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Sammanfattning 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med socialsekreterare från tre olika kommuner. Alla 

intervjupersonerna var socialsekreterare som arbetar med familjehemsplaceringar och 

vårdnadsöverflyttningar enligt Föräldrabalken 6 kap. 8 §. År 2003 infördes en bestämmelse i 

både Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser för vård av barn och unga 

(LVU) som innebar en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns skäl att överflytta 

vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Vår problemformulering och syfte handlar om hur 

socialsekreterarna hanterar lagens återföreningssyfte respektive vårdnadsöverflyttning och vilka 

faktorer socialsekreterarna anser har betydelse eller är avgörande för att en vårdnadsöverflyttning 

ska vara aktuell. Resultatet visar att kommunerna vi valt ut har olika tillvägagångssätt i arbetet 

med vårdnadsöverflyttningar och möjligheter att stödja och följa upp en vårdnadsöverflyttning. 

Resultatet visar att en vårdnadsöverflyttning inte genomförs om det strider mot barnets bästa. Vi 

har funnit gemensamma faktorer som påverkar bedömningen vid ett övervägande eller 

överflytning. Vi analyserar resultatet med hjälp av anknytningsteorin och tidigare forskning. 

Socialsekreterarna vi intervjuat upplever många svårigheter med både familjehemsplaceringar 

och vårdnadsöverflyttningar. Vi har inte kommit fram till om vi anser att det borde genomföras 

fler eller färre vårdnadsöverflyttningar. Allt beror på det enskilda barnet och omständigheterna i 

familjehemmet. 
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Inledning 
 

När socialnämnden tagit beslutet att ett barn inte ska bo kvar hos sin biologiska familj, 

exempelvis på grund av föräldrarnas bristande omsorg, kan en placering i ett familjehem vara 

aktuell. Detta kan ske genom en frivillig placering enligt socialtjänstlagen (SoL) eller 

tvångsomhändertagande enligt lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU) 

(Norström & Thunved 2006). Det kan vara kortvariga eller långvariga placeringar som sker när 

barnet är nyfött eller upp till 20 år. Placeringen kan vara på en institution eller hem för vård eller 

boende (HVB hem) men det vanligaste är att barnet blir placerat i ett familjehem (Socialstyrelsen 

2006a). Enligt Socialstyrelsens statistik över insatser för barn och unga 2006 (Socialstyrelsen 

2007) var 11 000 barn placerade i familjehem den 1 november 2006. Vi kommer fortsättningsvis 

att använda oss av begreppen familjehem och familjehemsvård etc. istället för det äldre 

begreppen fosterbarn och fosterföräldrar etc. Familjehem definieras i socialtjänstförordningen 

(SoF). 

 

SoF 3 kap. 1 §:  

”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller 
vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs 
yrkesmässigt.” 

 

Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden i varje enskild kommun ansvar för att tillhandahålla 

familjehem eller HVB- hem till barn och vuxna som behöver vårdas i ett annat hem än det egna 

hemmet. När ett barn placeras antingen med stöd i SoL eller LVU är avsikten alltid att 

socialnämnden ska arbeta för en återförening mellan barn och biologisk förälder (Norström & 

Thunved 2006). När en placering sker på frivillig basis, i samförstånd med vårdnadshavare, och 

barnet om det är över 15 år, är det med stöd i SoL enligt principerna om frivillighet och 

självbestämmande. När vårdnadshavare inte samtycker till en placering eller om barnet är över 15 

år och inte själv vill bli placerat utanför det egna hemmet, sker placeringen med stöd i LVU 

(Mattsson, 2006, Norström & Thunved, 2006).  I de fall där barnet, av olika anledningar blivit 

kvar i familjehemmet, och kommit att betrakta familjehemmet som sitt eget hem kan det vara 
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aktuellt med en vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap. 8 §. Enligt 

Socialstyrelsen genomfördes 163 stycken vårdnadsöverflyttningar i riket, år 2006. 

(Socialstyrelsen 2007). Familjehemsföräldrarna blir efter en vårdnadsöverflyttning särskilt 

förordnade vårdnadshavare. Vi kommer fortsättningsvis att blanda begreppen socialnämnd och 

socialtjänst beroende på när respektive begrepp passar bäst men också för få att en variation i 

texten.  

 

Bakgrund 
 

Flyttningsförbudet 

Nordin (2003) skriver att det normalt inte ska behövas en rättslig prövning, efter en placering, när 

ett barn ska flytta hem till sina biologiska föräldrar. Innan möjligheten till vårdnadsöverflyttning 

till familjehemsföräldrar fanns, kunde domstol besluta att föräldrarna inte fick ta hem sitt barn, 

det så kallade flyttningsförbudet. Flyttningsförbudet är tänkt som en temporär åtgärd för att 

förhindra att föräldrarna tar hem sitt barn omedelbart och utan planering. Prop. 1981/82:168 och 

Nordin (2003) skriver att det visade sig att flyttningsförbud kunde bli bestående under en lång tid 

och det är anledningen till att det utarbetades ett förslag till vårdnadsöverflyttning. 

Flyttningsförbudet används de fall det inte föreligger LVU – förhållanden, men de biologiska 

föräldrarna ändå anses som olämpliga eller bedömningen görs att det finns en ”risk som inte är 

ringa för att barnets kroppsliga eller själsliga hälsa skadas” och de biologiska föräldrarna vill ta 

hem sitt barn från familjehemmet, kan socialnämnden ansöka om flyttningsförbud. Detta innebär 

att föräldrarna, av domstol, förbjuds att flytta sitt barn från familjehemmet.  

 

Bakgrunden till bestämmelsen i FB 6 kap. 8 § 

Prop. 1981/82:168 ledde fram till att möjligheten att överflytta vårdnaden till 

familjehemsföräldrar infördes i Föräldrabalken 6 kap. § 8 (se bilaga) 1 juli 1983. Propositionen 

lyfter fram en möjlighet att i vissa fall kunna flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrar hos 

vilka barnet ”rotat sig” och det är ”uppenbart bäst för barnet” för barnet att bo kvar i 

familjehemmet. Nordin (2003) förklarar att begreppet ”rotat sig” innebär att barnet har sin 
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anknytning i familjehemmet och identifierar sig med sina familjehemsföräldrar. Enligt 

propositionen ska vårdnadsöverflyttning kunna genomföras även om barnets biologiska föräldrar 

inte anses som olämpliga i sig. Vårdnadsöverflyttning syftar, enligt propositionen, till att stärka 

barnets rättsliga ställning och förhindra att barn blir uppryckta från en miljö där de känner en 

större trygghet och har mer känslomässig förankring än i det biologiska föräldrahemmet. Enligt 

propositionen ska vårdnadsöverflyttningar ge barnet möjlighet till varaktiga, stabila och 

förutsägbara uppväxtförhållanden genom att familjehemsföräldrarna tar över vårdnaden. En 

vårdnadsöverflyttning är aktuell i de fall där barnet betraktar familjehemmet som sitt eget och ska 

ge familjehemsföräldrarna möjlighet att omvårda barnet så som om det vore deras eget. 

Propositionen lyfter fram att en vårdnadsöverflyttning inte ska bli aktuell då de biologiska 

föräldrarna har en god kontakt med barnet under tiden barnet vistas i familjehemmet. 

 

Bakgrunden till bestämmelsen SoL 6 kap. 8 § och LVU § 13 

1993 fick socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla och förstärka vården i familjehem 

för barn och unga. Utredningen visade att det fanns många långtidsplacerade (mer än tre år i 

samma familjehem) barn i Sverige och att det sker få vårdnadsöverflyttningar i förhållande till 

antalet långtidsplacerade barn. Detta var upprinnelsen till att regeringen år 1999 beslutade att 

tillkalla en särskild utredare för en översyn av LVU. Detta för att stärka barnperspektivet och 

barnens rättigheter i lagen. Undersökningen kom att kallas för LVU-utredningen och ligger till 

stor del till grund för bestämmelsen om övervägande av överflyttning av vårdnaden efter tre år 

till familjehem. Denna utredning visade att möjligheten att överflytta vårdnaden till 

familjehemsföräldrar sällan utnyttjades (SOU 2000:77).  

 

Prop. 2002/03:53 lyfter fram att det finns fall där familjehemsvården blir långvarig, återflyttning 

inte är aktuellt inom överskådlig tid och vårdnadsöverflyttning inte skett. Propositioner lyfter 

fram att detta kan leda till att barnet lever i ovisshet om var det hör hemma och osäkerhet kring 

hur länge barnet ska bo kvar i familjehemmet. Både Socialstyrelsen (2006a) och LVU- 

utredningen pekar på att det verkar finnas en tidsgräns vid tre år för de äldre barnen och två år 

för de yngre barnen att bli kvar i vården. Även åldern vid placeringen visade sig ha betydelse för 
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om barnet kommer att växa upp i samhällsvård. De barn som placeras i tidig ålder, 0-3 år, 

dominerar bland de barn som växer upp i ett familjehem.  

 

Treårsregeln inskriven i SoL och LVU  

Den 1 juli 2003 infördes den så kallade treårsregeln i SoL och LVU (se bilaga). Denna 

bestämmelse regleras i SoL 6 kap. 8 § och LVU § 13 och gäller vårdnadsöverflyttningar enligt 

FB 6 kap § 8. Detta innebär därmed en skyldighet för socialnämnden att överväga om en 

vårdnadsöverflyttning är lämplig efter tre års placering i samma familjehem. Syftet med 

bestämmelsen är att stärka barnperspektivet i det sociala arbetet då barns behov av trygghet i ett 

längre tidsperspektiv ska vara avgörande (Socialstyrelsen 2006a). I Socialstyrelsens allmänna råd 

SOSFS 2006:20 rekommenderas nämnden att göra ett övervägande i samband med att 

omprövningen av den fortsatta vården enligt SoL eller LVU ska göras, vilket sker var sjätte 

månad. Socialnämnden bör också informera familjehemmen om vårdnadsöverflyttning när en 

placering inleds.  

 

Vad innebär en vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken 6 kap. 8 §? 

En vårdnadsöverflyttning enligt FB 6 kap. 8 § är aktuell då ett barn är placerat i ett familjehem 

enligt SoL eller LVU. Det är bara socialnämnden som kan väcka talan om vårdnadsöverflyttning 

och agerar som part i Tingsrätten. När vårdnaden överflyttas och de tidigare 

familjehemsföräldrarna blir särskilt förordnade vårdnadshavare upphör familjehemsplaceringen 

automatiskt. Under familjehemsplaceringen är det placeringskommunen som har vårdansvaret för 

den unge och kring frågor som rör barnet, uppföljning och övervägande om fortsatt vård sker var 

6:e månad (Norström & Thunved 2006, Socialstyrelsen, 2006b). Placeringskommunens ansvar 

upphör när familjehemmet blir vårdnadshavare. Placeringskommunen rekommenderas i SOSFS 

2006: 20 att fortsätta betala ut arvode och omkostnadsersättning till de nya vårdnadshavarna.  

 

Enligt socialtjänstlagen får de nya vårdnadshavarna ansöka om bistånd i vistelsekommunen om 

behov av stöd finns. De biologiska föräldrarna kan ansöka om att få tillbaka vårdnaden och 

ärendet behandlas då som ett vanligt vårdnadsärende i Tingsrätten (Socialstyrelsen 2006a). 

Socialnämnden är inte beroende av ett samtycke från de biologiska föräldrarna för att ansöka om 
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en vårdnadsöverflyttning men enligt principen om frivillighet i socialtjänstlagen är ett samtycke 

att föredra. Stor hänsyn tas till barnets umgänge med sina biologiska föräldrar under 

placeringstiden (FB 6:8, prop. 1981/82:168).  

 

Vårdnadens innebörd enligt Föräldrabalken  

Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och det är 

vårdnadshavarens ansvar att tillgodose dessa behov. Vårdnadshavaren har även en skyldighet och 

rättighet att bestämma över barnets personliga förhållanden. Vårdnaden innebär också att 

vårdnadshavaren har tillsynsskyldighet över barnet och ansvar för att barnet får sin försörjning 

och utbildning tillgodosett.  

 

När en vårdnadsöverflyttning skett och de tidigare familjehemsföräldrarna blivit särskilt 

förordnade vårdnadshavare gäller samma rättigheter och skyldigheter som i ett ”vanligt” 

vårdnadshavarskap. Skillnaden är att de biologiska föräldrarna har fortsatt underhållsskyldighet 

och barnet har även kvar sin arvsrätt hos dessa. Detta förändras enbart vid en adoption eller om 

ett testamente skrivs. Socialstyrelsen (2006b) skriver att de nya vårdnadshavarna har ansvar för 

att ansöka om de bidrag till försörjning som de har rätt till. I praktiken innebär detta bland annat 

att de kan kräva underhållstöd av föräldrarna och få barnbidraget utbetalt till sig (Socialstyrelsen 

2006a).   

 

Enligt föräldrabalken ska de nya vårdnadshavarna, efter en vårdnadsöverflyttning se till att 

barnets behov av umgänge med föräldrarna så långt som möjligt tillgodoses. Om föräldrarna och 

vårdnadshavarna inte kan komma överens får frågan om umgänge väckas i domstol 

(Socialstyrelsen 2006a). 

 

Uppföljning av treårsbestämmelsen  

Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas (2006a) uppföljning av lagändringarna enligt prop. 

2002/03:53, visade att antalet vårdnadsöverflyttningar, mellan år 2000- 2005, har ökat men att det 

fortfarande genomförs få i förhållande till antal barn som varit långtidsplacerade i samma 

familjehem. Anledningarna som lyfts fram vid Länsstyrelsernas tillsyn år 2005 är att 
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kommunerna inte följer skyldigheten att överväga vårdnadsöverflyttning efter tre år, att vid ett 

övervägande anser de inte att anknytningen med familjehemmet är helt tillfredsställande eller att 

familjehemmet inte är moget för en vårdnadsöverflyttning. Det kan också bero på att 

familjehemmet tackar nej då det är osäkert huruvida stöd och ekonomisk ersättning från 

socialtjänsten består. Familjehemmen kan vara tveksamma då en vårdnadsöverflyttning innebär 

att de får ansvaret för att umgänget med de biologiska föräldrarna ska fungera. 

Familjehemsföräldrarna kan också vara oroliga att deras och barnets relation till de biologiska 

föräldrarna kan skadas vid en vårdnadsöverflyttning (Socialstyrelsen 2006a).  

 

Siffror från Socialstyrelsen (2006a) visar att år 2005 gjordes 125 vårdnadsöverflyttningar i 56 av 

landets kommuner. Samma år hade 3793 barn varit placerade i familjehem i tre år eller mer. 

Uppföljningen som Socialstyrelsen (2006a) och Länsstyrelserna genomförde, i landets kommuner 

år 2005, visade att socialnämnden ansöker om överflyttning av vårdnaden i något större 

omfattning om barnet blivit placerad i unga år ( 0- 3år). Om föräldern/ föräldrarna brister i 

umgänget eller i vårdnadsansvaret eller om modern har en varaktig psykisk sjukdom, ökar 

sannolikheten att socialnämnden ansöker om vårdnadsöverflyttning. Uppföljningen visade att vid 

de vårdnadsöverflyttningar som genomförts var barnet i genomsnitt 1.5 år vid 

familjehemsplaceringen. Barnet var i genomsnitt 11.5 år vid vårdnadsöverflyttningen och hade 

varit placerad i, genomsnitt, 7.5 år.  

 

Vår förförståelse  

När vi valde ämnet vårdnadsöverflyttningar gjorde vi det utifrån att vi båda har ett intresse för det 

sociala arbetet med barn och ungdomar. När vi började skriva på denna uppsats, hade vi ingen 

erfarenhet av vårdnadsöverflyttningar eller om omständigheterna kring detta och vad det innebar 

för barnet, föräldrarna, familjehemmet och socialtjänsten. Vi hade en neutral inställning till 

vårdnadsöverflyttningar och inga direkt framträdande åsikter om det borde genomföras fler eller 

färre. De kunskaper vi hade om vårdnadsöverflyttningar hade vi fått med oss under våra studier i 

social- och förvaltningsrätt under pågående socionomutbildning. Vår uppfattning var att 

skyldigheterna i lagen att överväga om vårdnadsöverflyttning inte följdes i särskilt hög grad och 

att få överflyttningar görs. För oss var det ett outforskat ämne som vi ville veta mer om. 
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Problemformulering 
 

Det står uttryckligen i lagen och dess förarbeten, hur och när vårdnadsöverflyttning ska tillämpas. 

Ändå tycks det vara svårt för socialnämnden att ta ställning till om och när överflyttning av 

vårdnaden till familjehem ska ske. De ska alltid verka för en återförening mellan barn och 

förälder och denna princip är starkt förankrad i socialtjänstens arbete med placerade och 

omhändertagna barn och ungdomar. Vad krävs för att socialtjänsten ska ta ställning till att istället 

verka för en vårdnadsöverflyttning som ideologiskt går stick i stäv med tanken om återförening? 

Lagens intentioner är att barn ska ha rätt till att växa upp under trygga, stabila och förutsägbara 

förhållanden. När de biologiska föräldrarna inte bedöms kunna uppfylla dessa behov hos barnet 

ska familjehemmet få möjlighet att tillgodose dem. Under förutsättning, enligt prop. 

1981/82:168, att barnet har ”rotat sig” i familjen och det är ”uppenbart bäst för barnet”.  

 

Det finns många anledningar till att vårdnadsöverflyttningar inte sker men anledningarna verkar 

inte främst handla om huruvida barnet har rotat sig eller inte eller om det bästa för barnet, utan 

om andra orsaker. Vi anar att det ibland finns en motsättning mellan lagstiftarnas intentioner och 

det sociala arbetets praktik och frågar oss hur väl bestämmelsen och vårdnadsöverflyttning enligt 

föräldrabalken, är förankrad hos socialtjänsten? 

 

I FB 6 kap 2a § står det att ”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge”. Även SoL 1 kap 2 § trycker på att ” När åtgärder rör barn skall det särskilt 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” och LVU § 1 betonar att ”Vid beslut enligt denna 

lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande”. Vilka omständigheter påverkar för att 

socialtjänsten ska göra bedömningen att det är för barnets bästa att överflytta vårdnaden enligt FB 

6 kap. 8 §? 

 

Intressant är att Nordin (2003) i sin avhandling förutspår att antalet vårdnadsöverflyttningar 

borde öka dramatiskt efter lagförändringen, i SoL och LVU år 2003, men vi vet idag att så inte 

skett. Det fem år sedan som bestämmelserna i lagen trädde ikraft. Har dessa bidragit till att det 
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skett en förändring i socialtjänstens arbete med vårdnadsöverflyttningar till familjehemmen? Det 

finns kommuner som har ett större antal vårdnadsöverflyttningar än andra, sett i relation till 

antalet placerade barn i kommunen. Vad beror detta på? Kan det bero på hur socialtjänstens 

handläggare hanterar övervägandet, handläggningen och ansökningen vid vårdnadsöverflyttning 

eller är det något annat?  

 

Syfte 
 

Syftet är att förstå hur socialtjänsten utifrån ett barnperspektiv resonerar kring; Vilka 

omständigheter som påverkar för att vårdnadsöverflyttning ska vara aktuell vid en 

familjehemsplacering och undersöka om det finns omständigheter som har företräde eller som 

väger tyngre än andra. Vi ska även undersöka vad socialsekreterare inom familjehemsvården 

upplever är skälen till att det inte sker fler vårdnadsöverflyttningar enligt FB 6 kap. 8 §.  

 

Frågeställningar 
 

• Vilka faktorer påverkar socialtjänsten för att de ska göra bedömningen att det finns 

grunder för att ansöka om vårdnadsöverflyttning? 

• Vilka är svårigheterna respektive möjligheterna med vårdnadsöverflyttningar utifrån 

lagtexterna? 

 

Avgränsningar 

Vi har valt att intervjua socialsekreterare vid tre olika kommuners socialförvaltningar. 

Anledningen till detta är att det är de enskilda socialsekreterarna som handlägger 

vårdnadsöverflyttningsärenden, genomför utredningen och gör bedömningen till utredningen, 

som i sin tur ligger som underlag för Tingsrättens beslut. Vi har valt att begränsa vår uppsats till 

att handla om vårdnadsöverflyttningar enligt FB 6 kap. 8 §. 

 



 10 

Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

Relations- och behovsorienterad skola  

Bl.a. Andersson 1991, Mattsson 2006, Nordin 2003, SOU 1986:20 skriver att den svenska 

barnavården och dess lagstiftning har påverkats av den relationsorienterade skolan medan flera 

andra västerländska länder har influerats av den behovsorienterade skolan. Den 

relationsorienterade skolan understryker barnets behov av kontakt och umgänge med sina 

biologiska föräldrar medan den behovsorienterade skolan menar att barnet lika gärna kan knyta 

an till en psykologisk förälder (se nedan).  Båda skolorna bygger på anknytningsteorier men de 

har olika utgångspunkter.  

 

Barnsbehov av trygghet och kontinuitet för gynnsam utveckling  

Goldstein, Freud och Solnit (1978) är förgrundsgestalterna till den behovsorienterade skolan. 

Författarna anser att de biologiska föräldrarna är utbytbara och att det är möjligt för barnet att ha 

en psykologisk förälder att knyta an till så länge de ser till att barnet får det behov av närhet och 

stimulans det behöver. Den biologiska föräldern är oftast också den psykologiska föräldern, men 

den psykologiska föräldern kan vara någon annan än den biologiska föräldern. Författarna skriver 

att det lilla barnets känslor inför föräldrarna inte har något samband med blodsbandet. ”Den 

känslomässiga bindningen kommer från den dagliga tillfredställelsen av dess behov av fysisk 

vård, näring, kärlek och stimulans” (s 20). Enligt författarna krävs det ett stort engagemang från 

familjehemsföräldrarna för att familjehemsvården ska övergå i ett psykologiskt föräldraskap. 

Goldstein et al. (1978) skriver att separationer under barnaåren är skadligt för barnets utveckling 

och författarna trycker på barnets behov av att vårdas av samma person under kontinuerliga 

förhållanden för att barnets känslomässiga bindningar och identitetsutveckling inte ska skadas. 

Enligt detta synsätt skriver Mattsson (2006) att det inte var lika eftersträvansvärt att återförena 

barnet med de biologiska föräldrarna. Andersson (1995) skriver att anhängare till den 

behovsorienterade skolan främst utser familjehem som på sikt ska kunna ersätta 

ursprungsfamiljen. 
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Bibehållna relationer för identitetsutveckling  

Andersson (1995) och Nordin (2003) hänvisar till Fanshel och Shinns forskning som gjordes i 

slutet av 1970-talet. Denna forskning gav upphov till den relationsorienterade skolan då den visat 

att det är skadligt för barnet att klippa banden till sina biologiska föräldrar. De förespråkar 

fortsatt umgänge med de biologiska föräldrarna under placeringstiden, för att barnet ska känna 

släktskap och gynna identitetsutvecklingen. I både Anderssons (1995) och Nordins (2003) 

tolkning av Fanshel och Shinns forskning framgår det att kontakten mellan barnet och biologiska 

föräldrar inte ska brytas, även om dessa anses vara olämpliga föräldrar. Även om barnet med 

tiden skulle få en djupare kontakt med de nya familjehemsföräldrarna så krävs det insatser för att 

hjälpa barnet att bearbeta separationen från de biologiska föräldrarna. Andersson (1995) skriver 

att den relationsorienterade skolans förespråkare strävar efter att finna familjehem som är beredda 

att samarbeta med de biologiska föräldrarna.  

 

Andersson och Hollander (1998) skriver om June Thoburns forskning som visar att begreppen 

stabilitet och identitet innehåller det, som vanligen framhålls som särskilt viktigt för barn. 

Stabiliteten är det samma som varaktighet och innefattar; trygghet och stabilitet i kärlek, 

familjeliv, vardagsliv. Identitetsbegreppet som innefattar att barnet ska få, behålla kontakt med 

viktiga personer i det förflutna, ha kontakt med ursprungsfamilj, integrera det nuvarande med det 

som varit och få vara den man är. I första hand, anser Thoburn i Andersson och Hollanders 

tolkning, att socialtjänsten ska arbeta för ökad trygghet och stabilitet i ursprungsfamiljen, för att 

barnet kan växa upp med sina biologiska föräldrar. I andra hand kan trygghet och stabilitet 

tillgodoses genom familjehemsplacering och identitet genom bibehållna relationer till föräldrar, 

syskon och andra viktiga personer.   

 

Internationella metoder - Permanency Planning  

Nordin (2003) skriver att på 1970- talet slog principen om permanens igenom i den engelska och 

nordamerikanska lagstiftningen. Detta för att man ansåg att barn ska kunna erbjudas permanenta 

uppväxtförhållanden och skulle ha rätt att växa upp i en och samma familj. Länderna skiljer sig åt 

i lagstiftningen men det gemensamma är att de anser att långvariga familjehemsplaceringar ska 

undvikas i förmån till, i första hand återflyttning, och om det inte är möjligt, adoption. I många 
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delar av västvärlden, USA, Australien, Kanada, England, Skottland och Norge, arbetar man med 

”permanency planning”, planerig för varaktighet och ”permanent placement”, permanent 

placering. Dessa länders lagstiftning har påverkats av den behovsorienterade skolan och de har 

tagit fasta på att barns behov av att växa upp under trygga, stabila, kontinuerliga förhållanden och 

få chans till varaktiga livslånga relationer. Dessa behov anses överskugga alla andra behov som 

barnet kan ha (SoS- rapport 1995:8).  

 

Andersson (1995) och Freundlich et al. (2006) skriver att i USA och England arbetar 

socialtjänsten, under de två första åren, mycket aktivt med de biologiska föräldrarna för att barnet 

ska kunna komma tillbaka till sin ursprungsfamilj. Ger det inget resultat arbetar de istället för att 

barnet ska bli permanent placerad i en familj, genom antingen vårdnadsöverflyttning eller 

adoption. Detta för att forskning visat att adopterade barn har en gynnsammare utveckling än 

barn som vuxit upp i fosterhem, om man mäter denna välfärd i utbildning, arbete, social status, 

emotionell hälsa och dödlighet (Freundlich et al., 2006).  

 

Återföreningsprincipen 

Andersson (1991) har i sin forskning visat att barn som omhändertas oftast lever hos en 

ensamstående moder och att risken för ett omhändertagande minskar om föräldrarna lever 

tillsammans. Föräldrarna, främst moderns relation till socialsekreteraren, påverkar också 

återflyttningsfrekvensen. Barnets återflyttning till ursprungshemmet gynnas av 

socialsekreterarens attityd och relation till föräldrarna, om de från början bedöms som trygga 

föräldrar. Vinnerljung (1996) hänvisar till forskning av Vinterhed och Andersson som visar ett 

starkt signifikant samband mellan bibehållen kontakt mellan barn och föräldrar och återflyttning. 

Även en positiv relation mellan föräldrar och fosterhem påverkar återflyttningen positivt. 

Andersons (1995) forskning pekar på att goda relationer mellan barn, föräldrar och fosterhem 

gynnar barnet oavsett om barnet flyttar hem eller stannar kvar i fosterhemmet. Vinnerljung 

(1996) tar även upp forskning av Cederström som inte funnit ett samband mellan hemflyttning 

och kontaktfrekvens.  
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Barnets bästa 

Enligt Mattsson (2006) har begreppet barnets bästa under de tio senaste åren blivit alltmer 

frekvent i alla områden som rör barnrättslig lagstiftning. Ewerlöf, Sverne och Singer (2004) samt 

Mattsson (2006) menar att barnets bästa är ett relativt begrepp som varierar från situation till 

situation och att det enskilda barnets bästa går inte att fastställa objektivt. Vad som är barnets 

bästa kan vara svårt att avgöra då det varierar över tid och är olika för olika barn och 

omständigheter. Mattsson (2006) menar att begreppet barnets bästa är beroende på olika 

personers uppfattning av vad som är barnets behov. Begreppet barnets bästa omfattar, bland 

annat, barnets behov av kärlek, trygghet, stimulans, rätt att få sin vilja hörd för att kunna påverka 

sin situation. Ett annat uttryck för barnets bästa kan vara att ha ett barnperspektiv (SOU 2000:77). 

 

År 1998 infördes barnets bästa principen i portalparagraferna till SoL och FB och senare även i 

LVU. Det innebär att barnets bästa ska vara vägledande vid åtgärder som rör barn. Principen 

behöver inte vara utslagsgivande när det gäller SoL och går inte före alla intressen, men ska i 

största mån ta hänsyns till (Norström, & Thunved, 2006). Principen ska enligt föräldrabalken 

vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och särskild vikt ska läggas 

vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Enligt SoL och LVU och Prop. 

2002/03:53 har barnet rätt till umgänge med sina föräldrar och andra anhöriga och att det är 

socialtjänstens ansvar att ordna med umgänget om det inte strider mot barnets bästa. 

Socialnämnden kan inskränka umgängesrätten om de bedömer att det är för barnets bästa. 

 

Teori 
 

Anknytningsteori 

Andersson (1995) skriver att det är mycket sällan som ett barn omhändertas på grund av att 

barnet inte har en trygg anknytning till sina biologiska föräldrar utan det handlar främst om att 

föräldrarna är olämpliga vårdgivare. En av de mest grundläggande faktorerna som ska påverka 

socialnämndens beslut att ansöka om vårdnadsöverflyttning är dock barnets anknytning till 
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familjehemsföräldrarna. Med anledning av detta anser vi att det är intressant att använda oss av 

anknytningsteorin i analysen av intervjumaterialet. 

 

Broberg, Almqvist och Tjus (2003)skriver att anknytningsteorin är ett psykologisk forskningsfält 

ur den psykodynamiska skolan. Teorin har sitt ursprung i John Bowlbys forskning under 50-talet 

som tydde på att avvikande beteende hos ungdomar hade ett samband med trassliga relationer till 

sina mödrar. Enligt Bowlby (1994) föds människobarnet med en instinkt att knyta an till sina 

omsorgspersoner, vilket oftast är föräldrarna som finns i deras närhet. Detta för att det tjänar den 

evolutionära överlevnaden att hålla barnet borta från fara och söka skydd hos sina 

omvårdnadspersoner. Under det första halvåret i livet är barnet sökande i sin anknytningsprocess 

men börjar sedan visa anknytning för de omsorgspersoner som det haft mest kontakt med. Vid ett 

års ålder har anknytningen i princip formats till de primära omsorgspersonerna, de så kallade 

anknytningsfigurerna. Det visar sig i att barnet söker deras närhet, använder dem som ”säkra 

hamnar” när det stressas och använder dem som ”trygga baser” vid utforskning av omgivningen. 

Beroende på olika omständigheter, bland annat bristande omvårdnad, långa separationer eller 

förluster av anknytningsfigurer kan barnet utveckla en otrygg anknytning som kommer att prägla 

dess känslomässiga relationer genom hela livet. 

 

Broberg (2006) skriver om anknytningsteorin i relation till vårdnadsöverflyttningar att det lilla 

barnet knyter an till de människor som finns i dess närvaro. Anknytningen sker oavsett kvalitén 

på den omvårdnad som barnet får. Den baserar sig primärt på barnets första år på fysisk närhet 

och säger inte något om förälderns lämplighet. Enligt Broberg kan misshandel till och med stärka 

anknytningen. Att barnet knutit an till sin vårdnadshavare är med andra ord i sig inget bevis för 

att omvårdnaden haft varit god Ett barn kan inte låta bli att anknyta men enligt teorin finns det 

däremot flera olika kvalitéer på anknytningen, så kallade anknytningsmönster. 

 

Perris (1996) skriver om Bowlbys efterföljare Mary Ainsworth och hur hon bidrog till 

anknytningsteorin på 70-talet genom att studera olika typer av anknytningsstrategier som barnet 

använder. Dessa strategier är beroende på barnets relation till sina anknytningspersoner. Hon 

utformade riktlinjer för att identifiera typerna ”trygg”, ”otrygg/undvikande” och 
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”otrygg/ambivalent” anknytning. Detta kunde man utläsa beroende på barnets beteende gentemot 

sina föräldrar vid ett års ålder, i en milt stressande situation. Anknytningsmönstret visade sig 

också vara relaterat till föräldrarnas förmåga att svara på barnets signaler under det första 

levnadsåret. 

 

Broberg (2006) skriver att om ett barn behöver familjehemsplaceras, för att barnets föräldrar 

saknar möjlighet eller förmåga att ge barnet den omvårdnad som det behöver, bör placeringen ske 

tidigt. Detta för att huvuddelen av barnets anknytning ska kunna ske i relation till de personer 

som kan ge barnet ”tillräckligt bra” omvårdnad. Om ett barn och de vårdnadshavare det knutit an 

till måste skiljas åt, kommer barnet att genomgå en svår process, vilket alla involverade parter 

måste vara beredda på. Detta sorgearbete är ”värt priset” om det leder till att barnet sedan får en 

stabil och trygg omvårdnadsmiljö. Om barnet får stanna i en trygg miljö utan upprepade 

separationer kan det ges möjlighet att knyta an på nytt. Om barnet ”flyttas runt” mellan flera olika 

placeringar, löper barnet risk att inte utveckla någon anknytning. I dessa fall är risken stor för att 

barnets förmåga att utveckla nära känslomässiga relationer blir allvarligt hotad, även om barnet 

senare placeras i ett välfungerande familjehem. Därmed är också risken stor för utvecklingen av 

senare psykisk ohälsa och allvarliga beteendestörningar. 

 

Broberg et al. (2003) skriver vidare att man förr vid separationer mellan föräldrar och barn, 

exempelvis långvariga sjukhusvistelser, uppmanade föräldrarna att hålla sig borta under 

separationen, då barnet visade oro när föräldrarna kom och hälsade på. Enligt anknytningsteorin 

beror detta på att när barnet tvingas separera från sina vårdgivare stängs anknytningssystemet av, 

för att sedan aktiveras igen i mötet med sina anknytningsfigurer. Detta visar barnet genom att 

uttrycka den förlust det upplevt. Med detta som bakgrund motiveras vikten av att 

familjehemsplacerade barn, trots de biologiska föräldrarnas bristande omsorgsförmåga ska 

fortsätta träffa sina barn under placeringen. Det gör det lättare för barnet att bibehålla sin 

anknytning och vidare ges möjlighet att på nytt knyta an till sina nya vårdgivare 
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Metod 
 

Vi är ute efter att förstå socialsekreterarnas egna resonemang, förståelse, tankar och handlande 

vid övervägande och utredningar av vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar. Detta för att 

vi tror att det kan ha en stor betydelse vad de enskilda yrkesutövarna har för förutsättningar, 

värderingar och resonemang kring vårdnadsöverflyttningar. Vi har lagt vikt vid att få en bredare 

förståelse för familjehemssekreterares subjektiva uttryckta tankar kring bestämmelsen om 

vårdnadsöverflyttningar.  

 

Kvalitativ studie 

Enligt Grönmo (2006) kan forskning basera sig på antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

Vi har valt den kvalitativa metoden för att få svar på våra frågeställningar. Larsson (2005) menar 

att den kvalitativa metoden börjar med att forskaren bekantar sig med ämnet genom att studera 

relevant litteratur för att sedan skriva problemformulering och syftet med forskningen. Vi började 

med att läsa in oss på ämnet delvis genom lagar och förarbeten men också genom att prata med 

personer som har erfarenhet av ämnet. Vår kunskap om ämnet var varken var djup eller bred när 

vi började har vi under uppsatsskrivandet ändrat uppfattningar och varit mottagliga för all typ av 

information, även när den inte passat in i våra tidigare föreställningar. Detta är var Larsson 

beskriver som att forskaren hela tiden ska vara öppen för oväntade infallsvinklar och Grönmo 

(2006) skriver som att forskaren ska vara flexibel och mottaglig för oväntade resultat. Kvalitativa 

metoder, intervjuer, observationer eller dokumentanalyser i forskningsarbete, har som mål att 

förstå ett fenomen och syftar till att komma nära människors tankar (Grönmo 2006, Larsson 

2005). Larsson (2005) skriver att den kvalitativa intervjun inriktar sig på att beskriva en viss 

situation eller individ ur ett helhetsperspektiv.  Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer 

med socialsekreterare för att förstå och analysera deras resonemang kring bestämmelsen om 

vårdnadsöverflyttningar. Vi strävar efter en helhetsförståelse för deras resonemang och handlande 

utifrån de förutsättningar och omständigheter som råder.  
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Halvstrukturerade intervjuer 

Kvale (2007) skriver att den kvalitativa intervjun kännetecknas av att forskaren och 

intervjupersonen har ett mellanmänskligt möte där båda kan resonera och föra dialog om ämnet. 

Halvstrukturerade intervjuer utförs av forskaren själv i form av samtal med intervjupersonen. 

Vårt tillvägagångssätt vara att vi förberedde en intervjuguide, med olika teman och förslag på 

frågor, för att lämna utrymme till flexibilitet i samtalet, så som Kvale förespråkar. Våra intervjuer 

utvecklades beroende på hur samtalet med intervjupersonen fortskred och nya frågor utformades. 

Vid intervjuerna ställdes öppna frågor för att möjligheten till nyanserade och kanske oväntade 

svar utvidgades. Forskaren ska, enligt Kvale, vara medveten om att det inte finns några ”rätta” 

eller ”sanna” svar och ska undvika ledande frågor. Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är 

att forskaren kan ställa följdfrågor för att få en vidare förståelse. Normalt sett är intervjupersonen 

en enskild person men kan också vid halvstrukturerade intervjuer genomgöras med flera personer 

samtidigt, så kallat fokusgrupp.  

 

Fokusgruppintervju  

Billinger (2005) skriver att vid en fokusgruppintervju ska forskaren inte påverka samtalet utan 

snarare se hur personerna resonerar med varandra kring ett visst fenomen. I fokusgruppen ger 

deltagarna sin kollektiva bild och uttrycker kollektiva attityder av det diskuterade ämnet. 

Billinger (2005) menar att vid den individuella intervjun blir forskarens påverkan större eftersom 

intervjupersonen och forskaren tillsammans konstruerar mening och sammanhang. Enligt 

Grönmo (2006) använder forskaren sig av fokusgrupper för att få en mångfald av synpunkter där 

också dynamiken av gruppsamtalen kan utnyttjas. Billinger (2005) skriver att det finns en risk 

med fokusgrupper, om forskaren inte får ihop en homogen grupp, och den består i att alla 

deltagarna inte får sina erfarenheter synliggjorda.  

 

Tillvägagångssätt vid intervjuerna  

Våra intervjuer genomfördes i samtalsrum på intervjupersonernas arbetsplatser, enligt deras 

önskemål. Intervjuerna spelades in med hjälp av en MP3 spelare för att vi vid senare tillfällen 

skulle kunna lyssna av, skriva ned och analysera samtalet. Vi upplevde att det var positivt att 

använda oss av en MP3 spelare då den var liten och omärkbar och intervjupersonens fokus 
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bibehölls på intervjusituationen. En av oss ledde intervjun utifrån intervjuguiden medan den 

andra förde anteckningar, sammanfattade och förtydligade vad som sagts.  

 

Innan vi genomförde vår fokusgruppintervju tog vi kontakt med socialsekreterare på 

familjehemsenheten i en kommun för att få lite grundläggande information om arbetet kring 

vårdnadsöverflyttningar.  

 

Urval  

Val av kommuner 

Då vi i våra efterforskningar förstått att det är relativt få vårdnadsöverflyttningar som görs och att 

det är ett tämligen nytt sätt att arbeta, har vi vänt oss till tre olika kommuner för våra intervjuer. 

Detta för att få en mångfald av åsikter, tankar och attityder och för att få större möjlighet att möta 

socialsekreterare som har haft flera ärenden av både överväganden och genomförda 

överflyttningar. Innan vi valde ut kommuner kontaktade vi länsstyrelserna i de län vi ville besöka 

för att få fram statistik på vårdnadsöverflyttningar i förhållande till folkmängd. Statistik om 

vårdnadsöverflyttningar per kommun förs ej och vi hänvisades till att kontakta kommunerna 

direkt. Vi kunde få fram ungefärliga siffror som vi baserade vårt urval på. Vi valde ut kommuner 

med varierande antal vårdnadsöverflyttningar i förhållande till folkmängd och antal placerade 

barn enligt SoL och LVU år 2006. 

 

Val av intervjupersoner  

Vi skickade ut mail (se bilaga 2) med information om vårt uppsatsämne till de enskilda 

socialsekreterarna som arbetade vid familjehemsenheter. Vi frågade i mailet om de eller någon 

annan på enheten skulle kunna tänka sig att vara med i vår undersökning. Till fokusgruppen 

lämnade vi information till enhetschefen med en förfrågan om deltagare till fokusgruppen. 

Deltagarna till både fokusgruppintervjun och de enskilda intervjuerna fick själva frihet att välja 

om de ville ställa upp i intervjuerna genom vad Grönmo (2006) benämner som självselektion.  
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Undersökningsgrupp  

Vi har valt att intervjua socialsekreterare som svarar för handläggning och ärenden kring 

familjehemsplaceringar och vårdnadsöverflyttningar. Detta för att vi tror att det är dessa 

socialsekreterare som sitter inne med den information vi eftersträvar. Då vårt syfte med uppsatsen 

är att ta del av socialsekreterarnas inställning och resonemang kring vårdnadsöverflyttningar och 

deras uppfattning om varför det inte genomförs fler överflyttningar av vårdnaden.  

 

Databearbetning och Analysmetod 

Grönmo (2006) skriver att kvalitativa data oftast består av text vilket innebär att forskaren vid 

analysen av materialet, studerar och läser det noga för att klarlägga generella eller typiska drag. 

För att detta ska vara möjligt behöver forskaren sammanfatta och förenkla innehållet i texterna. 

Detta är vad Grönmo kallar för kodning. Vårt tillvägagångssätt var att vi började med att spela in 

intervjuerna på ljudfiler, för att sedan skriva ner dem. Vi har lyssnat på ljudfilerna, skrivit ner 

dem ordagrant och diskuterat intervjuerna tillsammans samtidigt som vi tolkat och relaterat 

materialet till den litteratur och förförståelse vi haft. I denna process har vi hela tiden både tolkat 

och analyserat materialet och utkristalliserat några gemensamma teman men även typiska drag. 

Vid analysen av materialet har vi använt oss av de teman vi urskiljt för att förenkla för både oss 

själva och läsaren samt få en överblick av det massiva intervjumaterialet.  

 

Etiska överväganden 

Kvale (2007) skriver att intervjupersonerna ska vara informerade om det generella syftet med 

uppsatsen, hur undersökningen är upplagd och vilka risker och fördelar som kan vara förenade 

med ett deltagande i intervjun. Författaren skriver att det även är väsentligt, ut etisk synpunkt, att 

intervjupersonerna själva har samtyckt till att bli intervjuade och inte känt påtryckningar från 

överordnade. De intervjupersoner som vi haft med i undersökningen har, vad vi upplevt, varit 

positiva till att ställa upp och tyckt att det varit intressant och viktigt ämne att diskutera.  Vi har 

valt att behandla kommunerna och socialsekreterarna konfidentiellt då vi strävat efter en 

öppenhet där socialsekreterarna ska känna sig trygga med att dela med sig av sina egna tankar 

och, eventuellt, kritisera arbetssättet eller organisationen.  
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Med vårt informations material undgick vi de etiska riskerna, som Kvale (2007) tar upp, och 

därmed uppfyllde vi informationskravet. I informationsbrevet skrev vi om vad ämnet vår uppsats 

skulle handla om, syftet med intervjuerna och att vi skulle behandla informationen från 

intervjuerna konfidentiellt.  

 

Validitet/ reliabilitet/ generaliserbarhet  

Grönmo (2006) skriver att bedömningen av forskningens kvalitet görs utifrån begreppen 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet testar datamaterialets pålitlighet och innebär att andra 

forskare ska kunna genomföra samma studie och få samma resultat. Validitet mäter 

datamaterialets giltighet, att forskaren har mätt det som syftet och frågeställningarna syftar till.  

Davidsson och Patel (2003) skriver att betydelsen av begreppet reliabilitet i kvalitativ forskning 

inte har lika stor betydelse som validitet eftersom kvalitativa intervjudata inte behöver kunna 

reproduceras för att nå samma resultat. Vid kvalitativa intervjuer är det acceptabelt att få olika 

svar på samma fråga eftersom intervjupersonen kan vara i olika sinnesstämning eller har ändrat 

uppfattning från ett tidigare tillfälle. Vi har i vår undersökning använt oss av en intervjumall som 

i grunden varit den samma vid alla intervjuer. Då vi gjort en kvalitativ undersökning har vi tillåtit 

intervjupersonen att svara fritt på våra frågor utifrån bestämda teman. Det har gjort att de olika 

intervjupersonerna har lagt olika grad av tyngd vid de teman vi tagit upp och förmodligen skulle 

vi få andra svar av samma person om vi frågade idag. Det vi fokuserat på är att ha hög validitet, 

det vill säga att vi ställt frågor och utformat teman som berör våra frågeställningar för att dessa 

ska kunna besvaras. Vi analyserar det material vi insamlat efter våra kunskaper och förförståelse 

och det är sannolikt att andra personer med en annan förförståelse hade gjort andra analyser av 

materialet än vad vi använt oss av.  

 

Det resultat vi redovisar är inte generaliserbart då materialet är litet i förhållande till antal 

kommuner och socialsekreterare i landet. Vårt mål har inte heller varit att kunna generalisera 

resultatet utan lyfta ämnet och skapa intressanta diskussioner.  
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Redovisning av intervjumaterial 
 

Redovisning av kommuner och intervjupersoner 

Kommun A. Fokusgruppintervju 

Kommunen har ca. 90 000 invånare. År 2006  fick drygt 200 barn och unga mellan 0-20 år någon 

form av heldygnsinsats enligt SoL eller LVU. Heldygnsinsats är vård eller en placering enligt 

SoL eller LVU och innefattar även omedelbara omhändertaganden (Socialstyrelsen, 2007). 

Familjehem är den vanligaste heldygnsinsatsen. Denna kommun har sedan år 2000 genomomfört 

13 stycken vårdnadsöverflyttningar. De har en separat barn- och ungdomsutredningsenhet som 

handlägger och bedömer om ett barn bör placeras. Många av deras placeringar ligger utanför den 

egna kommunen. Familjehemsenheten utreder familjehem, placerar barnet och har ansvar för 

uppföljningen. De har tidigare haft få möjligheter att arbeta med de biologiska föräldrarnas 

situation. Det har nyligen tillsatts en tjänst för detta. Tidigare har de i de fall det varit funnits 

behov hänvisat till annan enhet, exempelvis vuxenenheten. Kommunen fortsätter betala ut det 

ekonomiska stödet, arvode och omkostnadsersättning, till de nya vårdnadshavarna enligt 

rekommendationerna i SOSFS 2006:20. 

 

Socialsekreterarna på denna familjehemsenhet, som medverkade vid intervjun, var fyra till antalet 

och hade mellan fem till 30 års erfarenhet av socialt arbete. Alla var utbildade socionomer och 

hade vidareutbildningar i bl.a. anknytningsteori och Barns behov i centrum (BBiC). Alla på 

fokusgruppen hade varit delaktiga handläggare, mer än en gång, vid 

vårdnadsöverflyttningsärende. I fokusgruppen redovisar vi inte de enskildas uttalanden utan för 

hela gruppen tillsammans.  

 

Kommun B.  

Kommunen har ca. 40 000 invånare. År 2006  fick knappt 160 barn och unga mellan 0-20 år 

någon form av heldygnsinsats enligt SoL eller LVU. Denna kommun har sedan år 1996 

genomfört över 40 stycken vårdnadsöverflyttningar. I denna kommun fortsätter 

utredningsenheten som har handlagt och tagit beslutet om placeringen att följa barnet de två 
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första åren i familjehemmet. Detta för att under denna tid arbeta mer riktat med rehabilitering av 

de biologiska föräldrarna med målsättningen att möjliggöra en återförening mellan förälder och 

barn. Efter det går vårdansvaret över till familjehemsgruppen som fortsätter arbeta utifrån den 

situationen som råder. De har inga familjehem inom den egna kommunen. Vid en 

vårdnadsöverflyttning fortsätter kommunens uppföljning av barnet i familjehemmet precis som 

under familjehemsplaceringen. Skillnaden är och de nya vårdnadshavarna kan tacka nej till detta. 

Kommunen tar över de biologiska föräldrarnas försörjningsansvar samt betalar ut fortsatt arvode 

och omkostnadsersättning till de nya vårdnadshavarna. 

 

I kommun B intervjuade vi en familjehemssekreterare som är utbildad socionom, har fil. mag. i 

socialt arbete och har arbetat med familjehemsplaceringar i över 30 år. Hon arbetar nu som 

handläggare inom familjehemsvård och är även samordnare för både familjehem- och 

familjerättsenheten i kommunen.  

 

Kommun C.  

Kommunen har ca. 60 000 invånare. År 2006  fick drygt 100 barn och unga mellan 0-20 år någon 

form av heldygnsinsats enligt SoL eller LVU. Denna kommun har sedan år 2000 genomfört fyra 

vårdnadsöverflyttningar. Familjehemsgruppen har i sitt arbete med familjehemsplaceringar en 

särskild barnsekreterare och en familjehemssekreterare som ansvarar för uppföljningen av 

placeringen. Familjehemsenheten har inga resurser att själva arbeta med rehabilitering av 

biologiska föräldrarna utan hänvisar till andra adekvata enheter. Vid en vårdnadsöverflyttning 

fortsätter ekonomisk ersättning enligt rekommendationer i SOSFS 2006:20. Kommunen har 

möjlighet att fortsätta ge råd och stöd till de nya vårdnadshavarna efter en överflyttning om det 

efterfrågas. Detta underlättas till viss del då de har de flesta familjehemsplaceringar inom den 

egna kommunen och arbetar aktivt med närhetsprincipen. Möjligheten till fortsatt stöd finns även 

om barnets vistelsekommun är en annan. 

 

Två intervjuer gjordes i denna kommun. Den ena socialsekreteraren (Sek. 1) hade 26 års 

erfarenhet av socialt arbete varav 13 års erfarenhet av familjehemsvården och hade varit 

handläggare i ett flertal vårdnadsöverflyttningsärenden. Hon är utbildad socionom med fil.mag. i 
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socialt arbete och diverse vidareutbildningar bl.a. inom anknytningsteori. Den andra 

socialsekreteraren (Sek. 2) hade 5 års erfarenhet av socialt arbete och var nyanställd på 

familjehemsenheten. Hon hade aldrig själv varit handläggare i ett vårdnadsöverflyttningsärende 

men var vid tillfället för intervjun medhandläggare i ett ärende.  

 

Sammanfattning  

Resultatet visar att det är flera faktorer som påverkar socialsekreterarnas bedömning om det är 

lämpligt med en vårdnadsöverflyttning eller ej. Samtliga intervjupersoner framhåller att de 

arbetar utifrån vad som är bäst för barnet och att de främst ser till var barnet har sin anknytning 

vid en vårdnadsöverflyttning. De generella faktorerna är; Vad är det bästa för barnet i det 

enskilda ärendet, samtycke från alla parter även från barnet, finns det en chans till återförening, 

umgänget mellan barnet och de biologiska föräldrarna, hos vem har barnet sin anknytning och 

tillhörighet och var är barnet tryggt och får möjlighet att växa upp under stabila förhållanden? 

Resultatet är uppdelat efter dessa olika teman, men går in i varandra eftersom en svårighet kan 

vara en faktor eller en möjlighet kan vara en svårighet för en annan kommun.  

 

Redovisning av intervjumaterial 

Anknytning – ”rotat sig” 

Alla socialsekreterare vi intervjuat har sagt att barnets anknytning till familjehemmet är det första 

de tittar på inför en vårdnadsöverflyttning.  Sekreteraren i kommun B berättar att de har vissa 

rutiner att gå efter när en vårdnadsöverflyttning ska ske och de ser främst ser till barnets 

anknytning i familjehemmet, vilket också kan bidra till ytterligare stärka anknytningen vid en 

vårdnadsöverflyttning. Hon berättar vidare att inga barn som är familjehemsplacerade har en 

trygg anknytning till sina biologiska föräldrar utan präglas ofta av ett dysfunktionellt 

anknytningsmönster som man hoppas kunna förändra inför anknytningen i familjehemmet. De 

erbjuder också Martre Meo metoden till alla familjehem som tar emot barn under skolåldern för 

att stärka barnets anknytning i familjehemmet. 
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Kommun B: ”För vi har ju vissa rutiner för… Alltså det vi tittar på är ju 
anknytningen. Det är ju alltså att vi eftersträvar en trygg anknytning mellan barn 
och familjehem och det kan ju förstärkas då, tänker vi med vårdnadsöverflyttning. 
(…) Alltså man tittar ju på olika saker i familjen. Man har ju schema man följer och 
tittar på. Alltså jag kan ju säga att det finns inget barn som placeras som har en 
trygg anknytning till sina [biologiska] föräldrar. Då blir man inte placerad. Utan 
alltså man har en ambivalent eller man har undvikande eller man har en 
desorganiserad. (…) Sen hoppas man ju att man ska kunna byta 
anknytningsmönster.” 
 

Kommun B: ”Vi får jobba jättemycket med anknytning. Och att vi ser på många 
barn som man följt genom många år är att det blir en ytanpassning och sen blir det 
tonåren och då kan de inte vara kvar. Och tyvärr… det har man ju lärt sig…” 

 

Fokusgruppdeltagarna i kommun A berättar att de familjehemsplacerade barnen, efter ett 

umgänge med sina biologiska föräldrar, kan kissa på sig eller bli okoncentrerade i skolan på 

måndagen. Familjehemmet blir då oroliga för barnets välbefinnande och vill helst förhindra 

fortsatt umgänge för ”barnets bästa”. Socialsekreterarna berättar att det är anledningen till att 

denna kommun nu även utbildar familjehemmen i utvecklings- och anknytningsteori, för att 

familjehemmen ska få kunskap om att det är normalt för barn att reagera efter ett umgänge. 

 

Trygghet, stabilitet och kontinuitet  

Samtliga socialsekreterare är överrens om att det kan bli en trygghet för både barnet och 

familjehemmet att veta vart barnet hör hemma. Fokusgruppdeltagarna håller med om detta med 

viss reservation (se nedan). Enligt kommun B och C behöver inte en vårdnadsöverflyttning 

påverka kontinuiteten i umgänget med biologiska föräldrarna utan är fortfarande lika viktigt.  

 

Kommun B: ”Och den mamman begärde hem sin dotter med jämna mellanrum och 
man såg att det störde vården. Då avslutade jag den utredningen med att begära hos 
nämnden att vårdnaden skulle överflyttas. (…) Och de [familjehemsföräldrarna] 
kunde ofta framhäva detta att; - Så bra det blev att det blev [vårdnadsöverflyttning] 
En trygghet för dem och då… (…) Det fanns ju ingen tanke för oss att man skulle 
avbryta umgänget eller något sådant så jag fortsatte skjutsa mamman.” 
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Fokusgruppdeltagarna menar att en vårdnadsöverflyttning är att ge barnet ”en falsk trygghet”. 

Detta eftersom det inte finns några garantier för barnet att ha en fortsatt tillhörighet till familjen 

efter 18 års ålder och barnet har ingen arvsrätt.  

 

Kommun A, Fokusgrupp: ”Barnet kan bli väldigt besviken då det upptäcker att de 
inte har någon given tillhörighet eller arvsrätt eller så… det är så många saker som 
distanserar dem[barnet] de är ingen medlem i familjen.” 
 

Fokusgruppen diskuterar adoptionsmöjligheterna och säger att adoption kan vara den bästa 

garantin för att barnet ska få växa upp i trygghet. De vet endast ett par ärenden där 

familjehemmen adopterat och tror att fåtalet adoptioner beror på de ekonomiska aspekterna vid 

en familjehemsplacering. ”De flesta väntar nog tills efter barnet fyllt 18 år”. 

Fokusgruppdeltagarna diskuterar hur det fungerar i England och USA där de länderna arbetar 

”mycket hårt” de tre första året för återflyttning och om det inte fungerar då, adopteras barnet 

bort. Deltagarna säger även att de tycker att föräldrarätten i Sverige är stark –”för stark” och att 

det kan bidra till att beslut fattas som inte är det bästa för barnet. Enligt samtliga intervjupersoner 

är trygghet och kontinuitet och barnets bästa alltid vägledande begrepp i utredningar som rör 

vårdnadsöverflyttningar. Kommun B och C är tveksamma till om adoption är ett bra alternativ för 

att stärka tryggheten och tillhörigheten. De anser att vårdnadsöverflyttning är ett tillräckligt bra 

alternativ för att trygga barnet. 

 

Socialsekreterarna i kommun C säger att de tror att vårdnadsöverflyttning är det bästa för barnet 

när det handlar om tillhörigheten och tryggheten för barnet att veta var det ska bo under 

uppväxten. 

 

Kommun C, Sek.1: ”Utifrån barnet synvinkel så tänker jag att det handlar om 
tillhörigheten. Att stärka den precis som lagstiftaren har sagt och vi vet att 
adopterade barn mår bättre än fosterbarn. Det tycker jag är oerhört talande och det 
handlar om tillhörigheten. Även om det är lite subtilt så tror jag inte att man varken 
som barn eller familjehem kan peka på och säga det eller det. Men känslan… Det 
här är mina vårdnadshavare. Det är de som bestämmer (…) Ja, att veta att det är 
fostermamma och fosterpappa som bestämmer tillsammans om mig. Det är väldigt 
kraft i det. Sen är det ju ett starkt skäl som egentligen borde överbygga det mesta. 
Men eftersom det är så subtilt så blir det svårigheter.” 



 26 

 

Kommun C, Sek. 2: ”Ett starkt skäl… tycker jag är tryggheten… starkare 
tillhörighet till familjen och en vetskap om att de ska få vara kvar, oron försvinner 
.Ja, framför allt tryggheten.” 

 

Återföreningsprincipen 

Socialsekreteraren i kommun B berättar att de arbetar för återflyttning ”aktivt” i början men 

släpper arbetet för detta med tiden, då ”erfarenheten visat” att det efter de första åren är ovanligt 

med återflyttning till ursprungshemmet.  

 

Kommun B: ”Så från början när jag rekryterade familjehem så sa man ju alltid det 
här att; - Nu måste ni vara beredda på att ni kan bli av med barnet… så att säga. 
Och nu måste man prata med dem om… med familjehemmet och säga att det här 
kan bli en uppgift för livet. - Är ni beredda på det?” 

 

Även socialsekreteraren 1 i kommun C berättar att de arbetar för att barnet ska kunna flytta hem 

igen, men ibland ”ser de med en gång” att det inte kommer att bli aktuellt. Hon säger att det inte 

innebär att de kan sluta verka för en återförening mellan barn och biologisk förälder då lagen är 

tydlig. 

 

Kommun C. Sek.1: ”Lagstiftaren är glasklar så vi skall jobba för det [återflyttning] 
framför allt de första åren. Det vi vet är att familjehemsplacerade barn som blir kvar 
längre än tre år, de blir kvar.” 
 

Båda sekreterarna i kommun C säger att stödet till de biologiska föräldrarna ibland glöms bort 

och att de kunde bli bättre på att arbeta med det för att lättare kunna möjliggöra att barnet ska 

kunna flytta hem till sin ursprungsfamilj igen. De säger att en placering påverkar hela familjen 

och inte bara barnet. Enligt sekreterarna borde biologiska föräldrarna få ett ”paket” av insatser. I 

vissa fall ser socialsekreterarna med en gång att en inte återförening möjlig, då det finns föräldrar 

som har svår psykisk sjukdom eller ett tungt missbruk och troligtvis aldrig kommer att kunna ta 

det ”fulla föräldraskapet”. Socialsekreterare i kommun C uppger att socialtjänsten i dessa ärenden 

ska verka för en annan typ av föräldraskap.  
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Kommun C, Sek 1: ”(…) Utan verkar för att kunna vara förälder på ett annat sätt… 
På avstånd. Där tycker jag vi ibland brister i modet att faktiskt kunna ta den 
diskussionen med föräldern. Det är klart att det är en svår sak”. 

 

Umgänge 

Alla socialsekreterare säger att barnets umgänge med de biologiska föräldrarna är viktigt och att 

det ska upprätthållas både för att barnet ska ha vetskap om sitt ursprung och för barnets 

identitetsutveckling. Fokusgruppdeltagarna pratar mycket om att barnet ”alltid kommer att ha en 

saknad” efter den frånvarande föräldern oavsett omständigheter. De kunde bara komma på ett 

exempel där de vet att barnet inte hade någon vilja av att träffa sin förälder. Flera av kommunerna 

funderar på och pratar mycket om umgängets betydelse med sina kollegor. Kommun A och C 

berättar om exempel där familjehemmet misstolkat barnets signaler, då barnet efter ett umgänge 

är okoncentrerat, visat ilska eller är ledset och då kan familjehemmet behöva hjälp att hantera 

detta. Även socialsekreterarna funderar ibland över syftet med umgänget. 

 

Kommun C, Sek 1: ”Är det [umgänget] att utveckla kontakten mellan barn och 
förälder eller upprätthålla kontakten eller är det att känna till? Det tre kriterierna 
tycker jag styr lite hur vi styr upp ett umgänge. Naturligtvis också barnets ålder, 
skäl till placering eller våldsamma föräldrar till exempel (…) Funderar mycket på 
syftet med umgänget. Ibland kan det vara skäl att stoppa umgänget om barnet om 
det kostar barnet så mycket att det far illa men att barn regerar… Det ska de ju 
göra.” 
 

Det framkommer i intervjuerna att efter en vårdnadsöverflyttning är det fortfarande lika viktigt att 

umgänget ska få bestå och säger att det blir svårt att hjälpa till med den biten då kontakten mellan 

familjehem och socialtjänst upphör vid en vårdnadsöverflyttning.  

 

Kommun A, Fokusgruppen: ”Man ska vara förvissad om att familjehemmet 
kommer i även fortsättningsvis verka för att barnet ska ha en kontakt [med 
biologiska föräldrarna] Vilka garantier har vi för det?” 
 

Alla intervjupersoner vi pratat med säger att de är medvetna om vikten av umgänget även om det 

kan vara jobbigt för alla parter. Det är inte bara familjehemmet som behöver uppmuntras till 

detta. Det är även vanligt att de biologiska föräldrarna behöver ”pushas” på i detta.  
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Kommun A, Fokusgruppen: ”Umgänget flyter på ett tag men efter en tid 
försvinner mamman bort och familjehemmet ringer och försöker…” 

 

Socialsekreterare 2 från kommun C säger att det genomförs få överflyttningar men uppger att hon 

inte vill uttala sig om det borde vara fler. Det är oftast svåra ärenden där ett barn har blivit 

omhändertaget och LVU- placerat och föräldrarna har umgängesrestrektioner. Hon berättar om 

ärenden, hon har och har haft, där barnet träffar sina biologiska föräldrar två gånger om året, för 

”föräldrarnas skull”. Då undrar hon om man verkligen ska genomföra umgänget. 

 

Kommun C, Sek 2: ”Egentligen är det rätt få överflyttningar… men jag vet inte om 
det borde vara fler. Det är ju ett svårt åtagande för familjehemmet. Det handlar ofta 
om LVU-placeringar med umgängesrestriktioner. Om man då flyttar vårdnaden 
försvinner det [umgängesrestriktionerna] och det är upp till familjehemmet att ta 
hand om umgänget.” 

 

Samtycke 

Socialsekreterarna i kommunerna B och C säger att de tar stor hänsyn till om de biologiska 

föräldrarna samtycker till en överflyttning av vårdnaden men att ” det finns naturligtvis tillfällen 

där inte det väger tyngst utan där barnets behov väger tyngre (…) Självklart utifrån barnets bästa” 

(Sek 1, Kommun C).  Sekreterarna i kommun B och C berättar om exempel där, främst mödrar, 

motsätter sig till vårdnadsöverflyttning i början men att innan förhandling i domstol nästan alltid 

samtycker.  De berättar även att ibland måste man vårdnadsöverflytta även om inte biologiska 

föräldrarna samtycker för att inte vården ska bli störd. Kommun A berättar att de ”ansöker aldrig” 

om inte biologiska föräldrarna samtycker. Detta… ”eftersom familjehemmet inte tackar ja till en 

vårdnadsöverflyttning i de fall där inte föräldrarna samtycker”. En förutsättning för att genomföra 

en vårdnadsöverflyttning är att familjehemmet samtycker och i Kommun B och C har 

socialnämnden gett mandat till att fortsätta ge stöd till familjehemmet efter en 

vårdnadsöverflyttning.  

 

Kommun C. Sek.1: ”Det som är svårt tycker jag när det är konflikter eller föräldrar 
som inte har accepterat placeringen… Det är ju att man lägger över ansvaret på 
familjehemmet. De är ju de som står som motpart i exempel en umgängestvist och 
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det är också det som gör att familjehemmet backar även om vi ibland tycker det 
finns skäl. Där socialtjänsten driver på och så… tycker jag att det är i de lägen som 
vi [socialtjänsten] ibland hamnar i att de säger nej [till att överflytta vårdnaden]”  

 

Kommun A menar att vårdnadsöverflyttning kan ske utan samtycke av biologiska föräldrarna 

men det har funnits tillfällen där man har tyckt att en vårdnadsöverflyttning ska genomföras men 

avstått från att ansöka då biologiska pappan hotar med att avsluta umgänget. Intervjupersonerna 

säger att det är ”svåra barn per definition” och även om barnen verkar ha det bra i barndomen kan 

de vara djupt olyckliga och visar tydliga symptom genom att revoltera i tonåren. Detta är en av 

anledningarna som kommun A anser är en bidragande orsak till att familjehemmen och 

socialsekreterarna är tveksamma till vårdnadsöverflyttning. Kommun A har inte mandat av 

socialnämnden att fortsätta uppföljning och ge fortsatta råd och stöd. 

 

Kommun A, Fokusgrupp: ”Barn omhändertas ju inte och blir tagna från sina 
föräldrar om inte situationen är extremt svår. De barnen kommer ju att leva med en 
problematik under större delen av sin uppväxt och det är ju inte något enkelt för ett 
familjehem själva att hantera. De behöver mycket stöd runt omkring sig. (…) De 
flesta familjehem säger ju det att; - Nej det är vi inte beredda på” 

 

Kommun C. Sek. 1: ”Jag tror att man kan känna som… Våra barn har ju mycket 
trauman med sig och många svårigheter. Alla är barn med särskilda behov och man 
står ensam. Och jag tror att det är känslan av det… Även om vi erbjuder ett fortsatt 
stöd.” 
 

Socialsekreterarna i kommun B och C berättar att de, på deras enheter, alltid tar hänsyn till vad de 

bedömer är barnets bästa och vad barnet själv uttrycker som dess vilja, att det är viktigt att få 

barnets vilja i utredningsmaterialet. Kommun A pratar inte med barnet självt utan överlåter det 

samtalet till familjehemsföräldrarna. Anledningen till detta är att de anser att barnet inte ska 

behöva stå för konsekvenserna av vad det säger om det inte förstår vad det handlar om.  

 

Kommun C. Sek.1: ”Sen beror det ju på barnets ålder och mognad hur man kan 
prata [med barnet]. Vad man kan säga och hur mycket. Jag tror att barn förstår 
mycket mer än vad vi ibland tror. Jag tror att man ibland kan vara ganska rak och 
tydligt och förklara det här med vad en vårdnadsöverflyttning innebär.” 
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Kommun B: ”(…) och hon var så bestämd med det också att hon ville inte [ha 
umgänge]… Hon sa nej till sin mamma. (…) I detta fallet då var ju flickan en 
medaktör därför att hon kunde klart… - Det är vad jag vill, jag trivs här.” 
 

Svårigheter 

Våra intervjupersoner uppger att familjehemmen ofta anser att det är för stort ansvar med en 

vårdnadsöverflyttning, då barnen med sin historia ofta har ett stort behov av stöd, framför allt i 

tonåren och tackar därför nej till en vårdnadsöverflyttning. En svårighet beskriver sekreteraren i 

kommun B är när barnet ser ut att ha anpassat sig i familjehemmet men när det kommer upp i 

tonåren så kan en djup sorg visa sig och barnet gör revolt. Det är ett starkt skäl till att hon ser det 

som viktigt att fortsätta följa barnen även efter vårdnadsöverflyttning. Hon säger att det har 

lagstiftarna egentligen inte tänkt på.  

 

Kommun B: ”Ibland tror man kanske att med …[ vårdnadsöverflyttning] då 
undviker man kanske alla problem men så enkelt är det ju inte heller. För de här 
barnen bär ju med sig sin historia och det… De har ju i lagen, tror jag mycket att de 
är välfungerande barn som inte behöver något råd och stöd efteråt då 
familjehemmen kommer se dem som sina egna barn. Det är ju där som 
diskrepansen blir störst.” 
 

Hon säger också att ett dilemma är att föräldrarna fortfarande har ett försörjningsansvar trots 

vårdnadsöverflyttning och tycker inte att det är helt rätt att man fortsätter kräva föräldrarna på 

pengar när de förlorar bestämmanderätten över sina barn. Socialsekreteraren i kommun B berättar 

att hon varit med och drivit förslaget på att låta föräldrarna slippa försörjningsansvaret för barnen 

efter en vårdnadsöverflyttning i den här kommunen. 

 

Kommun B: ”Så att då tyckte vi att… är det etiskt riktigt att biologiska föräldrarna 
ska betala [för barnen] när vi till och med flyttar över vårdnaden? (…)Men då fick 
vi igenom också att de föräldrar där vi flyttar över vårdnaden de behöver inte betala 
längre för sina barn.” 
 

Fokusgruppdeltagarna berättar att det finns och har funnits olika synsätt på vad en 

familjehemsplacering innebär men att det efter forskning av bl.a. Hessle, Vinnerljung och 

Andersson skett en förskjutning av ideologiskt synsätt under 1990-talet. Förr såg man 
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familjehemmen som ersättningsfamiljer men idag ska man se dem som komplement till den 

biologiska familjen. De menar att bestämmelsen om vårdnadsöverflyttningar tillhör den gamla 

ideologin och att det därför är svårt att arbeta med lagen.  

 

Kommun A, Fokusgrupp: ”Ännu mer intressant är att de nu lagstiftar om 
vårdnadsöverflyttning när ideologin går åt andra hållet. Och det är nu som 
lagstiftningen blir en verklig paradox i detta. Lagstiftaren säger ena stunden säger 
att vi [socialsekreterare] hela tiden ska verka och göra allt, sätta in alla möjliga 
resurser för att barnet ska återflytta hem [till de biologiska föräldrarna]. I nästa 
andetag säger lagstiftaren att efter tre års placering ska socialnämnden ska överväga 
om det är aktuellt med en vårdnadsöverflyttning. Å det… går inte ihop i mitt 
huvud.” 

 

Intervjupersonerna berättar att de anser att vårdnadsöverflyttningar kan vara svåra att genomföra 

och bedöma då de alltid är beroende på omständigheterna i det enskilda ärendet. 

Socialsekreterare 1 i kommun C säger att arbetet alltid kan bli bättre och att alla, även hon själv, 

kan förbättra arbetet med vårdnadsöverflyttningar. Hon säger att det är viktigt att 

socialsekreteraren inte är för snabb med att driva igenom en vårdnadsöverflyttning ”barnet måste 

landa i familjen” och ibland tar det flera år innan problemen visar sig. Stödet till 

familjehemsföräldrarna är en viktig del i familjehemsvården.  

 

Kommun C, Sek. 1: ”Våra barn har ju mycket trauman med sig och många 
svårigheter. Alla är barn med särskilda behov och man [familjehemmet] står ensam. 
Och jag tror att det är känslan av det… Även om vi erbjuder ett fortsatt stöd”. 

 

Kommun C. Sek.1: ”(…) men jag tror också att vi [socialsekreterarna] måste våga 
se att ibland är det inte möjligt [med vårdnadsöverflyttning]. Ibland måste det få 
vara så [fortsatt familjehemsplacering] för då tror jag det är det bästa för barnet. Att 
ha sitt familjehem och ha sina vårdnadshavare och jobba med det tredelade 
föräldraskapet och inte se det som ett misslyckande. För då tror jag att… egentligen 
är det väl det optimala… om det kan funka. Det som krävs av socialtjänsten är ju att 
ta ställning och också stå upp för den bedömningen man gör.” 
 

Ett av skälen som socialsekreteraren i kommun C anger till att hon tvekar är att 

uppföljningsansvaret utgår och att de nya vårdnadshavarna är tvungna att själva föra eventuella 

processer i domstol till exempel vid umgänges ärenden. Socialsekreteraren säger att Länsrätten 
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och Tingsrätten har olika perspektiv och hon säger att Tingsrätten arbetar mer ur ett 

”föräldraperspektiv”. Hon hänvisar till ärenden i Tingsrätten där ett barn gått från ett mycket 

begränsat umgänge med sina biologiska föräldrar, till ett umgänge varannan helg. Även 

sekreterarna i de andra kommunerna påpekar detta.  

 

Kommun C. Sek.1: ”Det tycker jag är ett bekymmer och det stoppar mig ibland 
när jag vet att det har varit långa umgängesbegränsningar enligt 14 [LVU § 14] där 
man går in och reglerar väldigt tydligt där man haft processer i länsrätt och sådana 
föräldrar som inte varit nöjda. Att då släppa… och veta med den risken. Det gör 
man inte. Jag vet att det finns sådana domar och det är ett sånt observandum.” 

 

Andra svårigheter som socialsekreterare 1 i kommun B lyfter fram är att de biologiska 

föräldrarna är i en svår livssituation och kan uppleva att de har blivit kränkta av att socialtjänsten 

omhändertagit deras barn. Hon berättar att de kanske länge har arbetat för ett fungerande 

umgänge. Att sedan ta upp frågan om vårdnadsöverflyttning kan innebära att man lägger över en 

konflikt på familjehemmet istället vill hon inte rekommendera. Då väljer sekreteraren att inte ta 

upp frågan. Vidare berättar hon att det är en svårighet att lägga över ett så stort ansvar på 

familjehemmet som det innebär vis en vårdnadsöverflyttning. 

 

Kommun C, Sek 1: ”Där det är vår uppgift [att stödja familjehemmet]och där finns 
vi för familjehemmet på ett helt annat sätt. Man är med till exempel på BUP-möten 
och i skolan. Vi kan inte bekosta resurser till barn i andra kommuner. Det är såna 
saker som gör att familjehemmet backar. Det är de skälen som jag får. Nej, då får 
kanske inte Kalle sin assistent. Nej, tänk hur blir det i tonåren? Ska vi stå där med 
allt ansvar själva? Nej tack. Det är ansvarsdelen.” 
 

Kommun C, Sek 1: ”Jo även om vi kan lova ett fortsatt stöd om de vill ha så den 
självklara rätten till stöd… Att man inte står ensam med ansvaret är ju det som är 
grunden tror jag är att familjehemmet säger nej. Och oron för att vad innebär det. 
Vad händer när Kalle är 15 och revolterar? Då vill vi [familjehemmet]inte stå 
ensamma med allt det ansvaret… Inte ha ensamkonflikten med den här mamman… 
där konflikterna alltid har gått genom socialkontoret. Det är vi som har stått för 
gränserna och för nejet. Det har ju familjehemmet… Vi skyddar ju familjehemmet 
på det sättet. Då vet de att då är det vi som är i fronten.” 
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Kommunerna A och B uppger att de har varit med och genomfört vårdnadsöverflyttningar där 

förhållandena i familjehemmet inte varit ”perfekta”. Detta eftersom de vid ett övervägande, efter 

tre år, ska ta ställning till om barnet ”rotat sig” och om familjehemmet är lämpligt för en 

vårdnadsöverflyttning. Visar det sig då att familjehemmet inte är lämpligt för en 

vårdnadsöverflyttning, ska socialsekreteraren överväga att omplacera barnet. Då kan det ”vara 

bättre att vårdnadsöverflytta för att skona barnet från ytterliggare separationer” (kommun B).  

 

Möjligheter  

Socialsekreteraren 1 från kommun C säger att hon tycker att Sveriges lagstiftning är ”en typisk 

svensk lagom variant” och hänvisar till USA och England som arbetar mer för adoption av 

familjehemsplacerade barn. Hon säger att den svenska modellen är en kompromiss men menar att 

det finns fördelar med att vara försiktig och att det är en fördel att barnen har kvar relationen med 

sitt ursprung.  

 

Kommun C, Sek 1: ”Klart att det måste påverka i den änden där föräldrar vågar 
låta samhället ta hand om ens barn. I England och USA vet man att domstolen kan 
döma till adoption mot föräldrarnas vilja och här vet man att så är det inte.” 

 

Alla intervjupersoner säger om alla parter är överens och umgänget fungerar så borde det inte fel 

att vårdnadsöverflytta. Det innebär att barnet får fler föräldrar som tycker om det.  

 

Kommun C, Sek 2: ”När det är aktuellt med en vårdnadsöverflyttning har det gått 
så lång tid att barnet kanske uppfattar dem [familjehemsföräldrarna] som mamma 
och pappa. Om allt då stämmer är det ju bara bra om barnet får två mammor och två 
pappor.” 

 

Sekreteraren i kommun B ser mest fördelar med vårdnadsöverflyttningar då det kan ge barnet en 

större tillhörighet i familjehemmet och även att familjehemmet känner att det kan ”satsa fullt ut”. 

Sekreteraren berättar också att en fördel kan vara att de biologiska föräldrarna som är medvetna 

om sina brister ser det som ett privilegium att familjehemmet vill ta över vårdnaden. Hon kan 

heller inte se att umgänget med de biologiska föräldrarna har minskat utan att det tvärtom har 

ökat i vissa fall. Det tror hon beror att familjehemmet blir säkrare i sin föräldraroll.  
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Kommun B: ”Nackdelar har vi inte upplevt så många (…)Fördelar tycker jag nog 
är ändå att det här att… Det är nog något allmänmänskligt att man inte ger de sista 
fem procenten om man tror att barnet ska flytta hem [till biologiska föräldrarna]. 
Det blir ändå en mer försäkran om att barnet ska stanna[i familjehemmet] när de 
blir vårdnadshavare och det får barnet fördelar av.” 
 

 

Analys 
 

I denna del kommer resultatet analyseras utifrån anknytningsteori, tidigare forskning och även en 

del som framkommit i bakgrunden. Vi kommer att analysera resultatet utifrån de faktorer som vi 

funnit vara generella för de kommuner vi varit i och även de möjligheter och svårigheter som 

socialsekreterarna lyft fram. Faktorerna, möjligheterna och svårigheterna är inte statiska på något 

sätt och påverkar varandra hela tiden. Därför kommer vi att analysera hela resultatet i den 

ordning som vi finner bäst. Det innebär att faktorer, möjligheter och svårigheter kommer blandas 

med varandra i analysen.  

 

Sammanfattning  

Alla de socialsekreterare som vi intervjuat har talat om vikten av att barnet har en anknytning till 

familjehemsföräldrarna om det ska vara aktuellt med en vårdnadsöverflyttning. Analysen enligt 

anknytningsteorin menar att barnet utvecklar sitt anknytningsmönster i tidiga år och det är något 

som följer med resten av livet. Vi tolkar detta som att oavsett vilken typ av anknytning ett barn 

har till sina biologiska föräldrar eller familjehemsföräldrar är den en väsentlig del i bedömningen. 

Enligt teori och tidigare forskning är en separation mellan förälder och barn är alltid en kris för 

barnet men är ibland nödvändig och de flesta barn kan anknyta igen till en annan omsorgsgivare. 

Umgänget visade sig, vid analysen av resultatet, vara viktigt för att en återflyttning ska kunna ske 

men har även andra funktioner. Analysen av resultatet tyder på att samtycket från de biologiska 

föräldrarna och samarbetet mellan alla parter underlättar för en vårdnadsöverflyttning. Särskilt en 

kommun anser att adoption är ett, för barnet, tryggare alternativ. Det två främsta svårigheterna 

vid en vårdnadsöverflyttning, som vi vid analysen av materialet uppfattar att socialsekreterarna 
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lyfter fram, är dels att lagen motsägelsefull och dels att det inte finns en lagstadgad rättighet för 

de nya vårdnadshavarna att få fortsatt stöd ifrån placeringskommunen.    

 

Anknytningens betydelse 

Enligt Andersson (1995) placerar man oftast inte ett barn i familjehem på grund av att barnet har 

en otrygg anknytning hos sina biologiska föräldrar. Utan snarare på grund av att föräldrarna 

brister i omsorgen. Det är när barnet ska återförenas med de biologiska föräldrarna eller när det 

ska få nya vårdnadshavare genom vårdnadsöverflyttning som anknytningen blir extra intressant 

för socialtjänsten att studera. I våra intervjuer framkom det att vid en återförening mellan barn 

och biologisk förälder studerar och tittar man mycket på anknytningsmönstret och var 

tillhörigheten finns. En socialsekreterare säger att det inte finns några barn i familjehem som har 

en trygg anknytning till sina biologiska föräldrar. I vår tolkning av beror det troligtvis på olika 

omständigheter som kretsat kring familjen under barnets tidiga år, vilket i sin tur har bidragit till 

en otrygg anknytning.  

 

Flera av socialsekreterarna poängterar att även en otrygg anknytning till de biologiska föräldrarna 

är viktig, barnet ska inte behöva klippa av banden till sitt ursprung. Vinnerljung (1996) menar att 

det finns ett samband mellan umgänge och återförening. Detta har även våra intervjupersoner 

berättat om men vad vi kan förstå av resultatet, är umgänget ingen garanti för en återförening, 

men upprätthållandet viktigt ändå. Vi tolkar att socialsekreterarna från samtliga kommuner menar 

att umgänget med de biologiska föräldrarna är viktig för att upprätthålla anknytningen, som i sin 

tur kan vara avgörande för en återförening. När socialsekreterarna ser att en återförening inte är 

möjlig, är umgänget ändå viktigt för barnets identitetsutveckling. Detta eftersom både 

socialsekreterare och Thoburn, i Andersson och Hollanders (1998) tolkning, menar att barn 

behöver ha vetskap om sitt ursprung för att det gynnar identitetsutvecklingen. Även den 

relationsorienterade skolan pekar på umgänget som en viktig faktor för identitetsutvecklingen och 

det är enligt oss tydligt att svensk lagstiftning, i detta hänseende, är influerad av denna skola.   

 

I SOU 2000:77 och i Socialstyrelsens (2006a) uppföljning framgår det att det finns en tidsgräns 

för när barn blir kvar i vården. När ett barn blir placerat nyfött och fram till tre år och/eller de 
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barn som är kvar i vården i tre år eller mer, ökar sannolikheten för att barnet inte kommer lämna 

vården under sin uppväxt. Detta bekräftas även av de intervjupersoner vi samtalat med som är väl 

medvetna om att många av ”deras” familjehemsplacerade barn aldrig kommer att återförenas med 

sina föräldrar. Enligt Goldsteins et al. (1978) teori är detta inget problem eftersom de menar att 

barnet har en förmåga att anknyta till en psykologisk förälder och behovet av trygghet och 

stabilitet är viktigare än barnets behov av återförening med sin biologiska förälder.   

 

Bowlby (1994) menar att barnet anknyter till sin omvårdnadsperson i tidig ålder och vid ett års 

ålder har anknytningen till omvårdnadspersonen formats. Vårdnadsöverflyttningsärenden där 

barnet har placerats i tidig ålder är, statistisk sett, vanligare vilket också bekräftas av 

intervjupersonerna. Vi uppfattar det som att socialnämnden vid dessa placeringar, tar större 

hänsyn till barnets anknytning och tillhörighet, än till återföreningsprincipen. Detta resonemang 

tolkar vi som i våg med den behovsorienterade skolan som menar att barnets behov av trygghet 

och stabilitet går före en återförening med de biologiska föräldrarna (Goldstein et al.1978). 

Broberg (2006) skriver även att barnet kan anknyta på nytt, om barnet inte behöver uppleva flera 

separationer under sin uppväxt, men att de tre första åren har stor betydelse för barnets 

anknytningsmönster.  

 

Flera av intervjupersonerna menar att det är ett stort ingrepp att splittra en familj, så som man gör 

vid en placering och det handlar om extrema situationer. Enligt Broberg (2006) innebär 

separationen en stor kris för barnet. Intervjupersonerna lyfter fram att arbetet med 

familjehemmen är grundläggande för att hjälpa dem att hjälpa barnet att anknyta på nytt. Broberg 

(2006) menar vidare att om detta arbete görs på ett bra sätt så är det ändå ”värt priset”. Goldstein 

et al. (1978) menar också att separationer är skadligt och att barnet har ett behov av att vårdas av 

samma person för att inte anknytningen och identitetsbildningen ska skadas. Enligt detta synsätt 

tolkar vi att en permanent placering, vårdnadsöverflyttning, att föredra. I intervjuerna framgår att 

det barnet varit med om ändå kommer att prägla barnet under hela sin uppväxt och att det därför 

dessa barn alltid kommer att ha extra behov av stöd under sin uppväxt. Barnets 

anknytningsmönster är, enligt Broberg (2006), något som följer med barnet under hela 

uppväxten.  
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Bowlby (1994) skriver att förluster av anknytningspersoner och dålig omvårdnad kan komma att 

prägla ett barns känslomässiga relationer för resten av livet. Hans forskning visade att ”avvikande 

beteende” hos ungdomar kan bero på tidiga relationer och dysfunktionella anknytningsmönster. 

Det betonas i en intervju att barnet ibland kan se ut att ha en bra anknytning i familjehemmet och 

har ”rotat sig” men att detta bara är en ytanpassning som är övergående. Detta stämmer väl 

överrens med de exempel som intervjupersonerna tar upp. Vad vi förstår kan barnets tidiga 

anknytningsmönster visa sig via en besvärlig tonårstid.  

 

Intervjupersonerna berättar också att många familjehemsföräldrar har svårt att se varför barnen 

ska ha umgänge med sina biologiska föräldrar när de ser ut att fara illa av det. De blir oroliga och 

ledsna efter ett umgänge. Broberg et al. (2003) skriver att detta beror på att barnet i en lång 

separation till sina anknytningspersoner slår av sitt anknytningssystem vilket aktiveras igen i 

mötet med föräldrarna. Vi tolkar detta som att det är man menar att det är en naturlig reaktion för 

barnet och ”värt priset” trots dess slitningar. Författarna poängterar även att om man upprätthåller 

umgänget med de gamla anknytningspersonerna så har barnet lättare att knyta an till sina nya 

vårdgivare. Vi förstår det som att man håller anknytningssystemet ”öppet” och gör barnet 

mottagligt för en ny anknytning. Detta borde, i vår tolkning, innebära att umgänget har fler 

funktioner än att bara främja identitetsutvecklingen och återföreningsfrekvensen.  

 

Barnets bästa 

Efter att ha analyserat vårt resultat förstår vi att när en vårdnadsöverflyttning genomförs är det, 

enligt vad socialsekreterarna bedömer, för barnets bästa. I de ärenden där barnet har sin 

anknytning i familjehemmet, är tryggt och känner tillhörighet, i enighet med prop. 1982/83:168, 

är det aktuellt med en vårdnadsöverflyttning. Kommun A och B uppger att de har genomfört 

vårdnadsöverflyttningar till familjehem där förhållandena inte varit perfekta, men de ändå gjort 

bedömningen att det inte är och aldrig kommer bli aktuellt med en återförening. Men att ändå 

tryggheten och stabiliteten i familjehemmet väger tyngre än att barnet ska behöva byta 

familjehem och återuppleva fler separationer. Andersson och Hollander (1998) hänvisar till 

Thoburns forskning som menar att begreppen stabilitet och identitet är centrala begrepp i 

barnavårdsarbetet vilket också vilket också våra intervjupersoner pratar mycket om. 
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Socialsekreterarna använder sig kontinuerligt av dessa begrepp när de diskuterar kring barns 

behov och barns bästa.  

 

Vi uppfattar att när socialsekreterarna pratar om anknytning handlar det främst om, trygghet, 

tillhörighet och behov. För samtliga av våra intervjupersoner verkar begreppen vara synonyma 

med varandra och nästa oskiljaktiga och de ingår i begreppet barnets bästa. Ewerlöf et al. (2004) 

samt Mattsson (2006) menar att barnets bästa är ett relativt begrepp som varierar från situation till 

situation och detta är något som alla socialsekreterare tar upp någon gång under intervjuerna. Att det 

gäller att utreda vad som är bäst för det enskilda barnet och att det kan variera beroende på 

omständigheterna. Mattsson (2006) menar att begreppet barnets bästa är beroende på olika personers 

uppfattning av vad som är barnets behov. De socialsekreterare vi intervjuat har oberoende av 

varandra använt sig av samma begrepp när det handlar om vad barnets behov är och vad som är 

barnets bästa.  

 

Vi förstår vårt resultat som att när en vårdnadsöverflyttning inte genomförs är det inte alltid för 

att det strider mot barnets bästa utan då kan det handla om andra orsaker. Dessa orsaker kan vara 

familjehemmet tvekar eftersom de inte har en lagstadgad rätt att få fortsatt stöd, att det inte finns 

ett samtycke från de biologiska föräldrarna, familjehemmet tvekar då det är de som ska ansvara 

för att umgänget med de biologiska föräldrarna fungerar eller att socialtjänsten vill ha kvar 

uppföljningsmöjligheten.  

 

Umgänge, samtycke, återförening  

De intervjupersoner vi pratat med är, i vår tolkning, medvetna om att de ska arbeta för en 

återförening mellan barn och föräldrar och om det inte går, verka för ett fungerande umgänge och 

kontakt. En av socialsekreterarna i kommun C menar att det är hennes uppgift att avgöra vilken 

typ av umgänge barnet är i behov av. Är det att utveckla kontakten mellan barnet och föräldern, 

är det att upprätthålla en kontakt eller handlar det om att barnet ska känna till sitt ursprung? 

Enligt de intervjupersoner vi pratat med är umgänget något som de arbetar mycket med eftersom 

ett fungerade umgänge ökar möjligheten till återflyttning vilket även bekräftas av Vinnerljung 

(1996).  
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Vad vi förstår är ett samtyck att föredra eftersom familjehemmet får ansvara för umgänget efter 

en vårdnadsöverflyttning och detta underlättas om umgänget redan innan överflyttningen 

fungerar. Analysen av vårt resultat visar att, i motsats till prop. 1982/83:168 intention, att ett 

fungerande umgänge kan underlätta en vårdnadsöverflyttning eftersom de biologiska föräldrarna, 

enligt socialsekreterarna, då är mer samarbetsvilliga.  

 

Ideologiskt dilemma?  

Vi har förstått att den svenska lagstiftningen påverkats av den relationsorienterade skolan (Bl.a. 

Andersson 1991, Nordin 2003) och därför betonar relationernas betydelse för barnets utveckling. 

Bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning är däremot, vad vi tolkar, i enighet med den 

behovsorienterade skolans uppfattning om att det viktigaste för barnet är stabilitet, kontinuitet 

och tillhörighet. Vi upplever att våra intervjupersoner har svårt att hantera dessa olika synsätt då 

båda synsätten ska integreras och förenas i deras resonemang kring återföreningsprincipen och 

vårdnadsöverflyttningar.  

 

Diskussion  
 

Resultatdiskussion  

Vi förstod vid våra intervjuer att de olika kommunerna har olika sätt att arbeta med 

vårdnadsöverflyttningar. Intressant är att vi fick tre olika kommuner som trots att lagen ger 

samma förutsättningar för alla, hade olika sätt att lösa motsägelserna och svårigheterna i lagen. 

Det talar för att det även borde finns andra kommuner som arbetar på ett annat sätt än dem vi har 

med i vår studie. Vi har förstått att vårdnadsöverflyttningar är en svår och komplex fråga som för 

socialsekreterarna kan vara svår att hantera. Samtidigt som socialtjänsten ska arbeta för en 

återförening ska de arbeta för att barnet ska växa upp i trygga, stabila och kontinuerliga 

förhållanden. Vilket kan men inte behöver vara motsägelsefullt. Intentionen i prop. 182/83:168 är 

att när barnet upplever sig en del av familjen och familjehemmet betraktar barnet som sitt eget, 

ska inte barnet behöva oroa sig för att de biologiska föräldrarna tar hem det till en, för barnet, 

främmande familj. Socialtjänsten ska verka för återflyttning, men får inte en ”lagstadgad 
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skyldighet” eller resurser att arbeta aktivt med föräldrarnas problem. Detta förenat med att 

socialtjänsten inte får ge fortsatt stöd, efter en vårdnadsöverflyttning till en annan kommun, 

samtidigt som det handlar om utsatta barn som många gånger har problem. 

 

Vi fann flera gemensamma faktorer som socialsekreterarna pratade om oberoende av varandra. 

Vår tolkning är att dessa faktorer påverkar ”olika mycket” beroende på vilken kommun det 

handlar om. Exempelvis en kommun ansökte aldrig om vårdnadsöverflyttning om de inte hade ett 

samtycke från de biologiska föräldrarna. Medan de två andra kommunerna inte tycktes lägga lika 

stor vikt vid samtycket. Anknytningen till familjehemmet är ett exempel på en faktor som 

påverkar alla tre kommunerna men som en kommun arbetade mer med. Gemensamt för alla 

kommunerna var att de utgav sig för att arbeta ur ett barnperspektiv för barnets bästa. 

Kommunerna var överrens om vad som bedöms vara barnets bästa, dvs. exempelvis barnets 

behov av trygghet, kontinuitet, kärlek och få sin vilja hörd, med små variationer.  

 

Resultatet visar att det ofta är svåra barn det handlar om och att även om familjehemmet är väl 

medvetna om barnets problematik och arbetar utifrån det, är det inte alltid som det fungerar. Om 

barn har varit med om många separationer blir det andra förutsättningar och barnet kan få svårare 

att knyta an till familjehemsföräldrarna eller visa symtom i tonåren. En vårdnadsöverflyttning 

kanske inte alltid lämpar sig i dessa ärenden även om omständigheterna verkar bra när barnet är 

litet.  

 

När vi pratat med socialsekreterarna har vi förstått att familjehemsföräldrarna, även om barnet 

rotat sig, inte garanterar barnet samma status som sina biologiska barn. Vilket de heller aldrig 

blir. Barnet har ingen arvsrätt och ingen självklar tillhörighet till släkten efter 18 års ålder. Vilket 

gör att vi förstår vad kommun A menar när de säger att vårdnadsöverflyttning är en falsk 

trygghet. Barnet riskerar att med stigande ålder upptäcka att det inte har samma tillhörighet som 

biologiska barn och kan kanske uppleva en stor besvikelse när de inser detta. Vi tror inte att detta 

gäller alla och är säkerligen beroende på de olika familjemedlemmarna och deras öppenhet i 

familjen.  
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Varken kommun B eller C ansåg att Sverige skulle öppna för större möjligheter adoptioner av 

familjehemsbarn då de anser att den svenska lagstiftningen är tillräcklig. Kommun A var mer 

positiva till en adoptionsmöjlighet, än de andra två kommunerna, om inte lagen förändrades och 

gav socialtjänsten möjlighet att ha uppföljning och fortsatt stöd. Vi tolkar detta uttalande som ett 

uttryck för frustration hos socialsekreterarna i kommun A. Alla intervjupersoner tog upp ämnet 

adoption och pratade om de metoder som används i England eller USA för permanency planning, 

som enligt Nordin (2003) innebär att socialtjänsten arbetar aktivt med adoptioner och permanenta 

placeringar. När vi läst och tolkat lagen och relaterat till tidigare forskning har vi kommit fram till 

att vårdnadsöverflyttning är den möjlighet till permanent placering som finns och ska användas 

för att undvika att barn blir långtidsplacerade i familjehemmen.  

 

Oväntade resultat  

Ett oväntat resultat var att kommunerna arbetar olika med vårdnadsöverflyttningar. Särskilt 

kommun B jobbar på att undanröja de svårigheter eller hinder vad gäller vårdnadsöverflyttningar. 

Det andra oväntade resultatet är att Tingsrätten och Länsrätten, enligt socialsekreterarna, har 

olika perspektiv när de dömer i umgänges- och vårdnadsfrågor. Många familjehem säger nej till 

vårdnadsöverflyttning just därför att stödet från placeringskommunen upphör och de nya 

vårdnadshavarna får föra eventuella processer själva. Efter en vårdnadsöverflyttning, då 

socialtjänsten inte har vårdansvaret längre, förs alla processer i Tingsrätten och de har enligt 

socialsekreterarna ett föräldraperspektiv och kan döma till ett utökat umgänge med de biologiska 

föräldrarna. Medan Länsrätten, kanske hade, dömt till ett mer reglerat umgänge i förhållande till 

barnets bästa. Därför kan det vara bra att ha biologiska föräldrarnas samtycke för att slippa en 

uttagen process som kanske i värsta fall kanske ändå inte leder till en vårdnadsöverflyttning. 

 

Metoddiskussion  

Vi anser att vi valde rätt metod för vår undersökning eftersom vi fick svar på våra 

frågeställningar. Det var bra att genomföra intervjuer eftersom det gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket i sin tur ledde till att vi kunde emottaga information som vi inte hade frågor på 

och som gav oss ett helhetsperspektiv.  Vi hade kunnat göra en kvantitativ undersökning och 

skickat ut frågeformulär till ett större antal kommuner men då hade vi inte fångat 
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socialsekreterarnas resonemang kring exempelvis faktorer och svårigheter på så vis som vi gjort 

nu. Vi hade inte haft samma möjlighet till flexibilitet som vi hade vid intervjuerna och inte fått 

”oväntad” information.  

 

Vi hade kunnat ha fler intervjuer med socialsekreterare från fler kommuner och vi hade kunnat ha 

enskilda intervjuer med kommun A, men vi gjorde en bedömning att vi hade tillräckligt med 

material från fokusgruppintervjun för att svara på frågeställningarna efter fokusgruppintervjun. 

Det finns en risk för att deltagarna sagt saker de egentligen inte menat för at hålla med resten och 

det finns en risk för att någons åsikt inte fått gehör. Vi uppfattade dock deltagarna som 

samstämmiga och efter intervjun kände både vi och socialsekreterarna att ämnet var uttömt och 

att det inte fanns mer att tillägga.  

När vi började läsa in oss på ämnet insåg vi snart att vi även var tvungna att studera de lagar och 

förarbeten som påverkat och relaterar till det sociala arbetet med vårdnadsöverflyttningar. Vi har 

inte hittat någon direkt forskning som handlar om vårdnadsöverflyttningar. Det ha inneburit att vi 

i stora delar av arbetet använder oss av Socialstyrelsens material, lagtexter och propositioner. Det 

har funnits mycket forskning kring familjehemsplacerade barn som vi delvis använt oss av och 

det har varit svårt att begränsa vårt arbete till att handla om vårdnadsöverflyttningar.  

 

Slutdiskussion 

Glädjande nog kan vi konstatera att det inte verkar genomföras några vårdnadsöverflyttningar 

som strider mot barnets bästa. Dock är det tveksamt om en vårdnadsöverflyttning alltid sker när 

det är för barnets bästa. Vi tror att en vårdnadsöverflyttning kan gynna tillhörigheten och 

tryggheten för det familjehemsplacerade barnet dock ser vi lagen som otillräcklig och 

inkonsekvent. Lagen ger ingen fingervisning om när, i ett tidsperspektiv, när socialtjänsten ska 

sluta verka för en återförening. Är det underförstått att det är efter tre år när socialtjänsten ska 

överväga om vårdnadsöverflyttning? Vi anser att lagen borde öppna upp för en möjlighet för 

socialtjänsten att fortsätta ge råd och stöd till det familjehem som blivit särskilt förordnade 

vårdnadshavare även om de bor i en annan kommun. Vilket egentligen inte är ett stort steg 

eftersom placeringskommunen får fortsätta betala ut arvode och omkostnadsersättning för 
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placeringen. Det är motsägelsefullt att socialtjänsten ska verka för en återförening men inte får 

resurser tilldelade till att arbeta aktivt med föräldrarnas problematik.  

 

Resultatet visar att socialsekreterarnas inställning, till viss del, påverkar frekvensen av 

vårdnadsöverflyttningar. Men den största faktorn verkar vara om kommunens politiker gett 

mandat och förutsättningar för socialtjänsten att arbeta aktivt med vårdnadsöverflyttningar. Det 

borde innebära att om samhället/riksdag/socialstyrelsen anser att det ska genomföras fler 

vårdnadsöverflyttningar måste socialsekreterarna få fler ”lagliga” förutsättningar att genomföra 

det. Enligt socialstyrelsen (2006a) finns det ingen generaliserbar forskning som belyser hur 

barnen som fått ny vårdnadshavare upplever det. Det pekar på att det är nödvändigt att forska om 

barnens upplevelse av vårdnadsöverflyttningar.  

 

Vi har nu läst ”allt” om vårdnadsöverflyttningar. Och vi är mer förvirrade än någonsin. Ingen av 

oss vill ta ställning till om det borde genomföras fler med de förutsättningar som finns idag.  
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Bilaga 1 
Aktuella paragrafer 
 
FB kap. 6 § 8 

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 denna eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden 
om barnet. 
    Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av 
socialnämnden. Lag 2006:458 
 
 

SoL 6 kap. § 8 

Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än 
det egna, skall socialnämnden minst en gång var sjätte månad 
överväga om vården fortfarande behövs. 
 
När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år 
från det att placeringen verkställdes, skall socialnämnden 
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning 
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag 2003:407. 
 
 

LVU 13 § 

Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag. 
   Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall socialnämnden minst en gång var sjätte 
månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs. 
   Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden inom sex månader från 
dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen skall upphöra. 
Denna fråga skall där efter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 
   När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen 
verkställdes skall socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken. Lag 2003: 406 



Bilaga 2 
Informationsbrev 
 
Till: 
XXXXX    Halmstad 08XXXX 
Familjehemsenheten 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter, Sandra och Susanne, som läser socionomprogrammet vid 
Växjö universitet. Vi läser nu sista terminen på programmet och ska skriva vår 
C- uppsats som ska handla om vårdnadsöverflyttningar. Vi har läst in oss på 
ämnet genom lagar, förarbeten och olika teorier. För att få en bredare kunskap 
och ta del av socialtjänstens uppfattning om vårdnadsöverflyttningar har vi i en 
kommun genomfört en fokusgruppintervju. Utifrån detta intervjumaterial har vi 
utvecklat olika teman och frågor som vi vill belysa under de enskilda 
intervjuerna.  
 
Vi har under studier i ämnet kommit fram till att vi är intresserade av 
socialsekreterarnas arbete med vårdnadsöverflyttningar. Därför har vi valt att 
göra en intervjustudie. Detta för att få socialsekreterarnas resonemang kring 
faktorer som påverkar, och svårigheter och möjligheter med 
vårdnadsöverflyttningar.  
 
Vår problemformulering handlar om hur socialtjänsten resonerar kring 
övervägande av ansökan om vårdnadsöverflyttning enligt Föräldrabalken kap. 6 
§ 8, och vilka faktorer som påverkar socialtjänstens resonemang.  
 
Vår förfrågan är om det finns ett par socialsekreterare på er enhet som kan tänka 
sig att vara våra intervjupersoner. Intervjumaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss, vår 
examinator vid Växjö universitet Torbjörn Hjort torbjorn.hjort@vxu.se eller vår 
handledare Susanne Berg susanne.bergh@hos.hh.se.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Sandra Smedlund  Susanne Andersson 



Bilaga 3 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 

• Utbildning 
• Erfarenhet 
• Enhetens arbetssätt och organisation 
 

Vilka kriterier och faktorer finns som ska vara uppfyllda och/eller påverkar att 
vårdnadsöverflyttning genomförs?  
 

• Treenigheten (barnet, biologiska föräldrar, familjehem) + socialnämnd  
• Barnets bästa - vilja - behov 
• Umgänge 
• Återflyttning 
• Samtycke  
• Stöd  
• Lagstiftningen 
• Förbrukad föräldrarätt- adoption 
• Annat  

 
Vad är dina erfarenheter om eventuella möjligheter/fördelar/vinster med 
vårdnadsöverflyttning? 
 

• Treenigheten (barnet, biologiska föräldrar, familjehem) + socialnämnd  
• Barnets bästa - vilja - behov 
• Umgänge 
• Återflyttning 
• Samtycke  
• Stöd  
• Lagstiftningen 
• Förbrukad föräldrarätt- adoption 
• Annat  

 
Vad är dina erfarenheter om eventuella svårigheter/nackdelar/förluster/ med 
vårdnadsöverflyttning? 
 

• Treenigheten (barnet, biologiska föräldrar, familjehem) + socialnämnd  
• Barnets bästa - vilja - behov 
• Umgänge 
• Återflyttning 
• Samtycke  
• Stöd  
• Lagstiftningen 
• Förbrukad föräldrarätt- adoption 
• Annat  



Kan lagen förändras för att underlätta ditt arbete med familjehemsplacerade barn och 
vårdnadsöverflyttningar? 
 

• Treenigheten (barnet, biologiska föräldrar, familjehem) + socialnämnd  
• Barnets bästa - vilja - behov 
• Umgänge 
• Återflyttning 
• Samtycke  
• Stöd  
• Lagstiftningen 
• Förbrukad föräldrarätt- adoption 
• Annat  

 
Avslutande frågor 
 

• Något du vill tillägga 


