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Abstract 

 

Author: Frida Ljung 

Title: “Custody transfer when long-term placement in foster care. – Initiation, arguments for 

and against and dilemmas and difficulties.” 

 

The statistics shows low quantity of custody transfer while it shows a high number of children 

in long-term foster care placement in Sweden. This qualitative study examines how social 

services work with custody transfer and the challenges that comes with it. Questions under 

study were; Which factors makes social services initiate a custody transfer? What argument 

stands for and against custody transfer after three years? Which dilemmas and difficulties are 

related to a custody transfer?  

 

The aim of the study was to study what obstacles and possibilities a custody transfer contains 

according to social workers, and to try to understand the social workers process in working with 

custody transfer. The group under study consisted of five social workers with a variety of 

experience within the field. The material from the interviews was analysed by two steps using 

a phenomenological method. The result shows that many actors can make application of 

custody transfer difficult. The perspective of the placed children seemed to have a low value 

when deciding about the children’s staying and what’s best for them. Furthermore, the 

informants described social services today as in constant change, the staff has less experience 

and the guidelines is deficient. In accordance with earlier research, the result indicate however 

that custody transfer means many advantages for the children in foster care. Based on research 

and theoretical perspectives along with the findings of this study, the discussion is about the 

importance of children attachment, stability and participation in decisions about their own lives. 

Further, social services experiences of children worry and other emotions in foster care when 

custody transfer is discussed. There were also various dilemmas and difficulties according to 

the informants when assessments of custody transfer were made.  
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1. Inledning                                                                           

 

Enligt socialstyrelsen (2006) är socialtjänstens mål med familjehemsplacering att placerade 

barn om möjligt ska kunna återförenas med sina biologiska föräldrar. I långvariga placeringar 

är återföreningar dock sällsynta. Ingen part kan heller veta om eller när det skulle kunna ske. 

För att ge barnen stabilitet finns i Sverige möjlighet att ansöka om vårdnadsöverflyttning. 

Vårdnaden flyttas då över från de biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna om barnen 

är placerade en längre tid och en hemflytt till föräldrarna inte är aktuell. En 

vårdnadsöverflyttning skulle innebära en chans för familjehemsplacerade barn att få känna 

trygghet och veta var de kommer att växa upp, men många barn är placerade hela barndomen i 

familjehem utan att det görs en vårdnadsöverflyttning (Socialstyrelsen, 2006). Studien 

behandlar hur socialsekreterare hanterar och tänker kring arbetet med familjehemsplacerade 

barn i förhållande till vårdnadsöverflyttning. 

 

1.1 Problembakgrund och problemformulering 
 

En vårdnadsöverflyttning innebär att familjehemsföräldrarna blir vårdnadshavare i alla 

avseenden som biologiska föräldrar, förutom att särskilt förordnade vårdnadshavare inte har 

försörjningsplikt och att barnet inte automatiskt ärver familjehemsföräldrarna (Föräldrabalken, 

6 kap.). Genom en vårdnadsöverflyttning kan barnet vara säker på med vem och var det ska 

växa upp och bestämmelsen syftar till att ge barnet trygghet. Lagen om vårdnadsöverflyttning 

till familjehem lagstadgades år 1983 och syftet var att ge de placerade barnen trygghet, stabilitet 

och ett fast hem (Höjer, 2012).  

 

En vårdnadsöverflyttning kan ske om det bedöms nödvändigt för det enskilda barnet. Efter att 

barnet varit placerat i tre år ska en utredning om vårdnadsöverflytt göras. Om det inte är aktuellt 

vid tillfället ska vårdnadsöverflyttning fortsättningsvis övervägas var sjätte månad. Förslag till 

beslut skickas sedan till socialnämnden som avgör om ärendet ska upp i tingsrätten där beslut 

fattas (Socialstyrelsen, 2006).  Trots det visar den senaste tillgängliga statistiken från 

Socialstyrelsen att år 2005 gjordes bara 125 vårdnadsöverflyttningar. Samma år befann sig 3792 

barn i långvariga placeringar i familjehem, barnen hade alltså bott i familjehemmen över tre år 

utan vårdnadsöverflyttning (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsen (2006) menar vidare att det 

är sällsynt att skälet till en vårdnadsöverflyttning är de biologiska föräldrarnas oförmåga. De 

flesta sker på grund av att de biologiska föräldrarna avlidit eller att barnet växt upp i 
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familjehemmet från späd ålder. Däremot menar forskare att den vanligaste anledningen till att 

barn från början blir omhändertagna och placerade under lång tid i familjehem är de biologiska 

föräldrarnas problematik och beteende. Det kan röra sig om exempelvis missbruk, psykisk 

ohälsa eller omsorgssvikt (Mattson & Vinnerljung, 2016).  

 

Forskning visar att det är viktigt för barns utveckling att ha någon vuxen att knyta an till och att 

barnet kan lita på att relationen är varaktig och inte tar slut. Barn som utsätts för avbrott i sina 

anknytningsrelationer löper ökad risk att utveckla psykisk problematik som kan ge flera 

livslånga svårigheter (Broberg, Falk, Mothander-Risholm, & Hindberg, 2007). Att byta 

omsorgspersoner eller att ha en otrygg anknytning kan ge barn sämre självförtroende och 

svårigheter att etablera positiva relationer (Killén, 2009). Det är också viktigt för barn att få 

veta vad som pågår i deras liv och att få all information som krävs för att de ska kunna hantera 

sin situation och kunna bearbeta sina egna känslor. Att få känna att de har kontroll över sina liv 

gynnar barns utveckling, särskilt när barnen är familjehemsplacerade. Socialtjänsten och andra 

vuxna i barnets närhet har ett ansvar att se till att barnen får uppleva kontinuitet och trygghet 

och att avlasta barnens skuldkänslor för de biologiska föräldrarna som ofta uppstår vid 

placeringar (Killén, 2009).   

 

De biologiska föräldrarnas betydelse i frågan om vårdnadsöverflyttning handlar oftast om hur 

mycket umgänge de har med sitt placerade barn eller om föräldrarna exempelvis lider av 

psykisk ohälsa. Vid mindre eller inget umgänge finns större chans till vårdnadsöverflyttning 

och detsamma gäller om föräldrarnas psykiska sjukdom utgör ett varaktigt hinder. En osäker 

relation till de biologiska föräldrarna är ett av de vanligaste skälen till att familjehemmen inte 

vill ansöka om vårdnadsöverflyttning. Vidare finns andra hinder för familjehemsföräldrarna 

som ofta uppfattar fler nackdelar än fördelar med en vårdnadsöverflyttning. Det kan handla om 

oro för de biologiska föräldrarna, minskat stöd från socialtjänsten eller ekonomiska skäl. Oftast 

säger familjehemmen ifrån om vårdnadsöverflyttning skulle föreslås för att de inte ser några 

tydliga förtjänster med det för sin egen del (Socialstyrelsen, 2006).   

 

Enligt socialstyrelsen (2006) används inte lagen om vårdnadsöverflyttning som rutin i alla 

kommuner. Det finns heller inga tydliga riktlinjer för hur överväganden och 

vårdnadsöverflyttningar ska gå till. Socialtjänsten brister ofta i sin skyldighet att utreda 

vårdnadsöverflyttning. I de fall där barnet har rotat sig hos familjehemsföräldrarna efter en lång 
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placering, ska också en vårdnadsöverflyttning kunna göras trots att den inte beror på de 

biologiska föräldrarnas oförmåga. (Mattson & Vinnerljung, 2016; Socialstyrelsen, 2006).  

 

Det har visat sig att det finns ringa forskning kring effekterna av vårdnadsöverflyttningar. Enligt 

socialstyrelsen (2006), som arbetar för att socialtjänsten ska utvecklas, finns det inte någon 

egentlig forskning om hur vårdnadsöverflyttningar påverkar barn. Det har inte gjorts tillräckliga 

undersökningar, utvärderingar eller större studier för att få svar på det (Mattson & Vinnerljung, 

2016). Föreliggande studie kan därför bidra till att öka kunskapen. Studien fokuserar på 

socialtjänstens arbete med vårdnadsöverflyttningar och hur socialsekreterare handskas med 

familjehemmens, föräldrarnas och barnens dilemman i familjehemsplaceringar samt hur barn 

påverkas av detta arbete. Ämnet är relevant för socialt arbete med barn, då 

familjehemsplaceringar är ett brett område som har behov av ytterligare forskning.   

 

 

1.2 Lagbeskrivning 
 

För att förstå vad socialtjänsten utgår från i arbetet med vårdnadsöverflyttningar följer en 

beskrivning av de lagar som är relevanta inom området. Socialtjänsten arbetar huvudsakligen 

efter socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken (FB) när bedömningar om 

vårdnadsöverflyttningar ska göras. Vissa inledande bestämmelser finns i socialtjänstlagens 

sjätte kapitel. I 7§ står att socialnämnden ska verka för att barnets får gynnsamma 

uppväxtförhållanden. I 8§ kan utläsas följande; 

”När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att 

placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att 

ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken.” 

 

 Föräldrabalkens sjätte kapitel 1§ lyder;  

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran…”   

 

 

Barnen

Socialtjänsten

Familjehemmen/Föräldrarna
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Bestämmelserna om vårdnadsöverflyttning finns alltså under flera paragrafer i föräldrabalkens 

sjätte kapitel. I 2a§ kan utläsas;  

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge”.    

 

En annan viktig paragraf är 8§ och lyder;  

”Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än 

föräldrahemmet och är det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande 

förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit 

emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt 

förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet.”     

 

Detta återfinns även i 13§ Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utöver 

dessa paragrafer finns ytterligare bestämmelser i föräldrabalkens sjätte kapitel. Bland annat om 

hur barnet ska skyddas från missförhållanden under vårdnadshavarnas omsorg och när 

vårdnaden ska överflyttas till en lämpligare omsorgsperson. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att försöka förstå socialsekreterarnas arbete med vårdnadsöverflyttningar 

och vilka hinder och möjligheter som, enligt socialsekreterarna, en vårdnadsöverflyttning 

innebär vid långvariga familjehemsplaceringar. Frågeställningarna är; 

 

• Vilka faktorer gör att socialtjänsten initierar en vårdnadsöverflyttning?  

• Vilka argument finns för och emot en vårdnadsöverflyttning efter tre år?  

• Vilka dilemman och svårigheter finns vid en vårdnadsöverflyttning?  

 

1.3 Arbetets disposition 
 

Uppsatsen är förlagd på följande vis; Teoretiska perspektiv presenteras nedan och tidigare 

forskning följer sedan.  Därefter metoden för uppsatsen som innehåller val av metod, urval, 

genomförande, analysmetod, tillförlitlighet och trovärdighet samt forskningsetiska 

överväganden. Resultaten presenteras och uppsatsen avslutas med diskussion och avslutande 

kommentarer.     
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2. Teori 
 

Valda teorier för studien är anknytningsteori och Scheffs teori om sociala band. Vidare beskrivs 

Goffmans begrepp stigma samt skillnaden mellan barnperspektivet och barnets perspektiv.  

 

2.1 Anknytningsteori 

 

Ett sätt att förstå barns utveckling är utifrån anknytningsteorin. Denna teori behandlar barns 

anknytning både ur biologiskt och psykologiskt perspektiv samt genom den omvårdnad som 

barnet får av sina föräldrar. Den inrymmer föräldrars eller andra anknytningspersoners del i 

barns utveckling. Anknytningsteorin tar bland annat upp hur barn söker skydd och tröst, hur 

föräldrars reaktioner påverkar barns signaler om stress samt hur barn utvecklar exempelvis 

rädsla, tillit eller försätts i utsatthet genom samspel med dess anknytningsperson (Broberg, 

Granquist, Ivarsson, & Mothander-Risholm, 2006).  De flesta familjehemsplacerade barn har 

erfarenheter av omsorgssvikt och många har också erfarenheter av omplaceringar (Mattson & 

Vinnerljung, 2016). Dessa barn har stort behov av trygga relationer och omvårdnad för att 

kunna utvecklas vidare, vilket också är syftet med familjehemsplacering (Welch, Jones, Stalker 

& Stewart, 2015).  

 

I anknytningsteorin visas hur stabilitet och tillhörighet är viktig för barns förmåga att knyta an 

till en eller flera tillgängliga omsorgspersoner och vilka vinster detta innebär för de placerade 

barnen samt vilka konsekvenser som kan uppstå om detta saknas. Teorin menar exempelvis att 

trygg anknytning är central för barns förmåga att läka och tar upp vad som krävs för att barnet 

ska kunna skapa relationer och hantera svårigheter genom livet. Anknytning är viktigt för barn 

i alla åldrar (Broberg, m.fl. 2006; Hughes, 2015).  

 

Anknytningsteorin är en paraplyteori som består av både biologi och samspelet med barnets 

förälder och andra viktiga anknytningspersoner. Anknytning är en överlevnadsinstinkt och ett 

biologiskt medfött system som finns hos varje människa från födseln. Anknytningen förfinas 

och förändras sedan utifrån barnets erfarenheter av samspel och bemötande. När barn har behov 

av skydd och tröst aktiveras det biologiska anknytningssystemet och barnet söker sig till sina 

föräldrar för att bli lugnad och få tröst. Föräldrar har också biologiska omvårdnad- och 

beteendesystem som gör att barns anknytningsbeteenden triggar föräldern att vilja lugna och 

trösta barnet. (Broberg, m.fl. 2006).  
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De upplevelser som är återkommande och förutsägbara för barnet kommer att vara dem som 

barnet bär med sig och förväntar sig i relationer med andra. Dessa upplevelser och bemötanden 

bildar barnets anknytningsmönster. Det vill säga att barnet får en övergripande anknytning som 

är en naturlig följd av hur mönstren ser ut, oavsett om det är en organiserad eller desorganiserad 

anknytning (Broberg, m.fl. 2006). De inre representationerna av barns erfarenheter visar sig i 

olika mönster. Funktionen är att få bästa skydd utifrån de förutsättningar som finns. Mönstren 

kan vara organiserade eller icke-organiserade. Organiserad anknytning innefattar trygg, otrygg 

undvikande och otrygg ambivalent anknytning. Dessa kännetecknas av att barnets arbetsmodell 

har en fungerande funktion eftersom de här barnen har lyckats organisera sina erfarenheter till 

skillnad från desorganiserad anknytning. Barn med trygg anknytning förväntar sig stöd och 

förutsägbara gensvar av föräldern till skillnad från barn med en otrygg undvikande anknytning. 

Dessa barn söker inte tröst och kan undvika föräldern i situationer när anknytningsbeteenden 

borde aktiverats. Ett barn som exempelvis ofta avvisas av sin förälder får ett undvikande 

beteende trots sitt behov av stöd eller närhet (Broberg m.fl. 2006). Barn som utvecklat 

undvikande anknytning kan ha svårt att skapa trygg anknytning till en ny anknytningsperson. 

Det beror på att barnen beter sig som att de inte är i behov av omsorg och upplevs självständiga. 

Även trygga föräldrar kan ha svårt att uppfatta behov som barnen inte ger uttryck för. (Dozier, 

Stovall, Albus, & Bates, 2001) Den otrygga ambivalenta anknytningen utmärks av att barnet 

oavbrutet söker tröst och uppmärksamhet men kan inte lugnas eller få nog. 

Anknytningspersonen är i det här fallet ombytlig och bara känslomässigt tillgängligt på sina 

egna villkor (Broberg m.fl., 2006).     

 

Den desorganiserade anknytningen är en otrygg form av anknytning. Den innebär de största 

riskerna för barnets utveckling och tar lång tid att läka eller åtminstone förbättra.  Barn med 

desorganiserad anknytning känner rädsla för sina föräldrar och har ofta lärt sig att stänga av 

sina anknytningsbeteenden. Desorganiserade barns inre representationer visar sig i 

anknytningsmönster som gör att barnet är beredd på fara även när det i normala fall borde varit 

tryggt. Det kan bero på att föräldrarna har oförutsägbara eller hotfulla beteenden och reaktioner 

som skrämmer barnet. Det kan också bero på att barnet och/eller föräldrarna har varit med om 

olösta trauman som påverkar föräldrarnas förmåga att reglera sina reaktioner på barnets signaler 

eller på händelser kopplade till traumat. Exempelvis kan inte föräldern skydda barnet från egna 

starka känslor och det hindrar föräldern att ge tröst och trygghet till barnet. Desorganiserade 

barn har oftast levt rädda i en skrämmande miljö utan nödvändig trygghet och riskerar långvarig 

psykisk ohälsa (Broberg m.fl., 2006).  
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I anknytningsteorin finns även begreppet trygg bas som innebär att små barn utgår från 

föräldern för att våga utforska. Barnet tolkar nya situationer och möten utifrån förälderns 

reaktioner och litar på att det föräldern förmedlar stämmer (Broberg, m.fl. 2006). 

 

Otryggt anknutna barn har förmågan att bygga om sina inre arbetsmodeller i nya trygga 

relationer förutsatt att föräldrarna är trygga (Broberg, m.fl. 2006). Anledningen till det är att 

barn inte kan undgå att knyta an när en tillgänglig anknytningsperson finns. (Lundén, 2004, 

2010). Enligt anknytningsteorin är det viktigt att det blir stabilt för otrygga barn som varit 

utsatta för omsorgsvikt och separation. Instabila förhållanden i miljö och i relationer kan inte 

läka ett otryggt anknutet barn och det medför stora risker för barnets hälsa och utveckling. Att 

vara utsatt för känslomässigt otillgängliga anknytningspersoner eller inte få möjlighet till en 

trygg bas och att knyta an kan för barn medföra stora risker för barnets utveckling över tid. Ju 

längre tid barn bygger upp sina inre arbetsmodeller utifrån en otillgänglig, skrämmande, 

avvisande eller annan typ av otrygg anknytningsperson, desto hårdare formar sig 

arbetsmodellerna och är svårare att bygga om (Broberg, m.fl. 2006; Hughes, 2015).    

 

2.2 Sociala band 
 

Då anknytningsteorin behandlar de inre processerna hos människor och den nära relationen till 

anknytningspersonerna kan Scheffs teori om sociala band vara ett sätt att förstå sociala 

relationer i ett mer generellt sammanhang. Detta är en emotionsteori där känslorna och banden 

mellan människor står i fokus (Johansson & Lalander, 2013). I arbetet med 

familjehemsplacerade barn bildas sociala band mellan många olika aktörer som finns kring 

barnen.  

 

Enligt Scheff (1997) är känslan av skam människans mest huvudsakliga känsla i sociala 

sammanhang.  De flesta sociala relationer är så grundläggande att de tas för givet i det sociala 

samspelet och kallas ofta bara sunt förnuft. För att kunna förstå beteenden hos människor är det 

sociala sammanhanget centralt och hur relationen mellan de människor som interagerar har 

uppstått. Scheff (1997) menar att det är människors upplevelser av skam och stolthet som 

formar individens värderingar och sociala förmåga. Det är genom skamläggning som 

människor dikterar vilka villkor som gäller för att få tillhöra en grupp eller vilken relation som 

uppstår mellan olika individer. Skam reglerar varje socialt sammanhang och är den känslan som 

oftast avbryter de sociala banden mellan människor (Scheff, 1997). De sociala banden kan 
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också förändras i relationer mellan människor. De kan till exempel förstärkas, försvagas eller 

helt upphöra (Johansson & Lalander, 2013). Det beror på hur delaktiga människor känner sig i 

mötet med andra och vilket bemötande de får (Scheff, 1997). Alla människor har ett behov av 

att känna sig bekräftade och respekterade i sociala sammanhang (Johansson & Lalander, 2013).  

 

För att relationen eller grupptillhörigheten ska vara önskvärd för individen måste individen 

känna stolthet över sin medverkan. Framförallt är det viktigt för människan att bli sedd och 

hörd. När varken skam eller stolthet uppmärksammas, uttalas eller erkänns finns risk för att de 

sociala banden blir destruktiva och kan leda till alienation och ensamhet. Individen kan då tolka 

sociala situationer utifrån sina egna upplevelser och ta avstånd från relationer eller grupper som 

sänker individens egna tankar om sig själv. Alienation är en konsekvens av socialt utanförskap 

och påverkar förmågan att reflektera och kommunicera i interaktionen med den andre och yttrar 

sig genom exempelvis skuldbeläggande, kontrollerande eller avvisande beteende. De sociala 

banden som uppstår blir en del i de värderingar som skapas hos människan och i nästa sociala 

sammanhang förväntas detta bemötande hos andra (Scheff, 1997).  

 

2.3 Stigma 
 

Ett annat sätt att förstå hur gruppen familjehemsplacerade barn hanteras inom socialtjänsten, 

men också utifrån familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar, är Goffmans begrepp stigma. 

Goffman menar att det finns en kategori av stigma där individer antas ha vissa egenskaper som 

inte passar in. Det kan även vara att individer som lever med föräldrar som ses som avvikande 

och som inte passar in med majoriteten av människor. Dessa antaganden kan bero på rykten 

eller viss kunskap om individen och dess hemförhållanden (Johansson & Lalander, 2013). 

Stigmatisering har negativ innebörd och tar oftast stor plats i individens identitet (Jacobsson, 

Thelander & Wästerfors, 2010). Människor med ett stigma behandlas ofta på ett nedsättande 

vis, som att andra vet bättre än individen själv (Starrin, 2013). Det kan påverka hur individen 

ser på sig själv och vara en anledning till att självkänslan blir sämre (Piuva & Brodin, 2013). 

Stigmatiserade människor är ofta väl medvetna om hur föreställningen om dem kan se ut och 

vill gärna dölja sitt stigma på olika sätt. Det kan leda till stressfyllda möten med andra då de 

hela tiden måste vara uppmärksamma på om och hur andra uppfattar deras stigma (Starrin, 

2013). 
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2.4 Barnperspektiv och Barnets perspektiv 
 

Det finns en viktig skillnad mellan barnperspektiv och barnets perspektiv. Barnperspektiv 

innebär att socialsekreterare har kunskap om barn och använder kunskapen i sitt arbete. Barnets 

perspektiv innebär däremot att lyssna på barns vilja och upplevelser kring sin egen situation 

(Andersson & Sallnäs, 2012). Socialsekreterare är skyldiga att ta hänsyn till båda delarna. 

Gällande barnets perspektiv finns vissa svårigheter. Exempelvis yngre barn som oftast är helt 

utlämnade åt sina föräldrar eller andra huvudsakliga omsorgspersoner får inte komma till tals 

på samma sätt som äldre barn därför att de inte anses mogna nog. Det är heller inte säkert ens 

med äldre barn att socialsekreterare uppfattar vilken betydelse barnets upplevelse eller 

uppfattning har för barnets utveckling. Det är upp till den enskilde socialsekreteraren att ta 

hänsyn till vad barnet berättar och bedöma vilken tyngd detta kommer att ha i exempelvis en 

utredning. Det är tydligt i ideologin gällande barnavård i Sverige att barns perspektiv ska ha 

betydelse för bedömningar som görs gällande barnet självt. Det är också väl känt inom både 

socialtjänsten och andra barnvårdande instanser att erfarenheter från barndomen kan ge 

konsekvenser hela livet. (Andersson, 2012).   

 

 

3. Tidigare forskning  
 

Tidigare forskning visar att det finns stora risker för barns utveckling om de inte får tillgång till 

ett tryggt och varaktigt hem samt varaktiga och trygga relationer (Akin, Byers, Lloyd & 

McDonald, 2015; Havnen, Breivik & Jakobsen, 2012; Vinnerljung & Hjerns, 2011). Många 

barn som placeras i familjehem har anknytningsvårigheter. En trygg anknytning och en trygg 

bas är grunden för att barnen ska kunna läka från sina tidigare erfarenheter och upplevelser 

(Schofield, 2002). Forskningen visar att det är viktigt för placerade barn att känna tillhörighet i 

familjehemmet och stabilitet är en förutsättning för detta (Schofield, Beek & Ward, 2011). 

Kontinuitet och stabilitet riskerar emellertid att avbrytas av sammanbrott, hemtagningar och 

andra omständigheter (Tilbury & Osmond, 2014). 

 

Familjehemsplacerade barn har flera vuxna i sitt sociala nätverk. Under placeringstiden är även 

relationen till socialsekreterare viktig eftersom den både kan stärka barnen eller väcka 

obehagliga känslor. Forskningen visar att det som är viktigast för familjehemsplacerade barn är 

inte bara tillhörighet, trygghet och stabilitet utan också att få vara delaktig i beslut kring sitt 

eget liv (Leeson, 2007; Winter, 2010).  
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3.1 Tillhörighet i familjehemmet och möjlighet till trygg bas  
 

Forskare har funnit att familjehemsplacerade små barn ofta har god förmåga att knyta an till 

nya trygga anknytningspersoner (Dozier, Stovall, Albus, & Bates, 2001). Det visade sig att barn 

hade samma möjlighet att knyta an oavsett om de hade upplevt separation och omsorgssvikt 

eller ej. Även de små barn som bytt miljö och omsorgsperson upp till fem gånger kunde oftast 

få en trygg anknytning till familjehemsmamman i sitt nya hem när placeringen varade över tid. 

Det krävdes mindre tid för yngre barn än barn över två år att få en anknytning till sin nya 

omsorgsperson. Det visade sig också att formen av anknytning till stor del berodde på den 

känslomässiga tillgängligheten hos familjehemsmödrarna och det bemötande barnen fick. 

Anknytningen kunde utvecklas på samma sätt som om barnen växt upp med biologiska 

föräldrar, om familjehemsmödrarna hade förutsättningar att ge barnen känslomässig och fysisk 

omsorg när barnen behövde det. Stovall-McClough och Dozier (2004) fann i en senare studie 

att familjehemsplacerade spädbarns anknytningsförmåga under de första två månaderna av 

placeringarna berodde till stor del på om familjehemsföräldrarna var trygga i sin egen 

anknytning och därmed hade förmåga att skapa en trygg bas. Även små barn med 

desorganiserad anknytning kunde under denna tidsperiod minska sina desorganiserade 

beteenden om bemötandet var tryggt autonomt och sammanhängande från 

familjehemsföräldrarna. Familjehemsföräldrarnas kvalitet på omsorg samt en stabil och 

varaktig tillvaro hade större betydelse än barnens bakgrund, ålder, erfarenheter och 

anknytningstyp för att skapa en trygg organiserad anknytning hos barnen. Om de små barnen 

tidigt i livet placerades hos tryggt anknutna familjehemsföräldrar visade barnen trygga 

beteenden nästan omedelbart.   

  

Schofield (2002) undersökte tidigare långtidsplacerade barn, och fann att deras övergripande 

erfarenheter från sina biologiska familjer och tidigare familjehem var att överleva. Det gjordes 

genom anpassning till de omsorgspersoner som fanns tillgängliga. Flera av dessa personer hade 

oftast känt rädsla, misstänksamhet, ångest och låg självkänsla under sin barndom eller hade lärt 

sig att inte uttrycka sina behov. Det fanns också de som var aggressiva, kontrollerande eller 

som konstant sökte uppmärksamhet hos både kända och okända. Om personerna som barn inte 

känt att det funnits en trygg bas i familjehemmet, hade de haft svårigheter att förlita sig på 

vuxna generellt. Det fanns ett mönster hos deltagarna i studien, där de som haft en trygg bas i 

familjehemmet kunde skapa meningsfulla relationer som vuxna medan de som inte känt en 

trygg bas var mer ängsliga och hade svårt med relationer. Två av de viktigaste faktorerna för 



 

14 

 

anknytning till familjehemsföräldrarna för samtliga var ovillkorlig kärlek och uppmuntran till 

aktiviteter för att bygga upp självkänslan.   

 

Schofield (2002) fann att barn, som lärde sig att reflektera över relationer, utvärdera situationer 

och att agera snarare än att låta sig styras av sina reaktioner, var mer benägna att skapa en trygg 

anknytning till sin omsorgsperson. För detta krävdes att familjehemsföräldrarna hade tålamod, 

gav barnen valmöjligheter och visade respekt för de placerade barnen. Om barnen fick ett bra 

bemötande och upplevde familjehemmet som deras trygga bas kunde även otrygga barn bygga 

upp en känsla av att kunna påverka sitt liv. Flera av de vuxna som hade familjehemmet som en 

trygg bas hade fortfarande tät kontakt med och förtroende för familjehemsföräldrarna. Enligt 

Schofield (2002) var känslan av tillhörighet i familjehemmet avgörande för att barnet skulle se 

familjehemmet som en trygg bas. Barnet kunde bära med sig känslan av en trygg bas i 

familjehemmet även om det inte bodde där längre. Att tillhöra familjehemmet innebar bland 

annat att det placerade barnet ingick i familjens alla traditioner och personliga företeelser såsom 

familjefoton. Något som kunde motverka känslan av att tillhöra familjen var kontakten med 

socialsekreterarna. Där blev det tydligt att barnet hade ett annat biologiskt ursprung som skulle 

ses som huvudsakligt. De placerade barnen skulle exempelvis inte kalla familjehemsföräldrarna 

mamma och pappa även om barnen själva såg familjehemsföräldrarna som sina föräldrar.     

 

I en senare studie (Schofield, Beek & Ward, 2011) visade det sig att det viktigaste för dessa 

barn var att få leva i ett stadigvarande hem och få känna tillhörighet. Det berodde på att i många 

långvariga familjehemsplaceringar skapades ett starkt band mellan familjehemsföräldrarna och 

barnen. När familjehemsföräldrarna blev barnens trygga bas var det inte hos de biologiska 

föräldrarna som barnen sökte omsorg, utan hos familjehemsföräldrarna som var huvudsakliga 

omsorgsgivare. Schofield, m.fl. (2011) menar att resultaten var tydliga då det gällde att 

socialtjänsten måste ta med i beräkningen att dessa band kan uppstå i familjehemmet. Stabilitet 

borde prioriteras vid familjehemsplaceringar då det var viktigt för barnens utveckling och 

läkning. Sammanbrott orsakade stress och osäkerhet vilket kunde förebyggas genom noggrann 

planering och att socialtjänsten såg medlemskap i familjen som betydelsefullt vid placeringar. 

Studien visade även att bedömningarna borde ta hänsyn till varje barns individuella situation 

och behov i större utsträckning då många barn hade en tung historia och krävde mycket stöd.  
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3.2 Stabilitet och kontinuitet 

 

Forskningen visar att det fanns en påtaglig koppling mellan stabilitet i placeringar och barns 

förmåga att utvecklas både socialt och känslomässigt jämfört med de barn som upplevde 

instabilitet och osäkerhet i olika placeringar. (Akin, m.fl. 2015; Schofield, m.fl. 2011). 

Kontinuiteten och förutsägbarheten i placeringen var faktorer som var viktiga för att barnen 

skulle kunna knyta an till familjehemmet (Schofield, 2002). Flera forskare har visat att 

långvariga familjehemsplaceringar var mer gynnsamma än flera korta placeringar. De 

långvarigt placerade barnen mådde och fungerade bättre än de som varit med om sammanbrott. 

I relation till detta mådde också adopterade bättre än familjehemsplacerade barn och när dessa 

grupper jämfördes var de adopterade barnen tidigare trygga i sin anknytning till sina nya 

omsorgspersoner. Adopterade barn kunde snabbare komma över sin separation och gå vidare i 

sin anknytningsprocess. Det var en signifikant skillnad på hur grupperna klarade sig i framtiden 

(Maaskant, van Rooij, Bos & Hermanns, 2016; Tregeagle, Moggach, Cox & Voigt, 2014). 

Stabiliteten var särskilt viktig för familjehemsplacerade barn eftersom de redan hade en instabil 

bakgrund med omsorgssvikt (Tilbury & Osmond, 2014). Det visade sig också att ju svårare 

problematik barnen hade vid nya placeringar, desto större risk för sammanbrott och instabilitet 

(Welch, m.fl. 2015). 

 

Forskare har funnit att instabilitet kunde innebära allvarliga risker för familjehemsplacerade 

barn. Dessa barn riskerade beteendeproblematik, anknytningsvårigheter, fysiska och psykiska 

besvär, nedsatta hjärnfunktioner samt utvecklingsrelaterade svårigheter. För de barn som inte 

fick uppleva kontinuitet kunde placeringen snarare ha omvänd effekt än avsedd vård. Vid varje 

nytt avbrott i barnens vardagsliv och boende ökade riskerna avsevärt. (Akin, m.fl. 2015; 

Havnen, Breivik & Jakobsen, 2012; Vinnerljung & Hjerns, 2011; Welch, m.fl. 2015). Cairns 

(2002) forskning visade vidare att familjehemsplacerade barn som inte hade tillgång till någon 

trygg anknytningsperson kunde ha svårt att reglera sina känslor och beteenden på grund av 

ständigt hög stress. Detta gjorde att barnen kände skam över sina reaktioner och uttryck då de 

ofta var medvetna om att de var annorlunda än andra barn. Skam och ett avvikande beteende 

kunde leda till utanförskap, vilket var ännu en risk för dessa redan utsatta barn. Tillgängligheten 

hos familjehemsföräldrarna var också viktig för placerade barns uppfattning om sig själva 

(Schofield, 2002). De barn som upplevt negativt bemötande av familjehemsföräldrarna hade 

tendenser att klandra sig själva. Barnen var medvetna om att de avvek från normerna kring de 

generella förväntningarna på barn.  
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Schofield, m.fl. (2011) fann att det var känt inom socialtjänsten att stabilitet var viktig men att 

svårigheterna med att planera placeringar samt att utvärdera i efterhand för vidare arbete 

orsakade att stabiliteten var svår att uppnå. Anledningen till dessa svårigheter var att varje 

placering var individuell och därför oförutsägbar. Vidare visade en studie av Welch m.fl. (2015) 

att socialtjänsten tenderade att arbeta efter traditionella och invanda arbetssätt och det var ibland 

problematiskt att sammanföra med lyhördhet för familjehemmens och de placerade barnens 

perspektiv och upplevelser vid långvariga placeringar. Barnets perspektiv värdesattes helt 

enkelt inte tillräckligt.  

 

Forskare har också funnit att långsiktig planering av familjehemsplaceringar gjorde att fler barn 

fick ett varaktigt hem än i de fall där uppväxtplacering inte togs upp vid inledningen av 

placeringen. Att planera för att barnet eventuellt kommer att vara placerad i familjehemsvården 

under lång tid var också något som gjorde att de biologiska föräldrarna lättare kunde acceptera 

att barnet kanske skulle stanna i familjehemmet under uppväxten (Tregeagle, Moggach, Cox, 

& Voigt, 2014). Något som också hade betydelse var om det fanns en öppen dialog mellan 

familjehemsföräldrarna, socialtjänsten och det biologiska nätverket. Barnets skuldkänslor och 

kluvenhet i sin lojalitet behövde då inte hindra barnet från att knyta an till familjehemmet, vare 

sig det fanns kontakt med de biologiska föräldrarna eller inte. En regelbunden kontakt med de 

biologiska föräldrarna behövde heller inte vara positiv. Flera studier har visat att barn i 

långvariga placeringar hade sämre upplevelser i mötet med sina biologiska föräldrar i 

jämförelse med öppna adopterade barn med samma kontaktintervaller. Barn med trygg 

anknytning till sina familjehemsföräldrar upplevde större välbefinnande och hade mindre risk 

att utveckla beteendeproblematik än barn som kände en lojalitetskonflikt eller som kände 

osäkerhet i placeringen (Boyle, 2015; Maaskant, van Rooij, Bos, & Hermanns, 2016).  

 

Forskning har även visat (Wissö, Johansson & Höjer, 2018) att vårdnadsöverflyttning kunde ge 

placerade barn känslan av att det inte skulle behöva flytta mer. Barnet kunde behålla de 

relationer det skapat med exempelvis sina vänner, fortsätta med sina aktiviteter och gå kvar i 

samma skola. I denna studie (Wissö, Johansson & Höjer, 2018) där både barn och 

vårdnadshavare som genomgått en vårdnadsöverflyttning intervjuats framkom att en 

vårdnadsöverflyttning var ett mindre ingrepp i barnets biologiska ursprung än en adoption. Det 

vill säga att barnet kunde ha en relation med de biologiska föräldrarna som inte var präglad av 

oro och osäkerhet om barnet upplevde en trygg bas i familjehemmet. Vårdnadsöverflyttning 
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resulterade ofta i att familjehemsplacerade barn kunde slappna av i kontakten med sina 

biologiska föräldrar och slippa känna att deras lojalitet var delad.      

 

3.3 Delaktighet och relationers betydelse 

 

Boyles (2015) har i en studie undersökt effekterna av barns familjehemsplaceringar. Den visade 

flera orsaker till att barn kunde ha ogynnsamma upplevelser i förhållande till sina placeringar. 

Socialtjänsten hade ofta en föreställning om att kontakten med de biologiska föräldrarna var en 

viktig del i vården av placerade barn, exempelvis för anknytningen till föräldrarna. Då 

socialtjänsten planerade och strävade mot återförening och betydelsen av att barnets nätverk 

skulle finnas tillgänglig, kunde barnets perspektiv se annorlunda ut. I de fall där barnen hade 

blivit utsatta för bristande omsorg, våld eller liknande tog socialtjänsten oftast lite hänsyn till 

barnens nuvarande mående. Socialtjänsten strävade istället mot långsiktiga mål. Studien visade 

även att de placerade barnen ofta återtog otrygga anknytningsbeteenden vid kontakt med de 

biologiska föräldrarna och att detta kunde hindra barnen från att kunna knyta an till sina nya 

omsorgspersoner. Det stod klart att större hänsyn måste tas till barnens individuella åsikt och 

delaktighet gällande sitt boende, umgänge, anknytning och trygghet. Forskningen visar att 

utifrån barnens egna upplevelser innebar det negativa konsekvenser när barnen inte fick vara 

delaktiga i beslut kring deras liv som familjehemsplacerade (Leeson, 2007; Winter, 2010). 

 

Risken var alltså stor att barnen utvecklade känslor av hjälplöshet och försämrad självkänsla 

utöver de känslor av skam, stress, skuld och otillräcklighet som de flesta familjehemsplacerade 

barn redan hade utifrån sin bakgrund. Barnen ville bli hörda och tas på allvar och de flesta hade 

ett behov av att få prata om sina erfarenheter för att kunna gå vidare. De ville heller inte 

genomgå nya separationer om de trivdes i sitt familjehem och var ofta stressade över sin 

situation. Familjehemsplacerade barn som inte ville lämna sina biologiska föräldrar vid första 

placeringen kunde uppleva olösta trauman av förlust. De kunde även uppleva skuldkänslor och 

oro vilket påverkade deras tillit till familjehemmet och trivsel i det nya hemmet. Det var också 

viktigt för barnen att ha en meningsfull relation till sin socialsekreterare. Att byta 

socialsekreterare gjorde att barnen kände sig mindre betydelsefulla och det fanns risk att de 

slutade uttrycka sig. Många barn hade erfarenheter av att socialsekreterarna ofta byttes ut och 

de som upplevt missförhållanden även i familjehemmet valde att inte prata om det eftersom den 

övergripande känslan var att de inte skulle bli lyssnade på (Leeson, 2007; Winter, 2010).  

 



 

18 

 

Utöver barnens upplevelser finns även andra perspektiv. Enligt Gibson (2013) var skam och 

skuldkänslor något som socialsekreterare ofta mötte i sitt arbete med barn och familjer och 

dessa känslor kunde orsaka bekymmer. Känslan av skam var oftast mycket privat och var 

därför svår för socialsekreterare att hantera både hos sig själva och hos de barn och vuxna 

som ingick i barnavårdsarbetet.  

 

Gibsons (2013) forskning visade att barnavårdsarbete framkallade skam eller skuldkänslor 

hos alla inblandade parter men i synnerhet hos de biologiska föräldrarna och 

familjehemsföräldrarna. Socialsekreterarna i studien varken uppmärksammade eller erkände 

skam i tillräcklig utsträckning vilket ledde till att dessa känslor inte kunde bearbetas. Gibson 

(2013) förespråkade att skamkänslor skulle lyftas och uppmärksammas mer inom 

socialtjänsten för att arbetet med barnen skulle bli mer tillförlitligt och därigenom skonas från 

egna uppfattningar i de relationer som uppstår i socialt arbete.  

 

4. Metod 
 

Följande avsnitt beskriver den kvalitativa metod som valts samt studiens urval och 

tillvägagångssätt. Vidare diskuteras analysmetod, tillförlitlighet och trovärdighet och avslutas 

med forskningsetiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 
 

För studien valdes kvalitativ ansats inspirerad av fenomenologisk metod. Fenomenologisk 

metod används för att få fram meningsfulla teman och nyckelbegrepp under analysen av det 

insamlade materialet. Genom analysen kan då upplevda fenomen upptäckas som kan användas 

för att besvara frågeställningarna i studien (Miles & Huberman, 2014). En kvalitativ ansats 

innebär möjligheten att försöka förstå och tolka mänskliga sociala fenomen. Det finns i 

människans natur att vilja förstå världen och för att kunna göra det, krävs tolkning för att hitta 

strukturer och mönster. Syftet är att kunna förmedla den tolkningen genom kvalitativa metoder 

och etiska överväganden och till sist hitta en mening med det mänskliga fenomenet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kontexten runt forskningsfrågan är central för att kunna ge en bredare 

förståelse av det sociala problemet (Thomassen, 2007). I enlighet med ovanstående resonemang 

valdes alltså kvalitativa intervjuer för att försöka förstå hur socialsekreterare upplever arbetet 

kring vårdnadsöverflyttningar och dess hinder och möjligheter utifrån studiens syfte.  
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Kvalitativa intervjuer är lämpligt när studien behandlar ämnen som ska ge förståelse för hur 

olika fenomen upplevs på ett trovärdigt sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En kvalitativ 

intervju kan ge flera perspektiv av problemet. Den kan också ge en levande bild och en 

förståelse av informantens upplevelser och forskaren kan tolka mening och betydelse utifrån de 

svar som ges. Kvalitativa intervjuer ger också möjlighet att få insyn i individens subjektiva 

upplevelse och metoden kan få tillgång till den sociala verkligheten som finns både för personen 

som intervjuas men också om normer och det sociala samspelet med andra i personens 

omgivning (Miller & Glassner, 2016). Westlund (2015) lägger vikt vid att även förmedla 

respondenternas upplevelser på ett trovärdigt sätt.  

 

De kvalitativa intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att de utgår från en 

intervjuguide. Det gör att svaren från informanterna kan jämföras och enklare analyseras utifrån 

studiens frågeställningar. Det är viktigt att intervjufrågorna är utformade som öppna frågor för 

att få trovärdiga svar (Bryman, 2011).  

 

4.2. Urval 
 

För att samla material till studien valdes ett målinriktat urval. Det innebär en strategi för att 

hitta specifika respondenter som kan ge svar på frågeställningarna i undersökningen (Bryman, 

2011). Det är viktigt för studien att hitta informanter som har de arbetsuppgifter och 

erfarenheter som är relevanta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det målinriktade urvalet 

användes för att hitta de socialsekreterare som arbetar/ har arbetat med familjehemsplacerade 

barn och som eventuellt varit med om vårdnadsöverflyttningar och/eller överväganden för att 

de skulle kunna ge information till studien.  

 

Gruppen som intervjuades kom att bestå av fem kvinnliga socialsekreterare i åldrarna 28 till 60 

år. Tre av dem hade mellan tio och tjugoett års erfarenhet och två av dem ett års erfarenhet eller 

mindre. Av de socialsekreterare som intervjuades hade tre av dem god erfarenhet av 

vårdnadsöverflyttningar. Två av socialsekreterarna som intervjuades hade ingen erfarenhet av 

vårdnadsöverflyttningar men hade gjort överväganden kring vårdnadsöverflyttningar.  I tre 

kommuner hittades en specialist och en förste socialsekreterare med samma funktion inom 

familjehemsvård. Två familjehemssekreterare hade arbetsuppgifter riktade till familjehemmen 

och en barnsekreterare vars arbetsuppgifter var riktade till de familjehemsplacerade barnen. 
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Orsaken till att socialsekreterarna hade olika benämningar var att de hade olika funktioner inom 

familjehemsvården men alla hade någon roll i vårdnadsöverflyttningar.  

 

4.3. Tillvägagångssätt 
 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide som konstruerats utifrån studiens 

frågeställningar. Frågorna behandlade socialsekreterarnas erfarenheter och kunskap kring 

vårdnadsöverflyttningar utifrån sitt eget perspektiv, barnens perspektiv, de biologiska 

föräldrarnas perspektiv, familjehemsföräldrarnas perspektiv samt de enskilda 

socialsekreterarnas kunskap och erfarenheter. Deltagarna intervjuades på ett personligt möte på 

socialkontoret med informanterna eller med hjälp av Skype. Samtalen spelades in och varje 

samtal transkriberades ordagrant efteråt.  

 

Det transkriberade materialet analyserades i två steg utifrån fenomenologisk metod (Miles och 

Huberman, 2014). Först identifierades teman ut ur samtliga transkriberade svar. Utifrån dessa 

temata identifierades i ett andra steg olika huvudteman utifrån gemensamma faktorer.  

 

Huvudtemat Yttre påverkan identifierades genom teman som handlade om socialtjänstens 

arbete och omständigheter att ta hänsyn till som kunde påverka en vårdnadsöverflyttning. 

Huvudtemat Dilemman och svårigheter kom sig av de faktorer som gjorde att en 

vårdnadsöverflyttning kunde vara svår att genomföra. Slutligen huvudtemat Barnperspektivet 

identifierades genom de faktorer som direkt kunde härledas till de placerade barnen (Miles och 

Huberman, 2014). Dessa teman är relevanta för undersökningen då de återkommer 

innehållsmässigt i avsnittet 6. Analys och besvarar frågeställningarna. De är alltså viktiga 

faktorer som påverkat utfallet i studien. Resultatet visas i följande tabell nedan;  
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Tabell 1 Översikt över identifierade teman 
 

Underteman               Huvudteman 

Socialtjänstens ansvar och rutiner 

Socialsekreterarnas egna förutsättningar 

Förutsättningar i olika kommuner 

Faktorer kring initiering av 

vårdnadsöverflyttning 

Yttre påverkan 

Målet är återförening  

Kriterier för en vårdnadsöverflyttning 

De biologiska föräldrarna  

Familjehem som arbete och känslomässigt 

åtagande 

Dilemman och svårigheter 

Oro och rädsla  

Känsla av tillhörighet  

Placerade barns relation till sina biologiska 

föräldrar 

Kluven lojalitet 

Barnperspektivet  

 

4.3.1. Analysmetod 
 

Enligt Miles och Huberman (2014) är den fenomenologiska metoden passande när 

informanternas upplevelser ska analyseras. Genom att hitta information som är gemensam för 

ett visst fenomen skapas mönster och teman kan identifieras. De fenomen som kan urskiljas ger 

också möjlighet att tolka informationen i studien. 

Miles och Huberman (2014) menar att det är processen att hitta huvudsakliga begrepp och 

teman som utgör analysen av insamlade data i fenomenologisk metod. En stegvis analys av 

materialet lämpar sig för en kvalitativ studie som har ett brett och varierande datainnehåll. 

Begrepp och upplevelser kan identifieras som är kopplade till flera sociala upplevelser för 

informanterna i studien och sammanföras till olika teman.  Genom en analys som inspirerats av 

fenomenologin kan resultatet sedan tolkas i diskussionen tillsammans med valda teorier och 

tidigare forskning.  
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4.4. Tillförlitlighet och trovärdighet 
 

För att studien ska uppfattas som trovärdig krävs att undersökningen har utförts enligt regler 

för hur studier ska gå till. En kvalitativ undersökning fokuserar på forskningsfrågor som kan 

besvaras med meningsfulla svar. Därför är det viktigt att tydligt redogöra för undersökningens 

utförande och förberedelse för att kunna hävda att resultaten är överförbara på en liknande 

studie. Tillförlitligheten kräver också att alla delar av undersökningen finns med i den färdiga 

studien och att alla delar hänger ihop, från problemformulering till teori och resultat. Utöver 

det behövs även objektivitet i den kvalitativa intervjun (Bryman, 2011). Peräkylä (2016) menar 

att denna tillförlitlighet och trovärdighet i en studie påvisar om svaren visar informanternas 

verkliga upplevelser eller om de uppstått genom tolkning. Därför måste en beskrivning finnas 

i studien för hur intervjun har gått till. För att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet har jag 

utformat intervjuguiden utifrån frågeställningarna och ställt öppna frågor för att inte leda 

respondenten till det svar förväntats utifrån min förförståelse i studien. Teorierna valdes för att 

kunna resonera utifrån socialsekreterarnas arbete med vårdnadsöverflyttningar och koppla 

samman resultatet med frågeställningar och tidigare forskning. Genomförandet har beskrivits 

noggrant för att visa hur undersökningen har gått till i praktiken. Genom analysen av materialet 

framkom teman som presenterar resultaten och metoden har redovisats steg för steg vilket 

gagnar tillförlitligheten i studien. Förutom redogörelsen för intervjuguiden och urvalet samt hur 

intervjuerna gick till har även citat använts för att stärka trovärdigheten när resultaten 

presenteras.  

 

4.5. Forskningsetiska överväganden 

 

Vid forskningsstudier är det grundläggande att ta hänsyn till forskningsetiska överväganden. 

Inom forskningsetiken finns individskyddskravet som innebär att informanter inte får kränkas 

men samtidigt finns också forskningskravet som innebär att individskyddskravet inte får stoppa 

forskning som behövs. Det finns fyra grundbegrepp att förhålla sig till vid datainsamlingen. 

Den som utför en forskningsstudie måste förhålla sig till sekretess som regleras i offentlighets- 

och sekretesslagen. Det andra är tystnadsplikt som innebär att studien inte får innehålla 

uppgifter om exempelvis klienters privata förhållanden inom socialtjänsten. Det tredje är 

avidentifiering där ingen koppling ska kunna göras mellan informationen i studien och 

informanten (Hermerén, 2011).  

 



 

23 

 

Eftersom jag har gjort kvalitativa intervjuer har jag redan i transkriberingen avidentifierat alla 

nämnda klienter och socialsekreterarna själva och sedan raderat inspelningen. Jag har inte 

skrivit ut var socialsekreterarna arbetade vid intervjutillfällena för att ingen ska kunna 

identifieras då en del kommuner var små. Jag har också undvikit att beskriva berättelser i 

uppsatsen som kan härledas till en särskild klient eller socialsekreterare. Jag har informerat om 

studiens syfte och hur uppgifterna kommer att behandlas vid första kontakten, och även att 

deltagande är frivilligt. Det gör jag för att undvika forskningsetiska dilemman som skulle kunna 

uppstå. Informanterna har också själva fått välja var intervjuerna ska äga rum. 

 

Det fjärde begreppet inom forskningsetiken är konfidentialitet. Det innebär att inga obehöriga 

får tillgång till informationen som studien grundar sig på, men informationen kan ges ut om 

syftet är att kontrollera studien. Det är inte upp till enskilda forskare att bestämma utan det 

måste genomgå exempelvis etikprövning. Den som utför studien måste ändå göra det som krävs 

för att förhindra att privata uppgifter sprids och se till att informanten får ta del av vad som 

gjorts (Hermerén, 2011). Datainsamlingsmaterialet kommer endast att användas för forskning 

i min studie och eftersom den inte tjänar något annat syfte kommer den att förstöras när 

uppsatsen är godkänd och klar. 

 

4.6. Studiens begränsningar 
 

Den stora begränsningen i studien är att informanterna är få, men för ändamålet är underlaget 

tillräckligt. Syftet med en studie är att få ny kunskap och detta har uppnåtts trots ett litet urval. 

Att socialsekreterare valdes för intervjuer hade bland annat etiska orsaker då studien är en 

studentuppsats. Gruppen av störst intresse att ställa frågor till gällande vårdnadsöverflyttningar 

vore familjehemsplacerade barn men var inte aktuellt av hänsyn till barnen. 

Familjehemsföräldrar kunde också ha intervjuats, men socialsekreterare valdes för att få en 

större helhetsbild då familjehemsföräldrarna inte har all den kunskap jag sökte. Den korta 

tidsramen för insamling av data är också en begränsning för studiens omfattning.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat utifrån de huvudteman och underteman som 

identifierades i analysen ur materialet. Deltagarna i intervjuerna bestod alltså av fem kvinnliga 

socialsekreterare i åldrarna 28 till 60 år med skiftande erfarenhet av familjehemsplacerade barn. 

Följande huvudteman identifierades; Yttre påverkan, Dilemman och svårigheter samt 

Barnperspektivet.  

 

5.1 Yttre påverkan 

I huvudtemat Yttre påverkan identifierades fyra underteman som handlar om faktorer som kan 

påverka ett beslut om vårdnadsöverflyttning utifrån socialsekreterarna och deras 

arbetsuppgifter samt underlag. De fyra undertemana som identifierades är; Socialsekreterarnas 

ansvar och rutiner, Socialsekreterarnas egna förutsättningar, Förutsättningar i olika 

kommuner samt Faktorer kring initiering av vårdnadsöverflyttning.  

 

Socialsekreterarnas ansvar och rutiner 

Informanterna var överens om att det görs få vårdnadsöverflyttningar. Några hade en klar 

uppfattning om varför det inte görs flera vårdnadsöverflyttningar i förhållande till långvariga 

placeringar och kunde ge konkreta exempel. Andra visste inte riktigt varför utan menade att 

kommunerna är dåliga på vårdnadsöverflyttningar rent allmänt. Alla informanter var överens 

om att överväganden om vårdnadsöverflyttning ska göras varje halvår enligt lag och att de 

fullföljde detta ansvar. Hur ofta de har uppföljning mellan överväganden, på vilket sätt 

övervägandet går till och hur omfattande arbetet med de aktörer som finns runt det placerade 

barnet är skilde sig åt mellan de olika informanterna. Några uttryckte att det egentligen bara är 

en ruta som ska kryssas i om överväganden hade gjorts eller inte. Samtal för uppföljning mellan 

övervägandena kunde variera mellan ett till fem samtal med barnet och familjehemmet. Samtal 

med de biologiska föräldrarna förekom oftast enbart i de fall där föräldrarna var engagerade i 

barnet. Vid de uppföljande samtalen låg fokus på hur barnets placering i familjehemmet och 

kontakt med de biologiska föräldrarna fungerade. Rutinerna kring hur övervägande och 

vårdnadsöverflyttningar ska gå till fanns ofta inte nedskrivna och var inte heller 

implementerade i arbetet för den oerfarne socialsekreteraren. I en av kommunerna pågick 

arbetet med rutiner kring bland annat vårdnadsöverflyttningar.  
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Jag kan tänka att anledningen till att socionomer flyr socialtjänsten, är att dels finns 

det inte mentorskap, det finns inte tydliga riktlinjer för hur man sköter jobbet. Vad är 

nästa steg och vad ska jag göra nu? Det finns saker som inte står någonstans som vi 

kan göra. Jo, det står, 4:1 och så kan du göra massor under 4:1. Hur ska man veta det? 

Det finns också stunder då du är helt själv. Speciellt på sommaren när det är minimalt 

med handläggare.   

  

Informanterna uppgav också att kunskapen ofta fanns på chefsnivå men att det kan bli 

problematiskt när ledningen byts ut om det saknas kunskap och erfarenhet hos 

socialsekreterarna där omsättningen på personal är som störst.  

 

Socialsekreterarnas egna förutsättningar 

Flera informanter berättade att en stor del av kunskapen ofta saknas för att 

personalomsättningen i socialtjänsten hade ökat de senaste åren. Socialsekreterare med lång 

erfarenhet och kunskap om vårdnadsöverflyttningar blir alltmer sällsynta. De informanter med 

lång erfarenhet berättade om att de såg en stor skillnad på socialsekreterarnas erfarenhet och 

kunskap nu i jämförelse med när de själva började arbeta inom socialtjänsten. Det framkom att 

det var svårt att hitta kompetent personal i nuläget och att förste socialsekreterare och 

handläggare anställdes trots bristande kunskap inom området för att ingen annan hade ansökt 

om tjänsten och den måste tillsättas.  

 

Jag ser att när jag började, var de som var förste som mina mammor. De gick med 

gudrunkläder och fotriktiga skor som man kunde väcka mitt i natten så har de gjort 

sjutton LVU. Kunde allt. Idag har du en förste som har jobbat i två år. Har inte en 

susning av vad man gör. 

 

Informanterna berättade också om att familjesekreterarna som hade längst erfarenhet i två av 

kommunerna, hade arbetat med familjehemsplacerade barn i högst ett år. Skälet till det var att 

tidsbristen och den höga arbetsbelastningen påverkade personalomsättningen inom området och 

hur socialsekreterarna arbetade med placerade barn. En vårdnadsöverflyttning innebär 

omfattande tidskrävande arbete och kan prioriteras bort. Socialsekreterarna valde att hantera de 

ärenden som var mest akuta. Ett annat skäl till att det prioriterades bort var att arbetet med 

vårdnadsöverflyttningar inte var helt implementerat i rutinerna.   
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Jag får upplevelsen att när du placerar ett barn, så pustar du ut när barnet är placerat. 

Barnet bara bor i familjehemmet och så tar man itu med skola och sånt här. Men man 

glömmer barnet, man glömmer föräldern, och allt det andra och är bara så tacksam att 

barnet är placerat.  

 

Informanterna uppgav att socialsekreterare inte hade tillräcklig kunskap om vilka konsekvenser 

som kunde drabba det placerade barnet om inte vårdnadsöverflytten hade förberetts och var 

välplanerad. Socialsekreterare prioriterade alltför sällan att ge information om 

vårdnadsöverflyttningar till det placerade barnet, familjehemsföräldrarna eller de biologiska 

föräldrarna. Det berodde på att det var information som kunde skjutas upp till senare för att den 

inte var brådskande. När sedan ett övervägande skulle göras var parterna inte förberedda och 

en vårdnadsöverflyttning blev då inte aktuell.  

 

Förutsättningar i olika kommuner 

Flera av informanterna menade att arbetet med familjehemsplacerade barn och 

vårdnadsöverflyttningar skiljer sig åt beroende på vilken kommun man arbetade i. Det kunde 

vara så att det inte fanns så många placerade barn och när behovet av en placering upptäcktes 

hade det oftast gått långt och barnet var äldre. Orsaken var att familjer i en del kommuner hade 

stora sociala nätverk. Det fanns också kommuner med många familjehemsplacerade barn men 

det gjordes ändå ingen vårdnadsöverflyttning. Ett fåtal informanter upplevde att 

vårdnadsöverflyttning var som bortglömt eller inte viktigt och att arbetet med 

vårdnadsöverflyttningar försvann bort.  

 

Det fanns även uttalanden om att det var ett viktigt arbete men att kunskapen och erfarenheten 

hos handläggare var otillräcklig för hur det ska gå till och att det kunde finnas stora skillnader 

mellan kommunerna. 

 

För mig är socialtjänstlagen socialtjänstlagen. Det finns inga… du har din lag, det är 

den du ska hålla dig till. Sedan finns det små tolkningar, men de olika kommunerna 

gör väldigt olika. Det är inga rätt någonstans. Alla gör hur olika som helst. Och det 

finns inga riktlinjer och rutiner heller.  

 

Informanterna berättade också att ett gott samarbete krävdes mellan barnsekreterare och 

familjehemssekreterare för att kunna få igenom en vårdnadsöverflyttning. Arbetsuppgifterna, 
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som förut låg hos en och samma handläggare, var nu uppdelade mellan flera socialsekreterare 

och de hade specialiserade arbetsuppgifter i de flesta kommuner.  

 

Faktorer kring initiering av vårdnadsöverflyttning  

De faktorer informanterna uppgav som gjorde att socialsekreterarna initierade en 

vårdnadsöverflyttning var flera. En vårdnadsöverflyttning kunde även ske om tre år inte hade 

gått. I de fallen var de biologiska föräldrarna så långt ifrån att kunna ta hem sitt barn igen att 

socialsekreterarna såg att det var högst troligt att barnet skulle växa upp i familjehemmet. 

Socialsekreterarna ansökte oftast om en vårdnadsöverflyttning om det placerade barnet var litet 

och hade växt upp i familjehemmet. Barnet var då i behov av trygghet, stabilitet och möjligheten 

att få känna att det tillhörde familjen utan att behöva träffa socialsekreterarna och bli påmind 

om att tillvaron kunde förändras. Barnet såg familjehemsföräldrarna som sina huvudsakliga 

föräldrar och möjligheterna att kunna återförenas med sina föräldrar var obefintliga eller mycket 

små. Barnet kunde också ha föräldrar som ansågs farliga för barnet. Informanterna berättade 

vidare att en annan faktor var att de biologiska föräldrarna inte hade något regelbundet umgänge 

med barnet eller ingen relation alls. Det kunde också finnas stora brister i de biologiska 

föräldrarnas förmåga att ta ansvar för beslut gällande barnet. En konsekvens kunde bli att barnet 

tvingas avstå från exempelvis semester med familjehemmet eftersom de biologiska föräldrarna 

inte varit behjälpliga att skaffa pass till barnet. Om kommunikationen mellan familjehemmet 

och de biologiska föräldrarna inte fungerade kunde familjehemsföräldrarna gå miste om viktig 

information som gällde barnet eftersom de biologiska föräldrarna i egenskap av vårdnadshavare 

kunde kontaktas i första hand.  

 

Flera informanter berättade att familjehemsföräldrar behövde också vara villiga att ta över det 

ansvar som legat på socialsekreterarna i kontakten med de biologiska föräldrarna men även vara 

villiga att förlora stödet från socialtjänsten. I de kommuner där familjehemsföräldrarna inte 

längre fick arvode efter en vårdnadsöverflyttning måste de vara villiga att avstå från 

löneersättningen vilket kunde leda till att familjehemmet nekade till att bli vårdnadshavare. Det 

kunde då i vissa fall lösas med alternativ ersättning.  

 

Och så säger man ja, men en vårdnadsöverflytt blir jättebra men ni får inte något 

arvode. Nej då vill vi inte bli vårdnadshavare... 

…Men då fick vi göra en kompromiss. Så vi kallade det inte för arvode utan vi höjde 

omkostnaden. 
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Vidare berättade informanterna att en vårdnadsöverflyttning var vanligast när barnet var 

placerat enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det var möjligt att 

genomföra en vårdnadsöverflyttning även när barnet var placerat enligt socialtjänstlagen (SoL) 

men så länge föräldrarna var positivt inställda till vården var socialsekreterare restriktiva med 

vårdnadsöverflyttningar eftersom föräldrarna oftast var delaktiga i allt som hände med barnet.  

 

Det framkom i materialet att ensamkommande barn hanterades annorlunda än omhändertagna 

barn. Där gjordes övervägande varje halvår enligt skyldigheten men det var ytterst sällan en 

vårdnadsöverflyttning var aktuell. Oftast var barnet placerat hos en anhörig i väntan på sitt 

permanenta uppehållstillstånd och att de biologiska föräldrarna som var kvar i hemlandet skulle 

komma till Sverige. De flesta ensamkommande barn var också äldre och närmade sig arton år.   

 

5.2 Dilemman och svårigheter 

 

Det här huvudtemat handlar om de dilemman och svårigheter som kan förhindra eller fördröja 

en vårdnadsöverflyttning och som socialsekreterarna måste ta hänsyn till. Följande underteman 

identifierades; Målet är återförening, Kriterier för vårdnadsöverflyttning, De biologiska 

föräldrarna samt Familjehem som arbete och känslomässigt åtagande.   

 

Målet är återförening  

Flera informanter berättade om att de placerade barnen inte ville flytta tillbaka till sina 

biologiska föräldrar och att många av dem inte ens ville träffa föräldrarna på umgängen. Barnets 

ovilja mot umgängen och önskan att få bo i familjehemmet under uppväxten ställdes ibland mot 

oförutsedda händelser som kunde uppkomma senare i barnets liv som gjorde att kontakten med 

de biologiska föräldrarna ansågs vara nödvändig för barnet.  

 

Enligt informanterna är umgängen viktiga även om barnet inte var positiv till dessa för att barnet 

hade rätt till sin identitet och bakgrund men också att föräldrarna en dag kunde beviljas en 

hemtagning av barnet. Skulle det ske var det viktigt att barnet inte såg föräldern eller föräldrarna 

som främlingar och att de kände till sitt biologiska ursprung. Det hände ibland att barnet måste 

flytta hem om en förälder kände sig redo att efter flera år att vara vårdnadshavare och 

boendeförälder. Barnets vilja behövde ofta vägas mot barnets bästa och gick inte alltid att 

förena.  
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… Då var han fem och helt plötsligt skulle han ha ett umgänge med någon han inte 

visste var hans pappa…Oavsett vad är vi skyldiga att se till att så att det barnet vet att 

det finns två föräldrar, för en dag blir han, nu blev han ju vårdnadshavare. Hade vi 

förberett det här barnet från början att det finns två föräldrar men du är här, så hade 

det kanske inte blivit så jobbigt för barnet. 

 

Kriterier för vårdnadsöverflyttning 

Socialsekreterare ansökte om en vårdnadsöverflyttning hos tingsrätten enligt sjätte kapitlet 8§ 

i föräldrabalken (FB). Syftet med lagen är att ge familjehemsplacerade barn trygghet och 

stabilitet och att få spendera uppväxten i ett och samma hem. Det framkom av informanterna 

att det kunde gå till ungefär som en vårdnadstvist mellan biologiska föräldrar och att föräldern 

i sin tur kunde stämma familjehemmet på vårdnaden efter att beslutet om vårdnadsöverflyttning 

var taget även om det ytterst sällan hände. Flera informanter berättade om svårigheter att 

beviljas en vårdnadsöverflyttning av det placerade barnet till familjehemmet. Tingsrätten och 

socialsekreterarna hade olika sätt att se på frågan om kriterierna för en vårdnadsöverflyttning 

var uppfyllda. Det kunde låta som två olika språk där socialsekreterarna såg till anknytning, 

trygghet och bäst för barnet medan tingsrätten hade sina lagförslag och rekvisit som måste vara 

uppfyllda. Det som informanterna angav som det skäl till att en vårdnadsöverflyttning kunde få 

avslag i rätten, var de biologiska föräldrarnas regelbundna umgängen med barnet. Det kunde 

också vara att socialsekreterarna inte arbetat tillräckligt för att få föräldern att ta ansvar för den 

förändring som krävdes för att kunna ta hem barnet igen. Det var alltså skillnad på hur 

tingsrätten ser på relationen med de biologiska föräldrarna och hur socialsekreterarnas 

bedömning kunde se ut.  

 

Det är svårt när man känner som barn- och familjehemssekreterare att även om 

föräldrarna är på banan så mycket att de fixar ett umgänge, fixar de inte dygnet runt, 

år ut och år in. Det är en fundamental skillnad.  

 

För att tingsrätten skulle bevilja ansökan krävdes att socialsekreterarna hade gjort allt de kunnat 

för att barnet skulle få en bra relation till sina biologiska föräldrar och att föräldrarna hade fått 

det stöd de behövde för en förändring. Oftast gjordes förberedelserna och övervägandena till 

största delen med familjehemmet och hänsyn togs till barnets vilja att stanna kvar, vilket 

tingsrätten inte ansåg som tillräckligt.  
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De biologiska föräldrarna  

Det rådde delade meningar bland intervjudeltagarna kring vilken roll de biologiska föräldrarna 

hade när socialsekreterare övervägde en vårdnadsöverflyttning. Några ansåg att arbetet med de 

biologiska föräldrarna prioriterades sist eller helt enkelt glömdes bort, eftersom 

socialsekreterare fokuserade på barnet och familjehemmet i första hand. För samtliga 

informanter gick barnets bästa först. Andra ansåg att föräldrarna var en mycket viktig del av 

barnens liv och att de arbetade med föräldrarna så långt som det var möjligt. Flera informanter 

berättade att de biologiska föräldrarna oftast ville få hem barnen och många gjorde flera 

hemtagningsbegäran. Trots flera avslag var vårdnaden av stor vikt för många föräldrar. Det 

fanns också de som inte var intresserade av barnet och vårdnaden alls.   

 

Det är ett stort ingrepp att ta bort vårdnadskapet från den biologiska föräldern men det 

handlar faktiskt om barnets trygghet. Och när de inte finns tillgängliga då missar de 

en väldigt stor del. De måste finnas tillgängliga för sina barn, hur ska vi annars kunna 

fråga dem till råds? Det kan ju hända något när som helst, de kan skada sig eller vara 

på sjukhus och då måste man kunna få tag på föräldern.  

 

Informanterna ansåg att socialsekreterare måste kunna vara ärliga mot föräldrarna om de inte 

såg att en förändring var möjlig och att det bästa för barnet var att få trygghet i familjehemmet. 

Det som skapade bäst förutsättningar för att komma överens med de biologiska föräldrarna var 

planering, information och förberedelse i god tid. Det kunde vara svårt för föräldrarna att förstå 

att det blir svårare för barnet ju äldre det blir och det var socialsekreterarens ansvar att följa upp 

arbetet med föräldrarna och göra dem medvetna om sina styrkor och brister. För de biologiska 

föräldrarna till placerade barn kunde vårdnadshavareskapet vara det sista som fanns kvar av 

känslan av att vara förälder och vårdnaden hölls fast vid för att inte deras föräldraskap med 

barnet skulle upphöra. Det är därför viktigt att informera de biologiska föräldrarna om att även 

om de inte har vårdnaden så är de fortfarande föräldrar och kan ha ett fint umgänge och skapa 

en kärleksfull relation med barnet ändå. Det framkom att socialsekreterare kunde känna att 

föräldrarna ville sitt barns bästa innerst inne men att de ibland blev själviska och ville ha kvar 

vårdnaden för att de inte hade något annat.  

 

Familjehem som arbete och känslomässigt åtagande 

Alla informanter som arbetade med familjehemmen förberedde familjehemsföräldrarna på att 

barnet när som helst kunde flytta hem igen. Ingen av informanterna förberedde 



 

31 

 

familjehemsföräldrarna på att det kunde bli tal om en vårdnadsöverflyttning om ingen 

förändring skedde hos de biologiska föräldrarna. Skälet till det var att det var en mer 

överhängande risk att barnet flyttade hem till sina föräldrar än att barnet stannade i 

familjehemmet hela uppväxten. Det ansågs viktigare att familjehemmet inte fäste sig för hårt 

vid barnet. Enligt informanterna användes begreppet uppväxtplacering endast internt inom 

socialtjänsten och att det inte var något som diskuterades med familjehemsföräldrarna. Det 

förklarades med att socialsekreterarna inte kunde ge löften som de inte kunde hålla samt för att 

förebygga att de biologiska föräldrarna inte skulle känna konkurrens med familjehemmet. 

Informanterna nämnde att vid rekrytering av familjehem aktade de sig för att placera barn hos 

ett barnlöst par där det fanns risk att det placerade barnet uppfyllde familjehemsföräldrarnas 

behov av ett barn.  

 

Jag tänker att det viktigaste för familjehemmet är att de inte går in och är en ny mamma 

och pappa. Utan de ska vara andra viktiga vuxna.  

 

Flera informanter berättade att familjehemmet ofta inte ville förlora stödet och/eller arvodet 

från socialtjänsten och att de därför inte ville ha en vårdnadsöverflyttning. När en 

vårdnadsöverflyttning var genomförd fick familjen ansöka om stöd i sin kommun som vilken 

familj som helst. Familjehemsföräldrarna kunde då bli tvungna att skapa nya kontakter med 

andra socialsekreterare och det ville de oftast inte. De ville ha kvar kontakten som kände till 

familjen och barnet.  Ett annat skäl som var kopplat till arvodet kunde vara att familjehemmen 

inrättar sina liv efter inkomsten av arvodet. De kunde ha köpt ett större hus eller jobbade färre 

timmar och det kunde bli stor skillnad för familjen att bli av med de pengarna. En del kommuner 

hade löst det problemet genom att familjehemmet fick ett fortsatt arvode även efter en 

vårdnadsöverflyttning men kommunerna bestämde själva hur de ville göra eftersom det inte var 

en skyldighet. Det gör att i många kommuner var arvodet ett skäl till att familjehemmen säger 

nej till vårdnadsöverflyttning.    

 

Informanterna berättade att det placerade barnet också kunde ha en förälder som utgjorde ett 

hot och familjehemmet ansåg sig vara i fortsatt behov av skyddet från socialtjänsten.  

Familjehemsföräldrarna måste själva sköta kontakten och umgängen med de biologiska 

föräldrarna. Det kunde vara svårt för familjehemmen att begränsa de biologiska föräldrarna och 

en del upplevde att kontakten var otrygg. Informanterna berättade att socialsekreterare i 

egenskap av att vara en myndighetsperson, hade fördelar i kontakten med exempelvis polis. Det 
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var enkelt för socialtjänsten att få tag på polis och de blev trodda direkt när de ringde. Om 

familjehemmet själva ringde måste polisen göra en bedömning av skydd som socialtjänsten 

redan kunde ha gjort. Även kontakten med de biologiska föräldrarna var enklare att sköta som 

myndighetsperson eftersom en socialsekreterare kunde gå rakt på sak och tala om vad som 

gäller. Familjehemsföräldrarna skulle vid en vårdnadsöverflyttning ta över uppgifter som 

socialsekreterare hade en hel arbetstid för att utföra.  

 

Ett annat hinder för vårdnadsöverflyttning var om familjehemmet hade ett motstånd till de 

biologiska föräldrarna och andra viktiga släktingar till barnet. Det kunde vara svårt för 

familjehemmet att inkludera de biologiska föräldrarna. Informanterna ansåg att den här 

kontakten måste fungera för att socialsekreteraren skulle kunna avsluta sitt uppdrag.  

 

5.3 Barnperspektivet 

Här handlar det om barnets perspektiv gällande vårdnadsöverflyttningar och hur 

socialsekreterarnas överväganden kan upplevas för barnen. De här fyra undertemana 

identifierades vid analysen; Oro och rädsla, Tillhörighet, Relationen till de biologiska 

föräldrarna samt Kluven lojalitet.  

 

Oro och rädsla 

Samtliga informanter berättade om de placerade barnens oroliga känslor inför varje 

övervägande om vårdnadsöverflyttning. De socialsekreterarna med lång erfarenhet av 

familjehemsplacerade barn talade om rädsla och osäkerhet över flera områden som hade med 

placeringen att göra. Inför varje övervägande och beslut var barnen oroliga för vad som skulle 

hända, om de skulle få stanna kvar i familjehemmet och vad som skulle hända om de var 

tvungna att flytta hem till sina föräldrar.  

 

Ingen av socialsekreterarna hade erfarenhet av att placerade barn velat komma hem till sina 

föräldrar. Samtliga barn hade knutit an till familjehemsföräldrarna och många hade uttryckt sin 

önskan om att få vara kvar. I vissa fall var familjehemmet det enda hem som barnet kände till. 

 

Några barn som jag träffade sa, att var sjätte månad när det var övervägande, var de 

rädda varje gång att jag skulle säga att de måste flytta hem. När vi sedan gjorde 

vårdnadsöverflytten sa de åh va skönt, nu behöver vi inte vara rädda för det. Vi kan 

ju bara säga till dem vad vi ser och att det bästa för dem kanske är att de ska vara kvar 

i familjehemmet, men vi kan aldrig lova att de ska vara kvar. 
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Informanterna berättade också om den otrygghet som fanns för barnen då familjehemmen inte 

var beredda på att överta vårdnaden eller villiga att låta barnet bo kvar under hela uppväxten 

om det behovet fanns. Socialsekreterarna berättade även att barnet många gånger hamnade i 

kläm och att både de biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna kunde agera efter sina 

egna behov av barnet. Det hände också att relationen mellan föräldrarna och familjehemmet 

inte fungerade och att föräldrarna ställde sig negativa till en vårdnadsöverflyttning till just det 

familjehemmet för att de såg familjehemmet som rivaler.  

 

Tillhörighet 

Informanterna berättade att det var viktigt för de placerade barnen att få vara som andra barn i 

familjehemmet eller i skolan och att den känslan var svår att få om barnet hela tiden träffade 

sin socialsekreterare för överväganden och samtal. Socialsekreterarnas kontakt med det 

placerade barnet såg olika ut. En del träffade barnet oftare och andra endast någon enstaka gång 

mellan överväganden om vårdnadsöverflyttning. Barnets vilja kunde hamna i skuggan av alla 

vuxna som fanns runtomkring. Flera informanter upplevde att känslan fanns att de biologiska 

föräldrarnas rättigheter tas på större allvar i tingsrätten än det placerade barnets rättigheter.  

 

Det är ganska starkt vårdnadshavareskapet och jag kan tycka att tingsrätten ser till 

föräldrarnas rätt många gånger än ser det lilla barnet. Och vi kan tycka att barnet ska 

få slippa oro och få känna att det tillhör familjen. En del barn vill byta efternamn, de 

vill inte ha kvar sitt biologiska namn för den vill vara i familjehemmet. 

 

De flesta informanter ansåg att det var viktigare för mindre barn att få känna tillhörighet i 

familjehemmet och bo kvar där än äldre barn som hade en relation med de biologiska 

föräldrarna sedan innan. Därför var socialsekreterarna mer benägna att ansöka om och arbeta 

för en vårdnadsöverflyttning för yngre barn som såg familjehemsföräldrarna som sin mamma 

och pappa.  

 

Relationen till de biologiska föräldrarna 

Flera socialsekreterare berättade om de placerade barnens rädsla för sina föräldrar, men också 

om att många barn inte kände sina biologiska föräldrar. Att barnen var rädda för föräldrarna 

kunde bero på att föräldrarna exempelvis var missbrukare, våldsamma eller led av psykisk 

ohälsa. Orsakerna till att barnen inte kände sina föräldrar kunde vara att barnen blivit placerade 

som spädbarn, att en förälder som tidigare inte visat intresse för barnet plötsligt dök upp och 
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vill ha vårdnaden eller att föräldern inte haft något regelbundet umgänge med barnet. Flera 

informanter berättade om att det kunde hända att barnet måste flytta tillbaka till en förälder som 

tidigare var helt okänd för barnet. Detta kunde ske om föräldern hade fått ordning på sin 

problematik eller om det dök upp en förälder som kanske hade fått barn med en ny partner och 

nu kände sig redo att ta ansvar även för det placerade barnet.  

 

Sen hur små de än är måste man prata kring det här var du kommer ifrån, vem dina 

föräldrar är. Så kan du säga pappa två eller pappa Jimmi eller vad de nu heter.  

 

En del av de familjehemsplacerade barnen hade umgänge en timme var femte vecka. Däremot 

om umgängena var regelbundna kunde tingsrätten bedöma att föräldrarna hade tillräcklig 

föräldraförmåga för att göra en hemtagning om föräldrarna begärt det. Ibland kunde en 

vårdnadsöverflyttning också vara lämplig för barnets säkerhet om föräldrarna bedömdes farliga 

för barnet. Vårdnaden kunde då i första hand ges till en utomstående för att inte röja var barnet 

fanns om det fanns umgängesrestriktioner och att senare ge vårdnaden till familjehemmet, om 

riskerna för att barnet utsattes för något av dessa föräldrar minskade. Informanterna berättade 

att många barn mår dåligt av umgängen med sina biologiska föräldrar men det anses ändå 

viktigt att de placerade barnen har tillgång till en god kontakt med båda föräldrarna. Det fanns 

en risk att barnen annars kunde glömma sina biologiska föräldrar annars och inte känna igen 

dem senare i livet.  

 

Kluven lojalitet 

Informanterna berättade att placerade barn som kände sina föräldrar men som bott över tre år i 

familjehemmet kunde känna lojalitet mot både familjehemsföräldrarna och de biologiska 

föräldrarna. Exempelvis kunde barnet ha sin trygghet och anknytning i familjehemmet men 

ville inte svika de biologiska föräldrarna. Därav kunde det vara svårt för socialsekreterare att 

veta vad som var barnets verkliga önskan gällande boende och vårdnadshavareskap.  

 

En annan svårighet för de placerade barnen var att de biologiska föräldrarna ibland inte tillät 

barnen att få trivas i familjehemmet. Informanterna berättade också att det kunde vara svårt att 

avgöra när barnen var mogna och gamla nog att kunna ge socialsekreteraren ett tillförlitligt svar 

vid frågor om boende och vårdnad. 
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Jag upplever många gånger att de biologiska föräldrarna inte ger mandatet till barnet 

att få tycka om sina familjehemsföräldrar, och att få prata om dem. Tänk då ett 

scenario när barnet är åtta tio år, att säga till barnet, du ska välja. Föräldern kanske 

bara ”tycker du om mig mest?”.  

 

6. Analys 
 

Föreliggande studie visar flera svårigheter och dilemman med initiering och genomförande av 

vårdnadsöverflyttningar. Den visar också hur vårdnadsöverflyttningar skulle kunna vara till 

fördel för långtidsplacerade barn i familjehem, både på kort och lång sikt. Däremot visade det 

sig att barnperspektivet kunde hamna i skymundan, exempelvis för att flera andra faktorer 

prioriterades när överväganden om vårdnadsöverflyttningar gjordes. Studiens syfte var att ta 

reda på vilka hinder och möjligheter som finns vid vårdnadsöverflyttningar och diskussionen 

presenteras därför på följande vis; Initiering av vårdnadsöverflyttningar; Argument för och 

emot vårdnadsöverflyttningar; Vårdnadsöverflyttningars svårlösta dilemman.  

 

6.1 Initiering av vårdnadsöverflyttningar  
 

Resultaten visade att det oftast är små barn som prioriteras bland socialsekreterare när det gäller 

att initiera vårdnadsöverflyttningar. Skälet till det är att vårdnadsöverflyttningar tar tid att 

genomföra, samt att om barnet snart fyller arton år ses inte en vårdnadsöverflyttning som viktig. 

Ett annat skäl är att små barn ofta inte känner till något annat hem och socialtjänsten anser att 

en vårdnadsöverflyttning måste göras för att trygga barnet och dess anknytningsförmåga. Det 

visade sig vara viktigt att tillvaron blir stabil för barnet och att det får känna att det tillhör 

familjen det bor hos. Enligt forskning och teoretiska perspektiv kan barn inte undvika att knyta 

an till sin omsorgsperson eftersom det är en överlevnadsinstinkt. Anknytningen kan dock bara 

bli trygg om bemötande barnet får är tryggt och förutsägbart och om omständigheterna är stabila 

så att barnet får möjlighet att utveckla en trygg bas hos familjehemsföräldrarna (Broberg, m.fl. 

2006; Schofield, 2002).  

 

Familjehemsplacerade barn har ofta en otrygg anknytning till sina föräldrar. Det är ändå möjligt 

för barn att bygga om sina inre arbetsmodeller i förhållande till sina familjehemsföräldrar 

eftersom modellerna kan anpassa sig till nya relationer. Även barn med desorienterad 

anknytning kan utveckla en trygg anknytning förutsatt att familjehemsföräldrarna har en egen 

trygg anknytning (Broberg, m.fl. 2006; Lundén, 2004, 2010; Stovall-McClough & Dozier, 
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2004). Resultaten visade också att familjehemsföräldrarna kan motsätta sig en 

vårdnadsöverflyttning eftersom de ibland vill ha mycket stöd av socialtjänsten. Ett annat skäl 

kunde vara att de inte vill förlora den ekonomiska ersättningen, eller så vill inte familjehemmen 

ensamma sköta kontakten med de biologiska föräldrarna. Familjehemmen kan på grund av detta 

hålla ett medvetet eller omedvetet avstånd till de placerade barnen vilket kan försvåra 

möjligheten till en trygg relation ytterligare.  

 

Att utveckla en trygg bas visade sig i forskningen vara betydelsefullt för barns förmåga att läka 

från tidigare erfarenheter. För att en trygg bas ska kunna uppnås är stabilitet och kontinuitet i 

barnens boende och sociala miljö viktigt (Schofield, 2002). Det visar även resultaten eftersom 

de barn som fått en vårdnadsöverflyttning enligt informanterna uttryckte lättnad över att de 

skulle få stanna i familjehemmet där de kände sig trygga.  Det föreföll som om barnets vilja 

värderas lågt, då det snarare är omständigheterna kring barnet och bedömningar om barnets 

bästa som avgör om en vårdnadsöverflyttning initieras och genomförs.  

 

Resultaten visade också att stabilitet, tillhörighet, trygg anknytning och barnets delaktighet i 

beslut som rör barnet är betydelsefulla för barnets känsla av trygghet och välmående. Placerade 

barn känner ofta oro och rädsla inför beslut eller överväganden som de upplever att de inte kan 

påverka. Flera forskare har visat att delaktighet är viktig för barnen och att om detta uteblir kan 

känslor av maktlöshet och försämrad självkänsla uppstå (Boyle, 2015; Leeson, 2007; Schofield, 

m.fl. 2011; Winter, 2010) Familjehemsplacerade barn är också medvetna om att deras situation 

ser annorlunda ut än för andra barn och kan uppleva skam. Scheff (1997) menar att om skam 

inte uppmärksammas finns risk för utanförskap och kanske även alienation. Resultaten i 

föreliggande studie visade i likhet med tidigare forskning (Schofield, 2002) att barnens känslor 

av utanförskap kunde påverka känslan av tillhörighet i familjehemmet. Enligt 

anknytningsteorin är tillhörigheten i familjehemmet och stabilitet är viktig för placerade barn 

(Broberg, m.fl. 2006).  

 

Tidigare forskning har visat att det är viktigt för barnets utveckling att anknytningsrelationerna 

är stabila och bestående så att de får möjlighet att läka i en trygg miljö där de har tillgång till 

trygga vuxna. Instabila förhållanden i miljö och i relationer kan inte läka ett otryggt anknutet 

barn vilket medför stora risker för barnets utveckling och hälsa (Hughes, 2015; Tilbury & 

Osmond, 2014)  
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Något som försvårar barnets känsla av tillhörighet, och kan vara ett hinder för att en trygg 

anknytning utvecklas till familjehemsföräldrarna, var om kontakten med socialsekreteraren 

påminner barnet om att de egentligen tillhör sina biologiska föräldrar och därför inte ingår till 

fullo i familjehemmet (Schofield, 2002). Detta visar sig också i resultatet där barnets relation 

med socialsekreteraren ofta präglas av oro och rädsla för vad som kan beslutas. Forskningen 

visade att starka band kan uppstå mellan placerade barn och familjehemsföräldrarna och att det 

är viktigt att socialtjänsten såg medlemskap i familjehemmet som betydelsefullt (Schofield, 

m.fl. 2011). Enligt informanterna är socialsekreterare även medvetna om att barnen blir 

stressade och oroliga av alla samtal och besök av socialtjänsten.  

 

6.2 Argument för och emot vårdnadsöverflyttningar 
 

Resultaten visade att de främsta anledningarna till att socialsekreterare vill genomföra 

vårdnadsöverflyttningar efter tre år, är de faktorer som gynnar barnet samt barnets egna 

önskemål. Informanternas erfarenheter var genomgående att de placerade barnen ville bo i 

familjehemmet. Informanterna menade att de placerade barnen oftast lyckas knyta an till 

familjehemmet som de ser som sina huvudsakliga omsorgsgivare och att de hellre vill stanna 

kvar där än att återförenas med sina biologiska föräldrar. Enligt informanterna var faktorerna 

som gynnar barnet i en vårdnadsöverflyttning stabilitet, trygghet och att få tillhöra den familj 

som barnet ser som sin huvudsakliga familj. Detta var också syftet med att lagen kom till (Höjer, 

2012). Informanternas argument för att göra en vårdnadsöverflyttning är bland annat barnens 

fördelar med kontinuitet och tillhörighet, men också familjehemmens rätt att ta beslut som 

gäller barnen. Något annat som talade för att en vårdnadsöverflyttning ska genomföras är de 

fall där det är högst troligt att barnet inte kommer kunna återförenas med sina biologiska 

föräldrar under uppväxten. I vissa fall var en vårdnadsöverflyttning nödvändig för barnets 

säkerhet om föräldrarna bedömdes farliga för barnet enligt informanterna.  

 

I enlighet med resultaten visade forskningen att bäst förutsättningar för att komma överens med 

föräldrarna i frågan följande; planering, information och förberedelse i god tid samt ärlighet om 

hur en vårdnadsöverflyttning skulle innebära trygghet för barnet och vilken faktisk förmåga de 

biologiska föräldrarna har. Forskningen visade att långsiktig planering och öppenhet med 

föräldrarna kring att barnet kanske måste vara placerad hela uppväxten i ett tidigt stadie ökar 

barnets möjligheter till ett varaktigt hem (Tregeagle, m.fl. 2014). Forskningen visade också att 

socialtjänsten har svårt att motverka instabilitet eftersom varje placering är individuell och 
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oförutsägbar. Det kan därför vara svårt att både planera en placering och att utvärdera i 

efterhand (Schofield, m.fl. 2011). 

 

Enligt informanterna är argumenten som talar emot vårdnadsöverflyttningar framförallt barnets 

rätt till sitt ursprung och om barnet har regelbundna umgängen med sina biologiska föräldrar. 

Familjehemmen kan också vara anledningen till att en vårdnadsöverflyttning inte genomförs då 

de inte vill förlora stödet från socialtjänsten och/eller arvodet för det placerade barnet. Barnet 

kan också ha föräldrar som utgör ett hot och familjehemmet anser sig då i fortsatt behov av 

skydd eller i behov av stöd i kontakten med de biologiska föräldrarna. Det kan även vara svårt 

för familjehemmet att inkludera de biologiska föräldrarna i barnets liv vilket är viktigt även 

efter en vårdnadsöverflyttning. Andra argument som talar emot vårdnadsöverflyttning är att det 

inte ses som nödvändigt att påbörja en vårdnadsöverflyttning om de biologiska föräldrarna är 

positiva till vården och delaktiga i barnet eller om barnet närmar sig arton år. 

 

6.3 Vårdnadsöverflyttningars svårlösta dilemman 
 

Det finns flera dilemman och svårigheter vid en vårdnadsöverflyttning. Resultaten visade bland 

annat att ingen av informanterna hade erfarenhet av att placerade barn efter tre år ville flytta 

tillbaka till sina föräldrar. Barnets vilja att stanna kvar i familjehemmet och även ibland ovilja 

mot att träffa sina föräldrar kan ställas mot oförutsedda händelser senare i livet i förhållande till 

de biologiska föräldrarna som exempelvis hemtagningsbegäran. Det är då viktigt att barnet 

känner sina föräldrar och denna relation säkras genom umgängen oavsett vad barnen känner 

inför dessa umgängen. Enligt informanterna ser tingsrätten annorlunda på umgängen och 

vårdnadsöverflyttningar än socialtjänsten. Det som främst krävs för en vårdnadsöverflyttning 

är att den inte strider mot en möjlig återförening med de biologiska föräldrarna. Tingsrätten har 

en avgörande roll som det beslutande organet. Informanterna menade att det är skillnad på att 

klara regelbundna umgängen och att ta hand om barnet ensam hela tiden. Socialsekreterarna 

uppgav att de ser till anknytning och barnets bästa medan tingsrätten upplevs ha andra rekvisit 

som måste vara uppfyllda. Tingsrätten anser ofta att socialtjänsten inte arbetat tillräckligt för en 

återförening med de biologiska föräldrarna och kan därför ge avslag på ansökan om 

vårdnadsöverflyttning. Informanterna upplevde att de biologiska föräldrarnas rättigheter tas på 

större allvar i tingsrätten än det placerade barnets rättigheter. I likhet med detta visar 

forskningen att barnets perspektiv inte värdesätts tillräckligt (Schofield, m.fl. 2011). Även i 
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umgängen med de biologiska föräldrarna återgår många barn till otrygga beteenden vilket 

hindrar eller avbryter anknytningsprocessen med nya omsorgspersoner (Boyle, 2015).  

 

Det finns stora risker för barn genom hela livet om de har en otrygg anknytning eller utsätts för 

avbrott i anknytningsprocessen (Broberg, m.fl. 2006). Instabilitet för familjehemsplacerade 

barn kan orsaka beteendeproblematik, anknytningsvårigheter, fysiska och psykiska besvär, 

nedsatta hjärnfunktioner samt utvecklingsrelaterade svårigheter. Vid varje nytt avbrott i barnens 

anknytning och boende ökar riskerna avsevärt. Kontinuitet och stabilitet i 

familjehemsplaceringar riskerar att avbrytas av återföreningar, sammanbrott och andra 

omständigheter (Akin, m.fl. 2015; Broberg, m.fl. 2006, Havnen m.fl. 2012; Vinnerljung & 

Hjerns 2011; Welch, m.fl. 2015). När placerade barn kommer till familjehem har de dessutom 

ofta någon form av otrygg anknytning som utgör risk för långvarig ohälsa (Broberg, m.fl. 2006). 

Barnen kan känna misstänksamhet, aggressivitet, rädsla, lida av ångest och låg självkänsla eller 

lärt sig att inte uttrycka sina behov (Schofield, 2002). Barn med svårare problematik som 

placeras i familjehem, löper också större risk för nya sammanbrott (Welch, m.fl. 2015). Det är 

viktigt för placerade barn att få trygghet och stabilitet och att få knyta an till en trygg vuxen så 

snart som möjligt. Det beror på att ju längre tid barnen har byggt upp sina inre arbetsmodeller 

i en otrygg miljö med otillgängliga anknytningspersoner desto hårdare formas arbetsmodellerna 

och är svårare att bygga om (Broberg, m.fl. 2006; Hughes, 2015). Däremot när placeringen 

varar över tid kan även barn som varit med om flera anknytningsavbrott lyckas skapa en trygg 

anknytning till sin nya omsorgsperson. Ju yngre barnet är vid placeringen desto mindre tid krävs 

för detta (Dozier, m.fl. 2001).  

 

Resultatet visade att det enligt informanterna finns brister i socialtjänstens kunskap, erfarenhet 

och rutiner kring vårdnadsöverflyttningar och att omsättningen på socialsekreterare, hög 

arbetsbelastning och tidsbrist påverkar detta. Överväganden görs varje halvår, däremot saknas 

det rutiner på hur det ska gå till vilket gör att socialsekreterare kan hantera överväganden väldigt 

olika och att det finns stora skillnader i olika kommuner.  

 

Informanterna berättade att barnens perspektiv inte alltid får tillräckligt utrymme i 

bedömningarna som görs och att barnen istället ofta känner rädsla och oro istället för delaktighet 

och trygghet i den vård som är avsedd. Socialsekreterare är däremot skyldiga att ta hänsyn till 

både barnperspektivet och barnets perspektiv (Andersson, 2012). Resultaten visade att 

socialsekreterare måste ta hänsyn till flera aktörer runt barnet och lägger vikt vid hur utgången 
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för barnet blir på lång sikt. Resultaten visar även att barnen själva inte alltid kan påverka trots 

att det är tydligt vad som är deras vilja och upplevelser. Detta kan förstås som att 

socialsekreterare arbetar mer utifrån barnperspektivet än barnets perspektiv. Detsamma gäller 

tingsrätten som enligt informanterna beslutar om en vårdnadsöverflyttning utifrån andra 

kriterier än barnets perspektiv, som till exempel föräldrarnas umgängen med de placerade 

barnen. Andersson (2012) menar att det framgår tydligt i Sveriges ideologi att barnets 

perspektiv ska ha betydelse och att det är viktigt för barnets utveckling. 

 

Enligt informanterna är barnets vilja inte alltid är förenligt med bedömningar om barnets bästa. 

Teorin om sociala band menar att det är viktigt för alla människor att få känna stolthet och att 

bli sedda och hörda. I sociala sammanhang är det känslan av skam som reglerar vilka villkor 

som gäller mellan olika individer och nya miljöer medför att barnen måste anpassa sig till nya 

sociala förhållandesätt (Scheff, 1997). Otrygga barn kan ha svårt att reglera sina känslor och 

beteenden på grund att ständigt hög stress vilket leder till att de känner skam och medvetenhet 

om att de är annorlunda än andra barn (Cairns, 2002). Det är vanligt att placerade barn känner 

skuld och utvecklar känslor av hjälplöshet och försämrad självkänsla. Placerade barn vill bli 

hörda, vara delaktiga i beslut kring sitt eget liv och tas på allvar (Leeson, 2007; Winter, 2010).  

 

En annan svårighet enligt informanterna är kommunikationen mellan socialsekreterarna, 

barnen, familjehemmen och de biologiska föräldrarna. Möjligheten att barnet kan vara placerat 

hela uppväxten diskuteras inte eftersom socialsekreterare inte vill att föräldrarna ska konkurrera 

med familjehemmet eller ge löften till barnet eller familjehemmet som de inte kan hålla. 

Informanterna menar att det oftast är tvärtom, alltså att familjehemmet ska vara beredd på att 

barnet kan behöva flytta när som helst. Det förefaller utifrån resultaten som om 

familjehemsföräldrarna måste ha förmågan att trygga barnet samtidigt som de behöver hålla ett 

visst känslomässigt avstånd ifall barnet måste flytta. Forskare har visat att bemötandet barnet 

får ger en uppfattning om vad det kan förvänta sig av sina anknytningspersoner och även av 

andra relationer. De upplevelser som är återkommande och förutsägbara kommer att vara dem 

som barnet bär med sig och förväntar sig i relationer med andra (Broberg, m.fl. 2006; Scheff, 

1997). De sociala banden kan förändras i relationer mellan människor. De kan till exempel 

förstärkas, försvagas eller helt upphöra (Johansson & Lalander, 2013). Det beror på hur 

delaktiga människor känner sig i mötet med andra och vilket bemötande de får (Scheff, 1997). 

Alla människor har ett behov av att känna sig bekräftade och respekterade i sociala 

sammanhang (Johansson & Lalander, 2013). Banden till de placerade barnens nya trygghet 
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familjehemsföräldrarna skulle därför kunna beskrivas som bräckliga eftersom ingen med 

säkerhet kan säga till barnet vad som kommer att ske framöver. Om barnet får ett avvisande 

och måste flytta igen menar anknytningsteorin att de inre arbetsmodellerna stärks och är svårare 

att bygga om vilket ökar riskerna för barnets utveckling (Broberg, m.fl. 2006). Om de sociala 

banden med familjehemsföräldrarna avbryts är det troligtvis heller inte första gången barnets 

band med viktiga vuxna försvagas eller upphör eftersom alla placerade barn redan genomgått 

en separation från sina biologiska föräldrar.  

 

Det finns också en risk att de placerade barnen stigmatiseras och behandlas annorlunda än andra 

barn av både närstående och professionella. Stigmatisering har negativ innebörd och tar oftast 

stor plats i individens identitet (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010). Människor med ett 

stigma behandlas ofta på ett nedsättande vis, som att andra vet bättre än individen själv (Starrin, 

2013). Det kan påverka hur individen ser på sig själv och vara en anledning till att självkänslan 

blir sämre (Piuva & Brodin, 2013). Socialsekreterarna i studien berättade att de ofta fokuserar 

på det akuta uppdraget som är att rädda barnet från olika typer av omsorgssvikt och placera 

barnet i ett familjehem. Sedan låter ofta socialsekreterarna barnet vara där de antas vara trygga 

och går vidare till nästa akuta ärende. Det varierar också hur mycket tid som läggs på samtal 

med barnet och det är upp till den enskilde socialsekreteraren att avgöra, så länge det görs ett 

övervägande en gång per halvår. Utifrån detta kan placerade barn vara stigmatiserade i 

förhållande till andra barn. De vuxna runtomkring avgör vad som är tryggt för barnet och barnet 

själv som befinner sig i en utsatt situation får kanske nöja sig med något som inte varit 

godtagbart för ett barn i en ”normal” situation. De vuxna kring barnet kan välja hur de vill och 

kan förhålla sig till barnet och de kan göra sin egen röst hörd. Familjehemsföräldrarna kan välja 

om barnet ska få bo kvar eller om de vill avsluta sitt uppdrag. De biologiska föräldrarna kan 

välja att förbättra sin situation och göra en hemtagningsbegäran och har ofta möjlighet att 

reglera umgängen. De kan också välja att inte träffa barnet. Socialtjänsten och tingsrätten kan 

också bedöma vad som är bäst för barnet, även om det innebär att barnet måste flytta flera 

gånger. De kan även bedöma hur mycket tyngd barnets vilja kan ha i frågor om boende och 

relationer med familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar.   

 

Forskning har visat att barn har goda möjligheter att läka med rätt förutsättningar (Lundén, 

2004, 2010; Schofield, m.fl. 2011), däremot visade resultaten just att socialtjänsten ofta 

fokuserar på det akuta uppdraget som är att rädda och förvara barnet snarare än att vårda barnet 

för det som det redan gått igenom. Många familjehemsplacerade barn får flytta mellan olika 
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hem flera gånger och har ett stort behov av trygghet och stabilitet. Tidigare forskning har funnit 

att den vård som är avsedd med familjehemsplaceringen kan få omvänd effekt om inte 

nödvändig vård och arbete fortsätter även efter att barn placerats. Forskningen visar också att 

barn som måste byta socialsekreterare känner sig mindre betydelsefulla och det finns risk att de 

slutar uttrycka sig (Leeson, 2007; Winter, 2010; Welch, m.fl. 2015). Detta förefaller vara ett 

svårt dilemma eftersom socialtjänsten i nuläget har hög omsättning på personal, hög 

arbetsbelastning och tidsbrist enligt informanterna.  

 

Resultaten visade att placerade barn ofta hamnar i kläm mellan familjehemmet och föräldrarnas 

behov av barnet. Barn som bott en tid med sina biologiska föräldrar innan placering kan uppleva 

en lojalitetskonflikt om de rotat sig i familjehemmet under placeringen. Detta visar även 

forskningen (Boyle, 2015). Vårdnadsöverflyttning resulterar ofta i att familjehemsplacerade 

barn kan slappna av i kontakten med sina biologiska föräldrar och slippa känna att deras lojalitet 

är delad (Wissö, m.fl. 2018). Enligt informanterna händer det att de biologiska föräldrarna inte 

tillåter barnen att trivas i familjehemmet. Det kan vara en orsak till att barnen hindras att knyta 

an till familjehemsföräldrarna. Socialsekreterare kan också ha svårt att bedöma vad som är 

barnets verkliga önskan gällande boende och vårdnadshavareskap. Forskningen visar också att 

vårdnadsöverflyttning skulle kunna innebära andra fördelar för barnet som kan behålla de 

relationer det skapat med sina vänner, fortsätta med sina aktiviteter och gå kvar i samma skola 

(Wissö, m.fl. 2018).  

 

7. Avslutande kommentarer 
 

En slutsats utifrån föreliggande studie när det gäller vårdnadsöverflyttningar, är att det kan vara 

komplicerat för socialsekreterarna att tillgodose alla aktörers rättigheter, behov och krav. Bland 

bedömningar i socialtjänsten, tingsrätten, arbetet med familjehem och biologiska föräldrar finns 

det placerade barnet vars vilja förefaller värderas lågt. Barnet räddas och förvaras i familjehem 

men vården kan prioriteras bort för att socialsekreterare ska kunna ta sig an nästa akuta fall. 

Detta kan förklaras med exempelvis tidsbristen och hög arbetsbelastning i socialtjänsten. 

Sammanbrott sker ofta och är svåra att förebygga. Familjehemsplaceringar är också svåra att 

planera. Resultaten visade att planering endast innehåller förberedelse på att barnet kanske 

måste flytta när som helst, däremot oftast ingen förberedelse på om att barnet kanske måste 

växa upp i familjehem. Begrepp som anknytning, stabilitet, barnets känslor och tillhörighet 
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tycks vara underordnade i förhållande till tingsrättens rekvisit som måste vara uppfyllda, 

exempelvis att socialtjänsten gjort allt de kan för en återförening med de biologiska föräldrarna. 

Enligt informanterna är vårdnadsöverflyttning något som kräver mycket arbete och ofta 

prioriteras bort trots de vinster det kan innebära för långtidsplacerade barn.  

Ett förslag på vidare forskning är hur umgängen med de biologiska föräldrarna påverkar 

långtidsplacerade barn. Enligt studien tycks barnen ofta känna rädsla och oro vid både 

överväganden och umgängen och många barn vill inte träffa sina biologiska föräldrar på 

umgängen alls. Forskningen visade också att barnen kan bli regelbundet utsatta för 

anknytningsavbrott i kontakten med föräldrarna och återgå till otrygga beteenden som hindrar 

dem från att knyta an till familjehemsföräldrarna (Boyle, 2015). Det förefaller i både 

forskningen och resultaten att det är barnen som måste offra sina känslomässiga resurser när 

det till största delen är föräldrarna som behöver hjälp med sina brister för att en återförening 

ska vara möjlig.  

Ett annat förslag på vidare forskning är om det finns skillnader för långtidsplacerade barn i olika 

kommuner eller liknande, beroende på arbetssituationer för socialtjänsten. Exempelvis om 

placerade barn har bättre utfall i kommuner där socialsekreterare har tillräcklig tid och normal 

arbetsbelastning i jämförelse med kommuner där socialsekreterare upplever stress och hög 

arbetsbelastning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan till intervju 

Hej! 

Jag heter Frida Ljung och studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren skriver jag min C-uppsats och söker informanter till 

min studie som ska undersöka långvariga placeringar i familjehem och 

vårdnadsöverflyttningar. Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och möjligheter som 

finns vid en vårdnadsöverflyttning.  

Intervjun beräknas ta omkring en timme och min önskan är att den genomförs under vecka 15. 

Jag träffas gärna på ett personligt möte eller genomför intervjun via Skype. Intervjun spelas in 

och transkriberas men de uppgifter du lämnar kommer att raderas efter att uppsatsen är 

godkänd. 

Jag förhåller mig till vetenskapsrådets forskningsetiska krav vid insamlandet och 

bearbetningen av mitt material. Din medverkan är både konfidentiell och frivillig och du 

svarar endast på de frågor du vill svara på. Du kan också när som helst avbryta intervjun. 

Dina uppgifter kommer att avidentifieras och endast användas i min studie.  

Jag skulle vara mycket tacksam om du har tid och möjlighet att medverka. Jag kontaktar dig 

via mail eller telefon onsdag 5 april eller torsdag 6 april för att höra om intresse för 

medverkan finns.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Frida Ljung 

Tel. 070 355 97 48 

fh222gu@student.lnu.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Inledande information 

• Hur länge har du arbetat med familjehemsplaceringar?  

• Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med vårdnadsöverflyttning? 

• Berätta om din arbetsplats riktlinjer och rutiner kring vårdnadsöverflyttningar. 

Arbeta med vårdnadsöverflyttningar 

• Vad händer vid en vårdnadsöverflyttning och vem tas första kontakten med? Hur går 

det till? 

• Vad behövs för att en vårdnadsöverflyttning ska kunna genomföras? 

• Används överväganden om vårdnadsöverflyttningar som rutin i din kommun?  

• Vilka orosmoment och möjligheter finns vid en vårdnadsöverflyttning enligt dina 

erfarenheter? 

Barnperspektivet 

• I de fall du medverkat, hur har barnens inställning till en vårdnadsöverflyttning sett ut?  

Föräldraperspektivet 

• I de fall du medverkat, hur har de biologiska föräldrarnas inställning till en 

vårdnadsöverflyttning sett ut? 

• Hur arbetar du med de biologiska föräldrarna vid vårdnadsöverflyttningar?  

Familjehemsperspektivet 

• I de fall du har medverkat, hur har familjehemsföräldrarnas inställning till 

vårdnadsöverflyttning sett ut?  

• Vilka skäl kan finnas till att familjehem vill ha eller inte vill ha en 

vårdnadsöverflyttning?  

 

 

 


