehandlare, 

psykoterapeut eller kurator, vilket blir en avvägning för socialsekreteraren, föräldrarna och 

barnet själv. Många intervjupersoner menar att det blir en avvägning i varje individuellt fall. 

Detta är en relativt markant skillnad mot Björkhagen Turessons (2009) forskning där hon 

menar att mycket tyder på att barnen hon har varit i kontakt med inte har blivit erbjudna 

psykosocial hjälp. 

5.4 Svårigheter i ärendehanteringen  

Samtliga intervjupersoner har uttryckt en svårighet i att uppskatta hur ofta dessa ärenden 

förekommer och samtliga har påpekat att ärendena är ovanliga i deras verksamheter. En 

ytterligare uppfattning som delas av merparten av våra intervjupersoner är att det inte finns 

specifika riktlinjer eller rutiner i hanteringen av dessa ärenden. 

Sen följer vi ju lagarna som vi måste förhålla oss till. Men att det finns rutiner när 

föräldrarna är frihetsberövade... Jag har iallafall aldrig sett något. – IP 6 

Dock beskriver minst tre intervjupersoner samtidigt en svårighet i att utveckla tydliga 

riktlinjer och rutiner eftersom alla ärenden är individuella.   

Dem måste ju då vara väldigt generellt skrivna [...] Annars tror jag det är svårt att 

skriva en generell rutin för hur man gör, för alla fall är ju olika. – IP 6  

En intervjuperson uttrycker att det inte går att upprätta tydliga rutiner och att anledningen till 

det kan bero på ärendenas ovanlighet. 

Det går inte att ha tydliga rutiner i vårt arbete för det kan vara så olika. Grunden 

kan vara densamma, men sen skiljer det sig mycket [...] Det är faktiskt ytterst 
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ovanligt med dom här ärendena. Därför kanske det inte finns… Mer tydliga rutiner 

kring det. – IP 1 

Samtidigt menar hen ändå att upprättande av tydligare rutiner skulle kunna vara ett 

förbättringsområde. 

Det finns säkert saker man kan förbättra [...] Det är så ovanligt, absolut, man skulle 

kunna ha tydliga rutiner. – IP 1 

IP 3 beskriver att hen har en del riktlinjer och rutiner men berättar att eftersom hen främst 

arbetar utifrån familjehemsplacering följer hen Sveriges kommun och landstings riktlinjer. 

Dessa beskrivs som svåra för att de är generella. Samtidigt ser hen en svårighet i att ha det på 

något annat sätt. 

Dom är ju ganska generella och såna här ärenden är ju sällan generella, det är ju 

väldigt mycket… Individuellt och personbundet och specifikt för just den 

situationen […] det är svårt ibland att kanske, passa in ärenden i en sån stor, 

övergripande mall [...] samtidigt så tror jag inte det går att ha det riktigt på något 

annat sätt heller för att, det är nog svårt att komma närmare kärnan i sådana här 

verksamheter [...] Så att dom funkar väl till det, till stor del och sen får det ju alltid 

göras bedömningar utöver det också om det krävs. – IP 3 

Vidare förklarar IP 3 att det funnits ärenden som haft ett väldigt brett handlingsutrymme då 

det omfattats av så specifika omständigheter att det varit svårt att bygga upp en struktur och 

veta hur man ska ta ställning i ärendet av anledning att de inte går att jämföra med andra fall. 

Samtidigt menar hen vidare att arbetet skulle kunna underlättas av att ha riktlinjer på så vis att 

socialarbetaren kan luta sig mot något och därmed arbeta åt ett visst håll. När det inte finns 

riktlinjer upplever hen att det är svårt att ta ställning till vad som ska prioriteras.  

På frågan om handlingsdilemman och om organisationens lagar och riktlinjer samspelar med 

klientens önskemål eller etiska dilemman uttryckte IP 1 att hen nog inte ansåg att det fanns 

några särskilda handlingsdilemman.  

IP 4 anser inte heller att det finns något tydligt handlingsdilemma när det handlar om ärenden 

med barn till frihetsberövade föräldrar. Hen uttrycker att det ibland kan förekomma 

restriktioner när det kommer till att prata med den intagne föräldern men uttryckte att det 

oftast löser sig.  
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Däremot betonar IP 3 att otydliga riktlinjer och mycket tolkningsutrymme kan medföra ett 

handlingsdilemma. Hen menar att det är svårt att ta hänsyn till mindre barns önskemål i 

förhållande till vad som är etiskt rätt. Eftersom det inte finns tydliga svar innebär det att ett 

etiskt ställningstagande måste göras. Hen menar då att eftersom det inte finns riktade 

föreskrifter i ärendehanteringen blir den väldigt individuell och upp till handläggare, situation 

och omständigheter. Även IP 6 betonar det att det finns flera handlingsdilemman i förhållande 

till lagar och regler och klientens bästa eller önskemål i dessa ärenden. Som exempel nämner 

hen att det kan vara tillfällen där socialarbetaren inte anser det vara lämpligt med umgänge 

men att socialsekreterarna ändå behöver medverka på det om barnet vill, eftersom barn har 

rätt till sina föräldrar. Ett annat exempel som hen nämnde är när anstalten inte ansett umgänge 

lämpligt och därmed inte vill medverka. Hen betonar att hen ständigt ställs inför komplicerade 

etiska dilemman mellan lagar och regler och vad som är bäst för barnet. Hen beskriver vidare 

att dessa dilemman hanteras utifrån vad som är bäst för barnet. 

På fråga om hantering av handlingsdilemman svarar IP 3 att det som hen varit med om hittills 

fortfarande är under diskussion och inte kommit till någon lösning. Hen menar att dilemmat 

får lämnas vidare till arbetsledarna och att diskussionen får tas på en högre nivå. I samband 

med detta nämner hen även att de har en jurist kopplad till kommunen som får ta vid i vissa 

frågor där det är oklart hur ärenden ska tolkas, och i de fall det är något specifikt juridiskt går 

det ännu längre. 

I förhållande till samarbete mellan instanser anser fyra intervjupersoner att samarbetet kan 

försvåra hanteringen av ärenden, bland annat utifrån myndigheternas olika sekretess och 

handlingsutrymme. Två intervjupersoner menade att polisen styr mycket i processen och att 

socialsekreteraren därför måste förhålla sig till restriktioner som inväntan av tillgång till 

information samt förhör och häktningar. Två intervjupersoner menar även att sekretess blir till 

socialsekreterarnas nackdel. En av dessa intervjupersoner menade att framför allt 

migrationsverket inte lyder under samma lagar och kan därför inte alltid lämna ut information 

som kan vara värdefull för socialsekreteraren. En av intervjupersonerna från 

mottagningsenheten beskriver däremot att samarbetet fungerar bra mellan såväl åklagare, 

polis och kriminalvård. Framför allt samarbetet med kriminalvård anser hen fungera smidigt 

då det ligger väldigt nära vilket också gör att de kan träffas ofta. IP 6 förklarade att om barnet 

själv varit utsatt för ett brott blir det kallat till ett barnahus där olika myndigheter samverkar, 

exempelvis socialtjänst, polis, åklagare & BUP, vilket hen anser är en bra samverkan.  
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Jag upplever att det här med barnahus fungerar alldeles utmärkt. Då är alla 

representerade, och då fokuserar man på det barnet där och diskuterar. Så jag tycker 

samverkan fungerar bra. – IP 6 

En intervjuperson berättar att det ibland kan uppstå svårigheter i samband med kontakten med 

föräldern då det i vissa fall finns begränsningar från kriminalvårdens sida.  

Många gånger när man sitter häktad finns det ju beslut om restriktioner för att de 

inte ska få information som kommer störa utredningen, polisutredning och åtal. Och 

då får de inte prata med någon. – IP 5  

IP 6 upplevde att myndigheters olika handlingsrutrymme kan vara till nackdel för arbetet. 

Socialtjänstens breda handlingsutrymme samspelar inte alltid med migrationsverket och 

försäkringskassans handlingsutrymme, då de styrs av fler eller andra lagar och regler. Detta 

kan medföra att andra myndigheter inte kan lämna ut information som kan vara värdefull för 

socialsekreteraren. 

Jag har haft lite svårigheter med försäkringskassan. Vi har ju ett ganska stort 

handlingsutrymme som socialsekreterare och vi gör egna bedömningar och vi kan 

besluta om saker som vi tänker är bra för familjen. Jag upplever ibland att 

försäkringskassan inte har det handlingsutrymmet utan de är väldigt styrda av sina 

ramar och regler och lagar [...] Migrationsverket har jag också upplevt svårigheter 

med. Vi måste lämna ut information till dem om de kräver det. Men om vi ber dem 

om information enligt våra lagar så säger de att de lyder inte under de lagarna och 

därför lämnar de inte ut information. Så det är inte alltid det fungerar. – IP 6 

I de fall där det blir aktuellt med familjehemsplacering menar IP 2 att det inte alls är säkert att 

man prioriterar att placera barnen hos närstående om det finns möjlighet, utan betonar snarare 

att det nog görs med försiktighet. Hen menar att det ibland kan fungera bra men att det ofta 

också blir konflikter mellan familjemedlemmar.  

Nej det gör man nog med försiktighet. Ibland, kan det funka väldigt bra, men ibland 

så behövs dom, fast på annat sätt. Men dom kanske inte, ska bo där. – IP 2 

En annan intervjuperson menade däremot att de i hens verksamhet alltid i första hand placerar 

barnet hos närstående, i de fall som det är aktuellt med familjehemsplacering.  
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I första hand så placerar vi ju i nätverket och det gjorde vi i detta fallet [...] Det var 

nog, lättare för dom barnen än om det skulle vara en utomstående familj. Men tyvärr 

finns det ju inte alltid… Det är inte alltid lämpligt inom familjen. Men är det så, så 

är det bra. – IP 1   

Minst tre intervjupersoner berättar att det vid familjehemsplacering inte är ovanligt att barnen 

får flytta till olika familjehem under placeringens tid och att det kan ske plötsligt. IP 2 

beskriver att barnen en gång fick placeras akut där det senare blev en omplacering till ett 

familjehem som var mer anpassat efter barnens behov. Alla tre intervjupersoner finner också 

en svårighet i att placera syskonskaror tillsammans och att de oftast placeras enskilt. IP 6 

förklarar att i den mån det är möjligt försöker umgänge dem emellan upprätthållas men att det 

kan vara svårt på grund av att det kan vara avstånd.  

Samtliga intervjupersoner har uttryckt att ärenden med barn till frihetsberövade föräldrar inte 

diskuteras på deras arbetsplats, i relation till förbättring och utveckling. De flesta säger att de 

gånger som det diskuteras gäller det hantering av enskilda ärenden snarare än generella 

diskussioner.  

När vi har handledning så är det specifika ärenden i regel. Vi pratar ju aldrig 

generellt om hur man kan hantera barn till frihetsberövade. – IP 6 

IP 4 ansåg dock att socialtjänsten inte behövde utveckla något i relation till dessa ärenden utan 

menade att detta ansvar snarare ligger på kriminalvården. Hen menar att kriminalvården bör 

erbjuda mer stöd till barnen och stöd som inte endast är till föräldern som är frihetsberövad, 

vilket hen menar att det är i dagsläget. 

Jag vet inte om det är så att det är något som socialtjänsten bör utveckla utan kanske 

mer kriminalvården som borde tänka att när dom har föräldrar som sitter inne att 

dom har något att erbjuda även deras barn. – IP 4 

Återkommande i svaren är att det inte finns någon specifik kompetens kring barn till 

frihetsberövade. Två intervjupersoner påpekade att ovanligheten kan vara en faktor till att det 

inte finns specifika rutiner eller specifik kompetens. En menade att det inte prioriteras i 

mindre kommuner, men uttryckte att ärendena ofta är långdragna.  

Klart att man kanske skulle behöva ha specifik utbildad personal här eller ha några 

kurser eller nånting som man kan luta sig på. Sen är det ju en sån sak som i 
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förhållande till antal ärenden […] så är det ju inte så ofta det förekommer. Och då 

är det kanske ingenting som prioriteras i en mindre kommun att utbilda folk i, 

tyvärr. Men dom ärendena som faktiskt finns, dom är ju i regel långdragna och så. 

Även om dom till antalet inte är så många.  – IP 3 

IP 7 har arbetat i över 30 år inom socialtjänsten och har erfarit en utveckling som hen menar 

inte är positiv. Hen lyfter specialiseringar inom socialtjänsten som negativt för barn till 

frihetsberövade föräldrar. Hen menar att i de fallen som det blir aktuellt med 

familjehemsplacering lämnas ärendet över till familjehemsgruppen. Här anser hen uppstå ett 

glapp eftersom den som övertar ärendet inte har samma information eller relation till varken 

föräldern eller barnet, eftersom denne inte varit med vid utredningen eller omhändertagandet 

av föräldern. Hen fortsätter också med att det i sådana lägen blir ytterligare en person för 

barnet och föräldern att lära känna.  

Det tycker jag faktiskt är en dålig utveckling inom socialtjänsten med den här 

specialiseringen som vi håller på med. Så det är tydligt att […] det är till nackdel 

för barn med frihetsberövade föräldrar. – IP 7 

5.5 Analys av uttryckta svårigheter i ärendehanteringen 

Även detta resultat tyder på en del likheter och skillnader i socialsekreterarnas uppfattningar 

av svårigheter i ärenden med barn till frihetsberövade. De främsta likheterna som går att 

urskilja är att de flesta intervjupersonerna beskriver att de som yrkesverksamma 

socialsekreterare har vissa fasta lagar och riktlinjer som ska följas, men att dessa ofta har stort 

tolkningsutrymme. Det är även utmärkande i intervjuerna att det inte finns några särskilda 

riktlinjer och rutiner kring just barn med frihetsberövade föräldrar. De rutiner som finns är 

snarare av generell karaktär och flera av intervjupersonerna verkar enade om att dessa lagar 

och regler kan försvåra arbetet, just med hänsyn till det breda handlingsutrymmet. Å andra 

sidan verkar det breda handlingsutrymmet vara nödvändigt då flera av intervjupersonerna 

även menar att det kan vara svårt att upprätta tydliga och specifika rutiner. Dels menar de att 

det är på grund av att varje ärende är unikt och individuellt men också med hänsyn till att det 

är ovanliga ärenden. 

En svårighet som lyfts fram som följd av den breda handlingsfriheten är att den av 

socialsekreterarna anses medföra handlingsdilemman. Framför allt betonar två 

intervjupersoner att tolkningsutrymmet medför flera handlingsdilemman utifrån vad som är 
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etiskt rätt och riktigt. Ett exempel som nämns är om socialsekreteraren bedömer att det inte är 

lämpligt med umgänge men ändå behöver medverka vid det, eftersom barn alltid har rätt till 

sina föräldrar. Å andra sidan menade två intervjupersoner att de inte upplevt att det fanns 

några handlingsdilemman. En av dessa uttryckte att hen nog inte ansåg att det fanns några 

dilemman. Detta var i en kommun där två socialsekreterare intervjuades och den andra 

socialsekreteraren uttryckte att det fanns flera handlingsdilemman. 

Med utgångspunkt i Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati kan det breda 

handlingsutrymmet problematiseras i förhållande till arbetets kvalitet. Det faktum att två 

intervjupersoner inte upplevt några särskilda handlingsdilemman kan tolkas som att dessa 

intervjupersoner inte hade reflekterat över att handlingsdilemman förekommer, även med 

hänvisning till att den ena av dessa intervjupersoners kollega beskrev att det fanns flera 

handlingsdilemman. Ett brett handlingsutrymme innebär enligt Lipsky (2010) att varje 

socialsekreterare utvecklar sina egna handlingsstrategier kring hur ärenden hanteras. Dessa 

strategier och hanteringar har en stark påverkan på arbetets resultat och klienternas utfall, 

vilket därmed innebär att handlingsutrymmet medför att socialsekreteraren själv innehar 

mandat att bestämma över arbetets kvalitet. Socialsekreterares förhållningssätt, men också 

reflektionsförmåga är därmed av betydelse för arbetet och klienternas utfall. 

Samtidigt som många menar att det finns ett stort handlingsutrymme framgår det också att det 

i vissa avseenden finns restriktioner. Fyra stycken av intervjupersonerna tycks vara överens 

om att samverkan mellan myndigheter kan försvåra hanteringen, framför allt med hänsyn till 

sekretess och handlingsutrymme. Medan socialsekreterarnas handlingsutrymme är brett 

nämns andra myndigheter som exempelvis polis, migrationsverk och försäkringskassan vara 

mer begränsade i vissa avseenden. Dessa begränsningar i samverkan kan utifrån Lipsky 

(2010) innebära att socialsekreterarna anpassar sitt sätt att tänka efter de riktlinjer som finns. 

Minst två av socialsekreterarna beskriver exempelvis att de i ärenden med barn till 

frihetsberövade behöver förhålla sig till restriktioner och bland annat avvakta med att invänta 

information, vilket i sin tur innebär att dessa situationer inte styrs av barnets behov. 

Svårigheten i samverkan innebär således också att man som gräsrotsbyråkrat befinner sig i ett 

dilemma mellan organisationers krav och klienters förväntningar (Ibid). 

En ytterligare tydlig likhet som går att urskilja är att flera intervjupersoner påpekar att det inte 

finns någon specifik kompetens kring barn till frihetsberövade föräldrar. Vid återkommande 

tillfällen framförs även att dessa ärenden inte är något som diskuteras i deras verksamhet i 
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relation till förbättring och utveckling. Minst två intervjupersoner menar att detta beror på 

ärendenas ovanlighet. Det faktum att det saknas specifik kompetens samt att det är ärenden 

som inte lyfts i verksamheterna är också en faktor som är av betydelse för arbetets kvalitet då 

det är faktorer som har påverkan på klienternas utfall. Lipsky (2010) beskriver hur 

gräsrotsbyråkrater hanterar sitt sätt att tänka genom att göra det bästa enligt omständigheterna. 

Det är omöjligt att säga huruvida intervjupersonerna gör det bästa enligt omständigheterna 

eller inte, vad som däremot kan konstateras är att verksamheterna inte har någon specifik 

kompetens kring barn till frihetsberövade samt att det flertalet gånger påpekas att dessa typer 

av ärenden inte är något som diskuteras i förhållande till förbättring eller utveckling. Med 

detta som utgångspunkt kan det antas att arbetet trots dessa aspekter genomförs utifrån de 

befintliga omständigheterna. Faktorer som bristande kompetens samt brist på diskussioner 

kring förbättring är också av ytterst relevans i förhållande till att socialsekreteraren innehar 

befogenhet att besluta över individer i samhället och en stark påverkan på dessa liv (Ibid).   

Den främsta skillnaden som går att urskilja är den märkbara skillnaden i synsättet på 

familjehemsplacering, framför allt mellan två av intervjupersonerna. En av intervjupersonerna 

ansåg att vid fall där familjehemsplacering blir aktuellt ska placering av närstående alltid 

prioriteras medan den andra intervjupersonen snarare menade att placering av närstående ska 

göras med försiktighet. Med Lipskys (2010) teori som grund skulle det kunna tydas som en 

konsekvens av otydliga riktlinjer och rutiner. Det kan också tolkas som ett bevis på hur det 

breda handlingsutrymmet medför att varje socialsekreterare skapar egna tolkningar och 

utvecklar egna rutiner och handlingsstrategier för att handskas med handlingsutrymmet. 

I förhållande till tidigare forskning kan intervjuuttalandena om att de befintliga rutinerna är av 

generell karaktär styrkas genom Björkhagen Turessons (2009) avhandling samt Sheehans 

(2010) artikel. De nämner att det trauma det innebär att ha en frihetsberövad förälder inte blir 

uppmärksammat av professionella myndigheter och att de inte skapat rutiner utifrån barnets 

enskilda behov. Ett ytterligare resultat som också liknar Björkhagen Turessons (2009) 

omdöme om att myndigheter inte skapar nödvändiga rutiner utifrån ett barnperspektiv är en av 

intervjupersonernas utstickande svar kring specialiseringar i ärenden. Denna intervjuperson 

menade att specialiseringarna som har skett över tid inom socialtjänsten är negativa för 

barnen. Hen hänvisade framför allt till de fallen då det blir aktuellt med familjehem, där 

ärendet skickas vidare till familjehemsgruppen som inte tidigare haft kontakt med varken 

barnet eller föräldrar. Intervjupersonen menade här att den nya socialarbetaren i 

familjehemsgruppen som tar över ärendet om barnet placeras i familjehem inte har någon 
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kunskap om barnet och dennes behov. Viktiga aspekter kan då missas, vilket blir en osäkerhet 

för barnet. Ytterligare något som flera intervjupersoner beskrev är återkommande och som 

också nämns i tidigare forskning är svårigheten i att placera syskon tillsammans i de fall som 

familjehemsplacering blir aktuellt. Även Björkhagen Turesson (2009) beskrev att vart fjärde 

barn var tvunget att skiljas från sina syskon under tiden deras förälder var i frihetsberövad. 

5.6 Beaktande av barns önskemål i ärenden där barnet har frihetsberövade 

föräldrar  

Samtliga intervjupersoner framför att barnens önskemål beaktas i den mån det är möjligt, men 

betonar att detta beror på barnets ålder och mognad. En intervjuperson menar att när det 

handlar om äldre barn kan de uttrycka en önskan att samtala om det som har hänt och att de då 

försöker tillmötesgå det med en familjebehandlare. En annan intervjuperson uttrycker följande 

vad gäller skillnader beroende på ålder: 

Man försöker ju göra det på det sättet men sen är det inte alltid det blir så. Vi kanske 

gör en bedömning att detta är bäst för barnet, men är det små barn så har de ju inte 

möjlighet att kommunicera vad dem själva tycker. Är det en 10-åring så kan de ju 

säga att jag vill träffa mamma eller pappa, men en 2-åring kan ju inte kommunicera 

det och då måste vi bestämma åt dem. Och det är inte alltid så enkelt, man vet 

liksom aldrig gör man rätt? Man hoppas ju det, men med dem bästa intentionerna i 

världen så är det ju inte alltid det blir så ändå. – IP 6 

Även IP 1 påpekar att det kan vara svårare att beakta barnets önskemål när det handlar om 

små barn. I hens ärenden var barnen väldigt små och hen uttryckte att det därför inte funnits 

några direkta önskemål men att socialsekreterarna då bedömde att barnets bästa var att barnet 

skulle ha kontinuerlig kontakt med båda föräldrarna. På frågan om barnet önskade träffa sina 

frihetsberövade föräldrar svarade hen följande:  

 Inte att barnet uttryckte det, barnet var också väldigt litet men då gjorde vi upp en 

plan [...] hur ska umgänge se ut, och telefonsamtal. Så då, var det vi så att säga som 

förde barnets röst [...] Där bedömde vi att barnets bästa är att ha kontinuerlig kontakt 

med båda sina föräldrar [...] och att det var barnets önskan. – IP 1 

När det gäller önskemål från äldre barn gällande umgänge och kontakt med den intagne 

föräldern berättar en intervjuperson att hen har medverkat i ärenden där hen inte ansåg det 
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lämpligt men att barnet själv uttryckte en önskan om umgänge. Hen menar då att de ändå 

behöver medverka och stötta barnet i det, eftersom barn har rätt till sina föräldrar. 

IP 4 uppger följande när det kommer till kontakt med den intagne föräldern: 

Sitter en förälder frihetsberövad och dom önskar ha kontakt med sina föräldrar och 

det inte finns några hinder för det då tror jag att vi försöker nog tillmötesgå deras 

önskemål. – IP 4 

IP 7 svarar följande på frågan om socialsekreteraren pratar mycket med barnen om de vill 

prata med eller träffa sin förälder: 

Mycket och mycket.. Det pratar man ju om.. Givetvis pratar man ju med 

ungdomarna om hur det går och om de är nöjda och så […] det ingår ju i vårt jobb, 

att ställa dem frågorna till barnen. Antingen under utredningstid eller under… om 

de är placerade så bör vi ju ställa de frågorna. – IP 7  

I de fall där familjehemsplacering varit aktuellt beskriver IP 3 att hen upplever att barnen blir 

tillfrågade om var de vill bo men har då också barnets ålder och mognad i åtanke. Även hen 

menar att det är mer komplicerat att få konkreta svar från mindre barn.  

Jag kan bara utgå från dom som jag varit inblandad i, och där så tycker jag att man 

har tagit hänsyn till deras önskemål både vad gäller att träffa föräldrar […] och var 

man vill bo. – IP 3 

En annan intervjuperson beskriver däremot att hen inte har någon erfarenhet av att barnen 

själva är med i valet av familjehem, eller varit med och besökt familjehemmet. Eftersom att 

barnen inte varit med har de inte heller kunnat ge sin åsikt om familjehemmet känns bra eller 

inte, utan det var socialtjänsten som gjorde bedömningen om familjen var lämplig för barnen. 

Barnen fick va kvar i jourplaceringshemmet, tills vi hittade ett familjehem som vi 

gjorde en bedömning och gjorde besök hos som, som kunde, ge dom här barnen 

utifrån sina, sina behov då. – IP 2  

Vidare beskriver hen att barnen alltid har tillgång till en egen barnhandläggare och att det i 

hens verksamhet finns en policy att barnhandläggaren ska ha uppföljande träffar minst fyra 

gånger om året.  
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Vid varenda uppföljningsmöte så pratar dom själva med barnet för att [..] höra sig 

för hur dom har det i familjehemmet också. Så att man inte bara tar det via 

familjehemmet [..] Utan dom ska kunna själva få, yttra sig i frågan. [...] Och det är 

oavsett ålder sen är det ju såklart lite svårare kanske och få konkreta svar om det är 

lite mindre barn. – IP 3 

Hen beskriver också att barnets önskemål och barnets bästa bland annat bedöms utifrån vilket 

brott som föräldern är dömd för och betonar även att barnets önskemål beaktas utifrån att 

tänka såväl kortsiktigt som långsiktigt vilket hen ser som en svårighet. En annan 

intervjuperson beskrev att det i samma familj kan finnas olika önskemål från barnen på grund 

av förälderns brott:  

Det har funnits något ärende där pappa satt inne för sexuella övergrepp mot en 

dotter i familjen, där sonen ville träffa pappa. – IP 4 

5.7 Analys av hur barn med frihetsberövade föräldrars önskemål beaktas 

Det går att urskilja några likheter i socialsekreterarnas beskrivningar kring hur barnets egna 

önskemål beaktas i hanteringen. Majoriteten uttrycker att barnets vilja beaktas, men alla 

påpekar här också att barnets ålder har betydelse. Flertalet uttrycker att de upplever ett 

handlingsdilemma när det kommer till barnens ålder och mognad och hur mycket de kan 

beakta barnets egna önskan. Många hävdar att de oftare tar hänsyn till barnens önskemål när 

det handlar om äldre barn, då dessa barn lättare kan uttrycka deras vilja. 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap 2 § ska allt socialt arbete bedrivas i enlighet 

med barnets bästa, vilket utifrån intervjuerna upplevs vara en svårighet i förhållande till 

beaktande av barnets egna önskemål. Det som återkommande nämns är att barnets bästa inte 

alltid bedöms vara förenligt med barnets egna önskemål och att det i dessa situationerna 

uppstår ett dilemma. Utifrån Lipsky (2010) kan beaktande av barnets önskemål förstås utifrån 

att socialsekreteraren får arbeta med sina normativa föreställningar, vilket han beskriver att 

socialarbetares arbete ofta präglas av. Här uppstår, med utgångspunkt i intervjupersonernas 

svar, en osäkerhet i om deras normativa föreställningar alltid är förenat med barnets bästa. 

Socialsekreterarna uttrycker att de aldrig med säkerhet kan veta att bedömningen av barnets 

egna önskemål är barnets bästa eller inte, eller att det är det som är det rätta. Barnets egna 

önskemål kan ibland vara det bästa, för det enskilda barnet i det individuella fallet. Ibland är 

det kanske inte det. I samband med detta framgår utifrån resultatet att det i ärenden med barn 



 

33 
 

till frihetsberövade föräldrar ibland är lämpligt att förbise sina normativa föreställningar. 

Bland annat i exemplet som en av intervjupersonerna lyfter fram där barnet uttrycker en 

önskan om att träffa sin förälder men att socialsekreteraren bedömer att umgänge inte är 

passande. Detta kan också kopplas till Lipskys (2010) resonemang om att gräsrotsbyråkraters 

arbete ofta innefattar relativt stora former av osäkerhet. 

Flera av intervjupersonerna har uttryckt att beaktande av barnets önskemål framför allt blir 

problematiskt när ärendet gäller mindre barn. Eftersom dessa barn inte själva kan uttrycka 

sina önskemål på samma vis blir detta ett starkt exempel på när socialsekreterarna får arbeta 

med sina normativa föreställningar, som Lipsky (2010) beskriver. En av intervjupersonerna 

beskrev exempelvis att i ett ärende var barnet väldigt litet och därför utgick socialsekreteraren 

ifrån att det inte fanns några önskemål. Hen uttryckte att hen då bedömde att barnets 

önskemål var att denne vill upprätthålla kontakten med den frihetsberövade föräldern. Här kan 

det möjligen vara svårt att förbise normativa föreställningar som att barn exempelvis alltid vill 

ha kontakt med sin förälder. Ett annat exempel där socialsekreteraren får arbeta med sina 

normativa föreställningar är när en intervjuperson förklarade att barnets önskemål bedöms 

beroende på vilket brott som föräldern begått. I förhållande till detta berättade en annan 

intervjuperson exempelvis om en förälder som begått sexuella övergrepp på ett barn i 

familjen, där syskonet som inte blivit utsatt önskade fortsatt kontakt med den frihetsberövade 

föräldern. Frågan är här om det då är lämpligt för syskonet att ha fortsatt umgänge med den 

dömde föräldern? Majoriteten av intervjupersonerna påpekade trots allt att barnets 

upprätthållande kontakt med föräldern är en viktig faktor och att barnen brukar önska detta. 

Detta är en ytterligare situation som betonar det sociala arbetet komplexitet där 

socialsekreteraren får resonera kring vilken vikt brottets karaktär egentligen har och därmed 

göra en bedömning som möjligtvis kan grundas i normativa föreställningar (Lipsky 2010). 

Med utgångspunkt i vissa svar framgår det att barnets egna önskemål inte alltid beaktas, bland 

annat i ärenden med familjehemsplacering beskrev en av intervjupersonerna att barnen inte 

alltid har varit med och gett sin åsikt om familjehemmet. Detta är även något som strider mot 

socialtjänstlagens bestämmelser som säger att alla insatser ska göras i samförstånd med 

barnet. På frågan om barnet får möjlighet att uttrycka hur mycket de vill prata med eller träffa 

sina föräldrar uttryckte en annan intervjuperson; “Ja, eller, mycket & mycket”. vidare fortsatte 

hen även med “om de är placerade så bör vi ju ställa de frågorna”. Med viss möjlighet kan 

denna intervjupersonens svar tolkas som att frågorna ställs till barnet och det finns en 

intention om att frågorna ska ställas, men att det enligt hen inte anses vara helt tillräckligt. 
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Kanske kan detta svar förstås utifrån Lipskys (2010) förklaring om att arbetet kräver en 

skyndsamhet och att gräsrotsbyråkraten gör det bästa enligt omständigheterna. 

Vissa intervjupersoner beskriver också att det ibland kan behövas göra akuta placeringar av 

barn, där det blir svårare att beakta barnets önskemål. Detta kan kopplas till det sociala 

arbetets skyndsamhet som Lipsky (2010) beskriver. I dessa situationer finns ingen tid till att 

hitta ett boende som barnet själva får vara med och besluta om utan det gäller att hitta ett 

boende fortast möjligt. Flera intervjupersoner nämner även här att arbetet präglas av en 

osäkerhet om att man aldrig kan veta säkert att man gör rätt, framför allt när barnet själv inte 

får vara med i beslutsfattandet om sådant som kommer påverka barnet i stor utsträckning. 

Även detta kan kopplas till arbetets osäkerhet som Lipsky beskriver (2010).   

Flera intervjupersoner uttrycker att barnets egna önskemål gällande boende tas med hänsyn 

till ålder och mognad. Tre intervjupersoner berättar att det inte är ovanligt att barnen får flytta 

till olika familjehem under placeringens tid och att detta kan ske plötsligt. Här kan paralleller 

till tidigare forskning dras till Björkhagen Turessons (2009) avhandling där hon hänvisade till 

Stanton (1980) som visade att flera av barnen minst en gång under häktestiden varit tvungna 

att plötsligt flytta till ett annat boende. Hälften av dessa var inte tillfrågade om var respektive 

hur de ville bo. Flera av intervjupersonerna menar att detta är olyckligt och något som de 

gärna vill slippa. F Sharp & T Marcus-Mendoza (2001) menar placering av barn kan skapa 

känslomässiga problem och bidra till osäkerhet eftersom det bland annat innebär en ny 

omgivning och miljö för barnet. 

6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av centrala resultat 

Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare hanterar ärenden med barn till 

frihetsberövade föräldrar och utgick från frågeställningarna “Vilket stöd erbjuder 

socialtjänsten till barn med frihetsberövade föräldrar?”, “Vilka svårigheter uttrycker 

socialsekreterare när det gäller hanteringen av dessa ärenden och på vilket sätt hanteras 

eventuella svårigheter?” samt “Hur beskriver socialsekreterare att barnets önskemål beaktas i 

ärenden med barn till frihetsberövade föräldrar?”. Sju intervjupersoner har fått delge sina 

erfarenheter och uppfattningar kring dessa frågeställningar som sedan har analyserats med 

utgångspunkt i Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati. Det som vi funnit intressant med 



 

35 
 

studiens resultat är att vi kunnat urskilja en del likheter men också skillnader i 

socialsekreterarnas hantering av dessa typer av ärenden 

Vad gäller besvarande av frågeställningen kring stöd är en central likhet att det inte finns 

specifikt riktat stöd till barn med frihetsberövade föräldrar. De stöd som erbjuds är generella 

och erbjuds även barn med annan problematik. Det finns stödgrupper där barn med olika 

problematik kan medverka för samtal där barn med frihetsberövade föräldrar är 

representerade. Majoriteten ansåg att det även kan vara bra med en enskild samtalskontakt 

som exempelvis kurator, familjebehandlare eller psykoterapeut. Många menade att detta var 

ett vanligt stöd som erbjuds. Majoriteten menade även att socialsekreteraren ska vara 

behjälplig gällande kontakt med intagen förälder. När den ena föräldern blir frihetsberövad 

menade vissa att stöd till hemmavarande vårdnadshavare kunde ses som ett indirekt stöd till 

barnen. I ärenden där det på grund av frihetsberövning inte finns någon vårdnadshavare kvar 

hemma blir barnen placerade i familjehem. Många menar då att stöd också i första hand ska 

ges till familjehemmet eftersom de har närmst kontakt med barnen.  

Ett centralt resultat som berör frågeställningen om svårigheter kring hanteringen är att det inte 

heller finns specifika riktlinjer, rutiner eller kompetenser kring dessa ärenden. Många menar 

att handlingsutrymmet är brett vilket försvårar arbetet eftersom det medför 

handlingsdilemman. Detta hanteras på olika sätt, genom individuella avvägningar och 

bedömningar. Majoriteten ansåg att eftersom ärenden är individuella är det svårt att upprätta 

tydliga rutiner och riktlinjer. Ett ytterligare resultat är att flera är överens om att samverkan 

mellan myndigheter ibland kan försvåra arbetet på grund av sekretess- och rutinskillnader. 

Flera beskrev även en svårighet när ärendena kräver en familjehemsplacering. Det kräver ofta 

en skyndsamhet och syskonskaror skiljs inte sällan åt då det inte finns många som tar emot 

flera barn. Trots beskrivna upplevelser om svårigheter kring ärendena nämner samtliga att 

dessa ärenden inte diskuteras på deras arbetsplats i relation till förbättring och utveckling. 

På frågan om beaktande av barnets önskemål uttrycker samtliga intervjupersoner att de tar 

hänsyn till barnens önskemål i den utsträckning det går. Majoriteten framförde att de ser ett 

handlingsdilemma i barnens önskemål och barnens bästa, då dessa två inte alltid samspelar. 

Flera lyfter även ålder och mognad som aspekter att ta hänsyn till gällande beaktande av 

barnens önskemål då de menar att det är enklare att samtala med äldre barn. Vad gäller frågor 

om familjehemsplacering menar flera intervjupersoner att det kan vara svårt att beakta 

barnens önskemål eftersom placeringen ofta måste ske skyndsamt. 
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6.2 Övergripande diskussion 

Björkhagen Turesson (2009) hävdar i sin avhandling att barn till frihetsberövade är 

bortglömda. Utifrån resultatet menar vi att detta i viss mån kan bekräftas i intervjupersonernas 

verksamheter och att det således blir en central slutsats till studien. Detta med hänsyn till 

beskrivningar om att verksamheterna saknar specifikt stöd, kompetens, riktlinjer och rutiner 

kring barn till frihetsberövade. Även att flera intervjupersoner nämner att barnen ofta har 

annan problematik utöver förälderns frihetsberövande och att stöd istället erbjuds för det talar 

för att barnens behov i relation till förälderns frihetsberövande glöms bort i ljuset av annan 

problematik. Även det faktum att några nämner att stöd ibland ges till någon annan än barnet 

själv tyder på att dessa situationer snarare fokuserar på exempelvis vårdnadshavaren än 

barnet. Dessutom diskuteras inte ärenden i verksamheterna. Eftersom att det saknas specifika 

stöd och rutiner resulterar i att ärendena hanteras som andra ärenden, utifrån generella rutiner 

och kompetenser. Utifrån detta har vi även dragit slutsatsen att det oftast finns ett stort 

handlingsutrymme vilket medför att socialsekreterarna från de olika kommunerna hanterar 

ärendena på olika sätt. Dock är en ytterligare slutsats att samarbeten mellan myndigheter och 

deras restriktioner kan ses som en försvårande omständighet i hanteringen vilket innebär att 

handlingsutrymmet minskar. Det kan ibland även innebära att restriktionerna snarare än 

barnets behov styr arbetet. Detta menar vi är ett argument för att samverkan skulle behöva 

underlättas, i syfte att underlätta ärendehanteringen. Möjligtvis skulle någon form av struktur 

eller rutin kunna hjälpa till i detta, så att alla parter är införstådda med vad som behöver göras 

och vem som bör kontaktas. Utifrån slutsatserna menar vi att arbetet med barn till 

frihetsberövade behövs ses över. Bland annat skulle tydligare rutiner och riktlinjer kunna 

underlätta socialsekreterarnas hantering av ärenden. Det skulle möjligtvis också underlättas 

genom att höja kompetensen kring dessa typer av ärenden, exempelvis genom att anställa 

personal som är specialiserade inom området alternativt erbjuda den nuvarande personalen 

utbildning.  

Samtliga intervjupersoner har förklarat att ingen av deras verksamheter diskuterar dessa 

ärenden i relation till förbättring och utveckling vilket vi menar skulle kunna vara ett första 

steg till förbättring av hanteringen. Samtidigt påpekade samtliga intervjupersoner att ärendena 

är mycket ovanliga vilket kan vara en anledning till att de inte är så uppmärksammade. Ett 

uttalande som var utstickande och var att en intervjuperson ansåg att socialtjänsten inte 

behövde utveckla något i relation till dessa ärenden utan menade att ansvaret snarare ligger på 

kriminalvården. Vi menar att det är problematiskt att inte ha en inställning som strävar efter 



 

37 
 

förbättring och utveckling och väljer därför att förhålla oss kritiska till detta yttrande. Vår 

reaktion förstärks också eftersom samtliga av de övriga intervjupersonerna hävdade att det 

alltid finns något som kan förbättras, samt med hänsyn till tidigare forskning.  

I tidigare forskning lyfts barnets kontakt med den frihetsberövade föräldern fram som en 

viktig faktor. Samtliga intervjupersoner anser även att kontakt och umgänge mellan barn och 

förälder är av yttersta vikt i ärendehanteringen, däremot uppmärksammade vi markanta 

skillnader gällande vem som ansågs vara ansvarig för att umgänge sker. Majoriteten menade 

att det var socialtjänstens skyldighet att detta fungerade men somliga svarade att 

socialtjänsten inte blandar sig i umgänget utan det är den hemmavarande vårdnadshavarens 

alternativt familjehemmets ansvar. Det vi kunde urskilja i denna fråga var att ett socialkontor i 

en specifik kommun utmärkte sig. Där arbetade två av intervjupersonerna som båda svarade 

att ansvaret läggs på den hemmavarande vårdnadshavaren eller familjehemmet. Vi funderar 

över om dessa skillnader kan vara ett exempel på konsekvenser av att det inte finns rutiner 

och riktlinjer. Dock är det svårt att påvisa om det har att göra med just den kommunen och det 

socialkontorets riktlinjer eller om det är individens egna tankesätt.  

Vi vill också återgå till att socialsekreterarens bedömning om barnets bästa inte alltid är 

förenligt med barnets egna önskemål och att det i dessa situationer kan uppstå ett dilemma. 

Detta menar vi innebär en utmaning i rättssäkerheten för de personer som arbetar med dessa 

ärenden, och innebär att det kanske behövs hittas verktyg som gör det enklare för 

socialsekreterarna att ta rätt beslut i dessa svåra situationer. 

Vi upplever att slutsatserna uppnår syftet med studien eftersom det visar dessa 

socialsekreterares beskrivningar av hur de hanterar ärenden med barn till frihetsberövade 

föräldrar. Vi upplever också att vissa delar av resultatet förstärkts av den tidigare forskning 

som presenterats, dock har inte alla delar fullt överensstämt. 

6.3 Metoddiskussion 

Vi gjorde en kvalitativ intervjustudie med sju socialsekreterare i fem olika kommuner. Valet 

att upprätta en semistrukturerad intervjuguide upplever vi vara en viktig aspekt till 

intervjuerna. Dels fanns det utrymme för intervjupersonerna att tolka och resonera utifrån 

egna erfarenheter, dels fanns det även möjlighet för oss att ställa följdfrågor och ändra 

frågornas ordningsföljd utifrån svaren. Vi upplevde dock till en början en svårighet i att ställa 

frågorna på ett sätt som gjorde att vi fick så utvecklande svar som möjligt. Detta förbättrades 



 

38 
 

efter hand då vi successivt lärde oss ställa fler öppna frågor men också fler ifrågasättande 

följdfrågor. Vi var medvetna om risken för olika tolkningar av frågorna, dock är vår 

upplevelse att intervjupersonerna uppfattat frågorna på ett likvärdigt sätt. Möjligtvis finns vid 

ett tillfälle en större risk för skillnad i tolkning på frågan om uppfattningar kring 

handlingsdilemman. Här uttryckte en intervjuperson att hen inte förstod frågan och sa sedan 

att hen inte ansåg att det fanns handlingsdilemman. Detta var i en kommun där två 

socialsekreterare intervjuades och den andra socialsekreteraren ansåg att det fanns flera 

handlingsdilemman. 

Vi upplevde att tidigare forskning var begränsad kring socialtjänstens hantering kring dessa 

ärenden. Vi upplevde även att det var en utmaning att finna respondenter till studien. En del 

yrkesverksamma som vi kontaktade uttryckte att ingen i deras verksamhet hade någon 

erfarenhet av sådana ärenden överhuvudtaget medan andra menade att de hade för lite 

erfarenhet för att kunna besvara våra frågor. Detta resulterade i att studien inte genomfördes i 

enlighet med vår ursprungliga ambition vilken var att intervjua socialsekreterare som samtliga 

arbetade i olika kommuner, för att få ett så varierat urval som möjligt. Således är detta 

anledningen till att vi genomförde sju intervjuer i fem olika kommuner i stället för åtta 

intervjuer i åtta olika kommuner. En annan ambition var att intervjua socialsekreterare som 

arbetar med utredning, men på grund av svårigheten att finna respondenter arbetar 

intervjupersonerna även på andra sätt med barn till frihetsberövade. Detta anser vi dock kan 

ses som en bra ändring från vår ursprungliga ambition då vi upplever att det gjorde att studien 

blev bredare. I de fall där vi intervjuade två personer i samma kommun, men vid olika 

tillfällen, uppmärksammade vi att det för det mesta blev tämligen lika svar från dessa 

personer, vilket vi antar har att göra med just det socialkontorets sätt att arbeta på. Vi anser 

dock ändå att vi har fått en relativt bred bild av socialsekreterares hantering av dessa ärenden 

och att vi fick ut något av resultatet. Samtidigt är antalet intervjupersoner ändå en begränsning 

med studien. Vi vill återigen lyfta att antalet respondenter är för litet för att kunna göra 

generella slutsatser kring resultatet. Vi hade också föredragit att ha alla intervjuer på plats för 

att kunna notera ansiktsuttryck och kroppsspråk som kan vara en viktig del i en 

intervjubaserad studie. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning menar vi kan vara att genomföra en mer omfattande undersökning 

som täcker fler kommuner. Ett mer konkret förslag är att undersöka på vilket sätt 
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socialtjänsten kan utveckla ett generellt stöd som kan erbjudas alla barn med frihetsberövade 

föräldrar, exempelvis gruppsamtal med fokus på dessa barn där barnen också får möjlighet att 

träffa andra i samma situation. Någon intervjuperson nämnde det som komplicerat eftersom 

det är så få ärenden i varje kommun. Dock menar vi att det genom utveckling av samverkan 

mellan kommuner bör kunna genomföras. 

Slutord 

Till sist vill vi tacka våra respondenter som har delat med sig av deras erfarenheter, utan deras 

medverkan hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett tack till vår 

handledare Lars Sörnsen för stöd och vägledning under studiens gång. Slutligen vill vi även 

tacka varandra för ett gott och roligt samarbete. 
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Bilaga 1 

Hej! Vi är två socionomstudenter som studerar vår sjätte termin på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

har påbörjat vår C-uppsats vars syfte är att undersöka socialtjänstens hantering av ärenden med 

barn till frihetsberövade föräldrar. Studien bygger på socialsekreterares subjektiva upplevelser av 

dessa ärenden och omfattas av frågor som vilket stöd barnen erbjuds av socialtjänsten, vilka 

svårigheter socialsekreterare upplever i hanteringen av dessa ärenden, samt yrkesverksammas 

upplevelser av hur barnets egna önskemål beaktas.  

 

För att samla in empiri till vår studie och därmed försöka besvara dessa frågor är vi i behov av att 

intervjua yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar med barn till frihetsberövade föräldrar, 

vilket är anledningen till att vi kontaktat just dig.  

 

Intervjun kommer att vara mellan 30-60 minuter lång och du behöver inte förbereda något. Vår 

förhoppning är att kunna spela in samtalet i syfte att därefter analysera insamlat material. Studien 

kommer att ske helt anonymt och du har rätt till att när som helst avbryta intervjun. Vi kommer 

endast använda vårt intervjumaterial till vårt forskningsändamål och de som har tillgång till 

materialet är vi, vår handledare samt examinator.  

 

Vi hoppas verkligen att du vill medverka i vår studie och om du har några frågor så tveka inte att 

kontakta oss!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Evelina Andersson    Hilda Ulvemo 

Studerande     Studerande 

E-postadress       E-postadress 

Telefonnummer     Telefonnummer 

Handledare: 

Lars Sörnsen 

E-postadress 

Telefonnummer 

 

mailto:E-postadress
mailto:hu222aq@student.lnu.se
mailto:hu222aq@student.lnu.se
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Bilaga 2   

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och är medveten om dess syfte. Jag 

har   mottagit information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta intervjun. Jag är medveten om att jag är anonym i intervjun och de intervjuande är de 

enda som kommer veta vem jag är. Ljudfilen kommer endast att få avlyssnas av de 

intervjuande och examinator. Jag förstår att min medverkan samt den berättelse jag ger 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i denna uppsats. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Tema 1 – Inledande frågor 

1.  Var arbetar du och hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

2. Utbildning och examen? 

3. Annan arbetslivserfarenhet? 

Tema 2 - Erfarenheter av ärenden med barn till frihetsberövade föräldrar  

1. Kan du uppskatta hur ofta du hanterar ärenden med barn till frihetsberövade föräldrar? 

2. Hur kommer dessa barn i kontakt med er? 

3. Hur upplever du arbetet med dessa barn? 

4. Vad tycker du är viktigt i dessa möten? 

5. Samverkar ni med andra myndigheter i samband med dessa ärenden? Vilka?  

6. Hur väl upplever ni att samverkan med andra myndigheter fungerar?  

Tema 3 – Stöd och interventioner 

1. Vilka slags stöd kan ni erbjuda barn med frihetsberövade föräldrar? 

2. Vilka specifika insatser finns att erbjuda barnen?  

3. Vilka insatser är vanligast?  

4. Finns det speciella riktlinjer/rutiner som ni följer gällande dessa ärenden? Hur anser du att 

dessa fungerar? 

5. Hjälper ni barnet att upprätthålla kontakt med/besöka den intagne föräldern?  

6. Om ja, på vilket sätt? Om nej, vet ni hur barnet får hjälp med det? 
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7. Är det vanligt att dom vill träffa sina föräldrar?  

8. Hur tycker du hanteringen av ärenden med barn till frihetsberövade föräldrar fungerar?  

9. Hur upplever du handlingsutrymmet? 

Tema 4 – Svårigheter i hantering av ärenden 

1. Vad tycker du kan utvecklas/förbättras i relation till exempelvis insatser & bemötande till 

barn med frihetsberövade föräldrar? 

2. Diskuteras detta ämne mycket i den verksamheten där du jobbar, i form av förbättring, 

utveckling?   

3. Vad tycker du är svårast i dessa ärenden? 

4. Upplever du att det finns något handlingsdilemma i dessa ärenden? Exempelvis samspelar 

organisationens riktlinjer och lagar med klienters önskemål och behov? 

5. Finns det några handlingsdilemman i samband med samverkan med andra myndigheter?  

6. Hur väljer ni att hantera eventuella handlingsdilemman?  

Tema 5 – Barnets egna önskemål 

1. Anser du att barnets egna önskemål beaktas i dessa ärenden?       

2. Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför är det så och hur tror du att det skulle det kunna 

förbättras?  

3. Hur viktigt anser du det är att barnets egna önskemål beaktas? På vilket sätt/varför?  

 

 

 


