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The purpose of this study was to examine how the social services are applying the sections of 

the law concerning custody transfer within foster care. More specifically the aim was to find 

out what circumstances are underlying the social services decision to go through with a 

custody transfer within the foster care, and to find out which difficulties and possibilities the 

law offers when it comes to this process. The study was based on interviews with six 

respondents, within the social services, who have great experiences working with these issues. 

The study concluded that there are several factors which affects the decision whether to 

implement at custody transfer or not, and some of these are the child’s attachment, the child’s 

fundamental needs and consent from the involving parties in the case. The study also 

concluded that some of the difficulties with the process involve a contradictory law and the 

lack of support to the child´s new family after the custody transfer has been implemented.  

Some of the positive aspects with custody transfer within the foster care, that the study 

showed, includes that the child get to live with the family the child regards as his or her own, 

and a reduced amount of concern and stress, to the benefit of a more stable and safe 

environment. The analysis was based on two different perspectives: the attachment theory and 

Maslow´s theory on the hierarchy of the human´s needs.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

När Socialnämnden av olika anledningar beslutat att föräldrahemmet inte kan tillgodose sitt 

barn med en adekvat uppväxtmiljö, finns det flera möjliga åtgärder för socialnämnden att 

vidta. Något som är vanligt förekommande är att barnet blir placerat för vård i ett familjehem. 

Placeringen kan ske frivilligt i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL, eller med tvång i enlighet 

med lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, beroende på fallets art. En 

familjehemsplacering kan se olika ut från fall till fall, den kan vara långvarig och sträcka sig 

över hela barnets uppväxt, eller mer tillfällig till att endast omfatta några få dagar. Barnet som 

är föremål för placeringen kan vara allt ifrån ett par dagar upp till 20 år gammalt. Syftet med 

ett barns vård i familjehemmet är att socialtjänsten, enligt återföreningsprincipen, ska artbeta 

för att barnet så snart som möjligt ska kunna återvända till sin ursprungsfamilj (Norström & 

Thunved, 2009).  

 

År 2003 infördes en ny bestämmelse i SoL, 6 kap. 8 § andra stycket och i LVU 13 § fjärde 

stycket, som säger att när ett barn varit stadigvarande placerat i samma familjehem i minst 3 

år, och betraktar familjen som sin egen, ska socialtjänsten utreda om det finns skäl för att 

överväga en vårdnadsöverflyttning enligt FB 6 kap. 8 § av barnet till familjehemmet 

(Socialstyrelsen, 2006). Denna bestämmelse kan vid en första anblick te sig motstridig i 

förhållande till socialtjänstens uppdrag med arbetet för att återförena barn med sina föräldrar, 

men övervägandet säger i egentlig mening ingenting om föräldrarnas omsorgsförmåga. Vid 

ställningstagandet ska socialtjänsten istället ta hänsyn till bland annat hur väl barnet har rotat 

sig i familjehemmet och vad som i övrigt anses vara barnets bästa (Socialstyrelsen, 2006). 
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1.2 Bakgrund 

Det som väckte mitt intresse för ämnet vårdnadsöverflyttningar till familjehem, var ett samtal 

jag hade med min kusin vid tiden för uppsatsstarten. Hon har innan varit familjehemsförälder, 

och just detta samtal handlade om hur jobbigt hon ansåg att det ibland var för 

familjhemsföräldrar, som inte har någon större bestämmanderätt över de barn som de har 

vården över. Jag frågade då om hon hade hört talas om begreppet vårdnadsöverflyttning, men 

det hade hon aldrig gjort. Socialtjänsten hade alltså inte informerat min kusin och hennes man 

om denna möjlighet, och det var då jag började söka runt på internet för att få mer kunskap 

om hur detta fungerade.  Jag hittade då en hel del information från olika källor som hävdade 

att regeln om möjligheten till vårdnadsöverflyttning inte fungerade helt som det var tänkt vid 

tillfället för lagstiftningen, utan det fanns en hel del problematik kring detta. En stor del av 

denna problematik handlade om att möjligheten till en vårdnadsöverflyttning inte utnyttjades i 

så stor utsträckning som lagstiftarna hade hoppats. Detta väckte mitt intresse, och det var då 

jag bestämde mig för att göra det till mitt uppsatsämne. 

 

Det finns, förutom mitt intresse, även många vetenskapligt motiverade skäl för att undersöka 

ämnet närmare. Bland dessa är till exempel att det årligen är många barn som befinner sig i 

samhällets dygnsvård, och en stor del av dessa förblir placerade under större delen av sin 

barndom, vanligtvis i ett familjehem. Bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning infördes i 

lagen för att ge barn som rotat sig i dessa familjehem möjligheten till att få en bättre 

uppväxtmiljö, då det framför allt gäller trygghet och stabilitet (Norström & Thunved, 2009). 

De blir således garanterade en fortsatt placering i det familjehem som de betraktar som sitt 

eget hem, och slipper den oro som kan finnas kring ett eventuellt uppbrott. Undersökningen är 

även motiverad utifrån ett myndighetsperspektiv, då jag antar att det verkar finnas en del 

problematik kring handläggandet hos socialtjänsten, när det kommer till 

vårdnadsöverflyttningar. Detta kan i vissa situationer innebära familjehemsplacerade barn i en 

del fall inte blir garanterade den grad av trygghet som de enligt lagen har rätt till.   
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1.3 Vårdnadsöverflyttning 

Ändring av lagen 

Möjligheten till vårdnadsöverflyttning har funnits sedan 1983, då bestämmelsen skrevs in i 

föräldrabalken. Syftet med bestämmelsen är att barnet ska få en ökad känsla av kontinuitet 

och trygghet i långvarig samhällsvård, om detta uppenbart är bäst för barnet. Studier efter 

lagstiftningen visade dock att möjligheten till att flytta över vårdnaden av ett barn till dess 

familjehem användes i mycket liten utsträckning, varpå en lagändring var på sin plats. Därför 

infördes 2003 en ny bestämmelse i SoL, som säger att socialtjänsten särskilt ska överväga om 

det finns skäl för att flytta över vårdnaden av ett barn till familjehemmet enligt FB 6 kap. 8 §, 

om placeringen varat i minst tre år. En uppföljning som gjordes på den nya bestämmelsen i 

SoL visar att antalet vårdnadsöverflyttningar ändå inte har ökat i den utsträckning som 

lagstiftaren hade avsett (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Statistik 

Statistiken visar alltså att möjligheten till en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet 

används i relativt liten utsträckning. Sedan lagändringen infördes har antalet ärenden ändå 

ökat till viss del.  2005 genomfördes 125 vårdnadsöverflyttningar, jämfört med 64 som 

genomfördes 2003. Detta kan procentuellt upplevas som en stor ökning, men ställs detta i 

relation till att det 2005 befann sig 3792 barn placerade i familjehem och som befunnit sig där 

i 3 år eller mer, upplevs ökningen inte längre lika extrem. Det låga antalet av ökade 

vårdnadsöverflyttingar har förbryllat lagstiftarna, då deras intention med lagändringen var att 

trygga placerade barns uppväxtvillkor (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Antalet genomförda vårdnadsöverflyttningar skiljer sig även mellan olika kommuner.  

Undersökningar som gjorts av socialstyrelsen under 2000-2005, visar att majoriteten av 

Sveriges kommuner ändå genomfört minst en vårdnadsöverflyttning under perioden. Antalet 

är dock mycket lågt, och ligger i genomsnitt bara på ett fåtal per år. De kommuner som 

utmärker sig från detta är bland annat Helsingborg och Landskrona som hade genomfört cirka 

20 vårdnadsöverflyttningar per år (Ibid.). 
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Vad innebär en vårdnadsöverflyttning? 

En överflyttning av vårdnaden av ett barn till dess familjehemsföräldrar enligt FB 6 kap. 8 § 

innebär att barnet inte längre är familjehemsplacerat, och att socialnämndens 

uppföljningsansvar enligt bland annat SoL 6 kap. 8 § första stycket och LVU 13 § fjärde 

stycket upphör. Socialnämndes allmänna ansvar att tillgodose barn och ungdomars särskilda 

behov av hjälp och stöd kvarstår dock även efter vårdnadsöverflyttningen har genomförts, och 

det är vistelsekommunen som har detta ansvar. Placeringskommunen har dock fortfarande 

kvar ansvaret att betala ut skälig ersättning till de nya vårdnadshavarna (Socialstyrelsen, 

2006).  

 

Familjehemsföräldrarna får i och med vårdnadsöverflyttningen samma ansvar som barnet 

tidigare vårdnadshavare, och ska tillgodose barnets behov av omsorg, trygghet och en god 

uppfostran. De nya vårdnadshavarna har även ansvaret att ge barnet adekvat tillsyn, 

utveckling och utbildning i enlighet med stigande ålder. De tidigare familjehemsföräldrarna 

får alltså rätten att bestämma i frågor som rör barnet, och kan exempelvis ansöka om pass i 

barnets namn, få tillgång till sjukhusjournaler och bestämma över barnets tillgångar. De nya 

vårdnadshavarna har dock ingen underhållsskyldighet över barnet, utan det ansvaret behåller 

de biologiska föräldrarna. Detta innebär dock att de före detta familjehemsföräldrarna har 

skyldigheten att se till att barnet får det underhåll och eventuellt de andra bidrag som barnet är 

berättigat. Barnet ärver således sina biologiska föräldrar, och blir inte arvsberättigat till sina 

nya vårdnadshavare. De nya vårdnadshavarna tar däremot över ansvaret från 

placeringskommunen att sköta om barnets umgänge med de biologiska föräldrarna. Kommer 

inte dessa överens har de tidigare familjehemsföräldrarna rätt att väcka talan vid domstol. De 

har också rätt att avsäga sig ansvaret som vårdnadshavare över barnet enligt FB 6 kap. 10 b § 

första stycket (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Övervägande om vårdnadsöverflyttning 

Enligt SoL, 6 kap. 8 § andra stycket och i LVU 13 § fjärde stycket, ska socialtjänsten i 

samtliga familjehemsärenden, där barnen varit placerat i samma familjehem i minst 3 år, 

överväga om det finns särskilda skäl för en överflyttning av vårdnaden till familjehemmet. 

Detta skäl anses föreligga om barnet rotat sig så pass väl och känner sådan trygghet i familjen, 
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att barnet betraktar dem som sin egen familj, och att det anses att det är barnets bästa om 

rådande förhållanden får bestå (Norström & Thunved, 2009). 

 

 

 1.4 Problemformulering 

I socialtjänstens arbete har socialsekreterarna ett viss mått av handlingsutrymme (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Men ändå är det mesta reglerat av sociallagstiftningen och 

olika typer av direktiv. Dessa anger likaså när en vårdnadsöverflyttning ska göras, men trots 

detta verkar det finnas en viss problematik kring tillämpandet av detta hos socialtjänsten. 

Tanken bakom lagstiftningen om vårdnadsöverflyttning är som sagt att barn, som spenderar 

en stor del av sin barndom i ett familjehem och har rotat sig där, ska kunna växa upp under 

trygga förhållanden, utan att behöva oroa sig om att ryckas upp och tvingas flytta 

(Socialstyrelsen, 2006). Växer ett barn upp under otrygga förhållanden och inte får sina 

grundläggande behov uppfyllda, ska samhället rycka in i för att hjälpa. Borde inte denna hjälp 

sträcka sig så långt att barnet får stanna i ett långvarit familjehem, som de kanske betraktar 

som sitt eget? 

 

Exakt var problemen med tillämpningen av bestämmelsen finns är svårt att avgöra, men jag 

antar att det hos vissa handläggare, finns en osäkerhet eller okunskap om vilka 

omständigheter som ska föreligga för att en vårdnadsöverflyttning ska bli aktuell. Jag frågar 

mig i vilken grad socialtjänsten arbetar med bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning, och om 

det kan vara så att tanken om återförening mellan föräldrar och barn istället väger över? Kan 

det vara så att det möjligtvis finns en inbyggd paradox mellan olika bestämmelser i 

sociallagstiftningen? Då vårdnadsöverflyttningar inte genomförs i så stor utsträckning, undrar 

jag om barnets bästa ibland glöms bort i arbetet med en ibland motsägelsefull lagstiftning?  

 

Eller ligger problemet överhuvudtaget hos socialtjänsten? Kan en annan möjlighet vara att 

problemet istället ligger hos familjehemmen? De människor som blir familjehem saknar ofta 

utbildning och ibland också den kunskap, som krävs för att ta sig an ett barn med olika typer 

av svårigheter. Är det istället dessa familjer som måste utbildas, för att socialtjänsten ska 

känna sig trygga nog med att lämna över hela ansvaret av barnet till dessa människor? Men 

ligger inte också detta ansvar i så fall hos socialtjänsten? En annan viktig aspekt av 
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socialtjänstens arbete är att informera familjehemsföräldrarna, på ett positivt sätt, om vad en 

vårdnadsöverflyttning innebär. Kan det vara som i min kusins fall, att detta inte sköts på ett 

professionellt sätt? Min kusin hade aldrig hört talas om vårdnadsöverflyttning, och hennes 

första tanke var då att familjehemmens ekonomiska stöd då skulle försvinna. Kan också denna 

okunskap bidra till att familjehemmen sällan tar över vårdnaden av de barn som är placerade 

hos dem?  

Varför blev inte resultatet av lagändringen kring vårdnadsöverflyttning som lagstiftarna hade 

avsett? Intentionerna med lagändringen var att antalet vårdnadsöverflyttningar dristigt skulle 

öka, men så blev det alltså inte. Undersökningar visar, förutom att det genomförs få 

vårdnadsöverflyttningar, att antalet också skiljer sig avsevärt åt mellan en kommun till en 

annan (Socialstyrelsen, 2006). Varför ser statistiken ut så? Medför socialtjänstens 

handlingsutrymme på området att två socialsekreterare i princip kan fatta två helt olika beslut 

rörande ett och samma fall? Har det att göra med socialtjänstens institutionerade ideologi 

kring barnavårdsärenden? Är det så att dessa ärenden av olika anledningar för svårhanterliga 

för socialsekreterarna? Eller är det helt enkelt barnets bästa att få vårdnadsöverflyttningar 

genomförs? 

Jag frågar mig vilka omständigheter som egentligen krävs för att föräldrarna ska förlora 

vårdnaden över sina barn? Alltså vilka faktorer socialtjänsten anser måste föreligga för att en 

överflyttning av vården ska ske till familjehemmet i enlighet med FB 6 kap. 8 §?  

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som ligger till grund för socialsekreterares beslut om 

att en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet ska tas, och hur den eventuella motsättningen 

som finns i sociallagstiftningen mellan återförening och vårdnadsöverflyttning inverkar på 

denna process. 

 



11 
 

Frågeställningar 

 Vad ligger till grund för socialsekreterarnas beslut om en vårdnadsöverflyttning ska 

genomföras eller inte? 

 

 Hur upplever de enskilda socialsekreterarna den eventuella motsättning som finns mellan 

återförening och vårdnadsöverflyttning i sociallagstiftningen? 

 

 Vilka eventuella positiva och negativa aspekter upplever socialsekreterarna att det finns med 

bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning i dagsläget? 

 

 

1.6 Teori 

Behovs- eller relationsorienterat förhållningssätt?
 

I Sverige, som i många andra länder, har det under lång tid debatterats huruvida det är bäst för 

ett barn som växer upp under ogynnsamma förhållanden att stanna kvar i den biologiska 

familjen, eller om barnet mår bättre av att flytta till en främmande men gynnsammare miljö 

(Lagerberg, 1984). I Sverige var denna debatt mycket uppmärksammad under 80-talet, då två 

sidor var oense om vad som borde gälla i bland annat lagstiftning. Den första sidan 

representerades av det behovsorienterade synsättet, som betonade vilka risker barn löper om 

de får stanna kvar i en bristfällig miljö. Ett behovsorienterat synsätt anser att barnets 

biologiska föräldrar i princip är utbytbara, och att barnet istället kan knyta an till en 

psykologisk förälder (Goldstein, Freud och Solnit, 1978). Den psykologiska föräldern är 

någon som barnet har utvecklat ett känslomässigt band till, och har ingenting med blodsband 

att göra, även om den psykologiska föräldern kan utgöras av en biologisk förälder. Den 

känslomässiga anknytningen som barnet utvecklar till den psykologiska föräldern är ett direkt 

resultat av att personen ifråga tillgodoser barnets livsnödvändiga behov, och detta band består 

så länge som personen fortsätter att uppfylla dessa.  Den andra sidan, representerad av det 

relationsorienterade synsättet, menade däremot att farorna var betydligt mer överhängande om 

barn rycktes ifrån sin ursprungsfamilj (Lagerberg, 1984). Synsättet grundar sig på att barn tar 

direkt skada av att skiljas från sin biologiska familj då detta bl.a. hämmar barnets 
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identitetsutveckling (Andersson, 2008a). Det relationsorienterade förhållningssättet anser att 

barnet ska ha fortsatt kontakt med den biologiska familjen under placeringstiden, då de menar 

att barn som har det klarar sig bättre långsiktligt än barn som tvingas klippa banden till sin 

ursprungsfamilj.  

Andersson (1991) skriver att olika länders lagstiftstiftning inom familjehemsvården har 

påverkats mycket av vilket synsätt som landet blivit mest influerat av. I Sveriges fall har det 

relationsorienterade förhållningssättet vunnit mest gehör, vilket kan utläsas tydligt då SoL 

bygger på att föräldrar och barn ska återförenas så fort familjehemsvården kan upphöra i 

enlighet med den s.k. återföreningsprincipen. På senare år har dock en förändrad syn på hur 

dessa ärenden bör hanteras börjat växa fram (Socialstyrelsen, 2006). Denna förändring 

uppenbaras i att nyare paragraftillägg i SoL tycks stå i motsättning till äldre paragrafer, såsom 

fallet är med exempelvis återföreningsprincipen och bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning. 

Återföreningsprincipen innebär som sagt att socialtjänsten ska arbeta för att återförena barn 

med sina föräldrar, medan en vårdnadsöverflyttning betyder att vårdnaden av barnet överförs 

till familjehemmet, för att garantera en stabil och trygg uppväxt miljö för barnet. Ambivalens 

råder på grund av detta idag på många socialkontor inför vilket synsätt som bör dominera i 

barnavårdsärenden, vilket har medfört att den nyare bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning 

har utnyttjats i mycket begränsad grad. 

Nordin (2003) berättar att många andra västerländska länder, som till exempel USA och 

England, istället har influerats mer av den behovsorienterade skolan. Dessa länder menar att 

ett barns största behov består av att få en trygg och stabil uppväxt, varpå modeller som 

permanency planning utvecklades. Modellen är uppbyggd så att myndigheterna i första fall, 

de två första åren, aktivt ska arbeta för att återförena barn och föräldrar. Om detta inte anses 

vara lämpligt eller genomförbart söker myndigheterna efter en annan permanent lösning för 

barnet, vilket t.ex. kan betyda adoption eller vårdnadsöverflyttning till familjehemmet.  

Liknande tankar har även slagit rot i Sverige de senaste åren (Andersson, 1991). 

Bestämmelsen om att en överflyttning av vårdnaden ska övervägas då ett barn varit placerat i 

ett och samma familjehem i 3 år är ett exempel på detta. 
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Anknytningsteori 

Den första teorin som jag har valt att använda mig av i analysen av mitt resultat är 

anknytningsteorin. Det är denna teori som det relationsorienterade förhållningssättet grundar 

sig på, och lägger stor vikt vid det tidiga samspelet mellan spädbarnet och dess primära 

omsorgsperson, vilket i de flesta fall innebär barnets mamma. Teorin grundades på 50-talet av 

den brittiske psykoanalytikern John Bowlby, som menade att spädbarn har ett medfött behov 

av närhet och kontakt, vilket innebär att de instinktivt från födseln knyter an till personer i 

omgivningen. Beteendet är en medfödd överlevnadsförmåga, då barnets överlevnad genom 

evolutionen många gånger har hängt på dess förmåga att befinna sig hos en beskyddande 

vuxen. Eftersom människobarnet saknar egenskaper som gör att det aktivt kan hålla sig fast 

vid modern, har det istället utvecklat andra signaler för att locka den modern till sig. Dessa 

signaler kallas inom teorin för anknytningsbeteende, och utgörs bland annat av gråt, skratt, 

joller, kontaktsökande och rädsla för separation och främlingar. Anknytningsbeteendet väcker 

även känslor hos modern, vars instinkt blir att besvara signalerna med kontakt och närhet 

(Hwang & Nilsson, 2003). 

Enligt Bowlby sker barns anknytningsutveckling i fyra olika faser mellan 0-2 års ålder. Under 

de första levnadsmånaderna är barnets anknytning inte färdigutvecklad, utan barnet är 

fortfarande sökande i sin anknytningsprocess. Vid ett års ålder har barnets anknytning dock 

formats till dess primära omsorgspersoner (anknytningspersonerna), som oftast utgörs av 

föräldrarna. Barn vars anknytning utvecklas optimalt söker sina föräldrars tröst när de känner 

rädsla eller osäkerhet, vilket brukar benämnas att föräldrarna används som säkra hamnar. När 

barnet sedan känner sig tryggt nog för att utforska omgivningen, används föräldrarna istället 

som trygga baser att utgå ifrån. När barnet utvecklas i enlighet med detta kan dess anknytning 

betraktas som trygg (Hwang & Nilsson, 2003).  

Av olika anledningar kan ett barns anknytningsutveckling dock ta en negativ riktning. Detta 

kan exempelvis inträffa på grund av långa separationer från barnets anknytningspersoner, 

förlust av dessa eller till följd av en dålig uppväxtmiljö och otillräcklig omsorg. Enligt Mary 

Ainsworth, som kom att bli Bolwbys närmaste efterträdare, finns det två olika typer av otrygg 

anknytning som barnet kan utveckla till följd av traumatiska omständigheter. Den första av 

dessa är en undvikande anknytning, som bland annat kan urskiljas genom att barnet inte 

känner behov av att söka tröst hos sina anknytningspersoner vid exempelvis rädsla. Barn med 

undvikande anknytning bryr sig oftast inte om att deras föräldrar lämnar rummet, och söker 
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heller ingen kontakt med dem när de kommer tillbaka. Detta är vanligtvis ett resultat av att 

barnet vant sig vid att föräldern negligerar dess signaler och behov. Den andra typen av 

otrygg anknytning är den ambivalenta anknytningen. Barn som uppvisar en sådan anknytning 

är inkonsekventa i sin kontakt med sina anknytningspersoner. Ena stunden kan barnet söka 

föräldrarnas tröst, för att vid andra tillfällen undvika kontakt med dessa. Föräldrar till dessa 

barn verkar också ha en tendens till att uppmärksamma sitt barns signaler, dock inte i lika hög 

utsträckning som föräldrar med undvikande anknytning (Ibid.).  

På senare år har även en annan typ av otrygg anknytning kunnat urskiljas tack vare ny 

forskning inom området. Denna typ brukar kallas desorienterad anknytning, och 

kännetecknas av att relationen mellan barn och förälder är baserad på rädsla. Dessa föräldrar 

är mycket labila i sin omsorg av sina barn, och kan i vissa situationer vara aggressiva och i 

andra tillgivna. Detta leder till att barnet känner rädsla inför anknytningspersonens beteende, 

men dess behov av närhet gör ändå att barnet söker förälderns närhet (Hwang & Nilsson, 

2003). 

Broberg (2006) skriver om anknytning hos barn som placeras i familjehem, och menar att om 

ett barn ska placeras så bör det göras under dess första levnadsår. Detta för att barnets 

anknytning utvecklas till de närmaste omsorgspersonerna, och detta sker främst under de 

första levnadsåren av barnets liv. Anknytningen utvecklas även fast omsorgspersonerna inte 

tillgodoser barnets behov på ett tillfredställande sätt, utan detta sker även då miljön är direkt 

skadlig för barnet. Har denna anknytning redan skett, och barnet ändå anses vara behov av en 

familjehemsplacering, bör det tas med i beräkningen att en separation från 

anknytningspersonerna kan leda till en negativ utveckling hos barnet. Barnet kan dock i vissa 

fall knyta an till nya personer i sin omgivning, om det kommer till ett tryggt och stabilt hem. 

 

Maslows behovstrappa 

Abraham Maslow sägs ha varit den man som i mitten av 1900-talet banade väg för en tredje 

väg inom psykologin, som tidigare var tudelad mellan behaviorismen och psykodynamiken 

(Butler-Bowdon, 2008). Den nya vägen fick benämningen den humanistiska psykologin, som 

varken ansåg det rätt att betrakta människor som varelser betingade av miljön eller som styrda 

av sitt undermedvetna. Enligt Butler-Bowden (2008) menade Maslow i och med detta att 
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människorna återigen blev  ”… mänskliga, kreativa, i besittning av en fri vilja och med en 

önskan om att förverkliga sin potential” (s. 199).  

Christensen (2004) skriver att Maslows ambition var att utforma en teori för att förstå hur 

människans behov och motivation fungerar. Detta utmynnade så småningom i en 

behovstrappa eller behovspyramid, som den också brukar kallas, där människans behov blir 

rangordnad i en hierarki. Teorin har utvecklats och omformulerats på olika sätt genom åren, 

och beroende på vilken version som väljs ser trappan lite olika ut. Den version jag har valt att 

utgå ifrån är den som beskriver behovshierarkin i sju olika nivåer. Längst ner på det första 

trappsteget finns människans fysiologiska behov, såsom hunger, törst, sömn och så vidare 

(Bunkholdt, 2004). Här inordnas alla de livsnödvändiga behov människan har, men även 

andra behov som kan uppkomma hos människan som exempelvis behov av nikotin och 

alkohol. På andra trappsteget finns behov av trygghet och beskydd. Med detta menas att 

människan har ett medfött behov av att känna sig trygg och säker i sin omgivning och med 

sina medmänniskor, för att må bra och fungera optimalt. Nästa trappsteg innehåller 

människans sociala behov, såsom gemenskap, vänskap och kärlek. Christensen (2004) menar 

att Maslow ansåg att människan även är född med behov av kontakt med sina medmänniskor, 

men även med andra arter som till exempel djur, och av att kommunicera med dessa. Det 

handlar även om att känna uppskattning för sin egen person och att man har ett värde för 

andra. På det fjärde trappsteget finner vi människans behov av prestation, självrespekt och 

erkännande. Alla människor behöver ibland känna att de kan uppnå olika saker, och få beröm 

och respekt för detta. Alla dessa behov kallar Maslow även för bristbehov, och menar att hos 

en sund och välfungerande människa är dessa behov tillräckligt tillfredställda (Christensen, 

2004). När de grundläggande behoven är tillgodosedda uppstår sedan andra behov som träder 

in hos människan, vilka brukar benämnas utvecklingsbehov. Dessa sträcker sig från femte till 

sjunde trappsteget, och utgörs av de kognitiva behoven, de estetiska behoven och behovet av 

självförverkligande. Dessa behov är mer individanpassande än de föregående behoven, och 

styrs därför mer individuellt utifrån den enskilda individens intresse och personlighet. De 

kognitiva behoven handlar till exempel om att människan vill lära sig, förstå och utforska 

olika aspekter i livet. De estetiska har mer att göra med människans omgivning, och att hon 

vill leva i en fin och ordnad miljö. Det sista behovet av självförverkligande är, enligt Maslow 

själv, det behov som människan strävar efter. Detta innebär att resterande behov är 

tillfredställda, och att människan nu kan börja leva ut sina drömmar och sitt kall i livet (Ibid.). 
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Teorin bygger vidare på att ett behov måste vara tillgodosett innan människan kan ta ett steg 

upp på trappan. Detta innebär med andra ord att ett lägre behov måste vara tillgodosett innan 

ett högre kan bli aktuellt. Ett exempel på detta kan vara att en människa som kämpar för sin 

överlevnad troligtvis inte har tillräckligt med kraft eller ork för att ägna sig åt fritidsintressen 

(Bunkholdt, 2004). Christensen (2004) förklarar att Maslow menade att en människa kan 

fastna på en viss nivå på trappan om ett behov inte blir tillgodosett på ett tillfredställande sätt. 

All energi som människan då har kommer att ägnas åt att försöka tillgodose det bristande 

behovet, vilket betyder att hon inte kommer vidare i sin utveckling utan blir kvar på en och 

samma nivå. Även fast behoven har en viss placering i hierarkin menade Maslow att det 

antagligen inte finns någon fast eller absolut hierarki, utan vissa behov samspelar (Ibid.). 

Tanken med teorin grundar sig alltså på att en sund och optimalt fungerande människa låter 

sig styras av behoven på de högre nivåerna, och att människor som har olika typer av 

personlig problematik har fastnat på någon av de lägre nivåerna, och kan således inte fortsätta 

sin utveckling framåt. Även då den inte riktigt blivit vetenskapligt accepterad har teorin spelat 

en stor roll inom psykologin, då den ofta använts som ett rättesnöre då det gäller människans 

behov. Detta har medfört att den bland annat har kommit att få stort utrymme inom 

motivations- och arbetspsykologin (Christensen, 2004). 

Med hjälp av anknytningsteorin och Maslows behovstrappa kommer jag sedan i analysdelen 

att analysera mitt resultat. 

 

 

1.7 Tidigare forskning 

Forskning om familjehemsplacering och dess resultat 

Sveriges socialtjänst har sedan flera decennier tillbaka arbetat starkt för att återförena 

placerade barn med deras föräldrar. Denna princip hänger som sagt tätt samman med den 

ideologi Sverige har då det gäller barnavården, som anammar det relationsorienterade 

synsättet på barnuppfostran. Då återförening varit en viktig princip att arbeta utefter när det 

kommer till omhändertagna barn har det även bedrivits en hel del forskning kring barns 

relationer med sina omsorgspersoner. Detta då det har antagits att barn tar skada av att 
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separeras från sina föräldrar, bland annat när det kommer till identitetsutveckling 

(Vinnerljung, 1996a). 

En forskare som bidragit till detta är Anita Cederström, som är en av de åtta forskare som 

genomförde det stora Barn-i-kris-projektet. Projektet var en större satsning som undersökte 89 

barn i åldern 0-16 år som placerades i familjehem under åren 1981-1982. Projektet undersökte 

flera delar av den sociala barnavården, och inkluderade forskning kring de placerade barnen, 

familjehemmet, de biologiska föräldrarna och socialtjänstens arbete med dessa. Forskarna 

gjorde även uppföljande undersökningar efter tre månader respektive två år, och projektet 

utmynnade i hela fem forskningsrapporter (Ibid.). 

Cederström (1990) var den forskare i Barn-i-kris-projektet som genomförde studier kring de 

placerade barnen. En av hennes studier undersökte 25 familjehemsplacerade barn i åldrarna 4-

12 år, med syftet att förstå hur barnen hanterade placeringen och anpassade sig till sin nya 

miljö. Hon kom fram till att barnens relation till sina biologiska föräldrar hade stark påverkan 

på hur de hanterade separationen från dem, och i förlängningen även hur deras kontakt med 

familjehemsföräldrarna utvecklades. De barn som saknade en naturlig anknytning till sina 

biologiska föräldrar riskerade även i sin fortsatta utveckling att ha svårigheter att knyta an till 

andra personer. Detta på grund av att den ursprungliga kontakten mellan föräldrar och barn 

visade sig även ha en negativ påverkan på barnets utveckling vad det gäller intellekt, sociala 

förhållanden och känsloliv. Barn som under placeringstiden även hade bristfällig eller helt 

saknade kontakt med sina biologiska föräldrar, utvecklades även de i en negativ riktning. 

Endast 1 av 5 barn i hela undersökningen fick en positiv utveckling. Slutsatsen efter studien 

blev att familjehemsplacerade barn riskerar att fortsätta att utvecklas negativt trots att de 

flyttats från en skadlig hemmiljö, då tidigare dåliga erfarenheter visade sig ha större påverkan 

på barnet än nya goda förutsättningar (Cederström, 1990). 

En annan forskare som bedrivit studier av placerade barn är Gunvor Andersson. Hennes bild 

av vilka konsekvenser en familjehemsplacering medför är något ljusare än föregående 

forskares. Andersson (2008b) har under 25 år följt 26 barn som placerades på barnhem i 

början av 80-talet. Vid inskrivningen var barnen mellan 0-4 år gamla, och placeringstiden var 

minst fyra veckor lång. Uppföljningar av barnen gjordes efter tre och nio månader, då en del 

av barnen återförenats med sina föräldrar. Tre fjärdedelar av barnen hade dock flyttat vidare 

till olika familjehem, och en fjärdedel av dessa fick också erfarenhet av att placeras på 

institution. Därefter genomfördes djupintervjuer med barnen vart femte år, alltså efter 5, 10, 
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15, 20 och 25 år efter placeringen. Resultatet av studien visar efter 25 år att drygt 50 procent 

av barnen nu har en stabil arbetssituation och är självständiga och hela 70 procent är nu 

laglydiga vuxna. Hälften av barnen har gått ut gymnasieskolan, och de barn som gjort det har 

alla en stabil anställning. Nio av barnen har en mer osäker arbetssituation på grund av 

arbetslöshet eller sjukskrivning. Resterande fyra barn har det gått sämre för. Dessa har 

samtliga haft problem med missbruk och eller kriminalitet, och har på grund av detta aldrig 

haft något arbete. Anderssons studie uppvisar relativt bra odds för att barn som varit i 

samhällsvård även ska kunna få ett bra vuxenliv och en ljus framtid. Andersson håller inte 

riktigt med om att det är barnets kontakt med de biologiska föräldrarna som är angörande för 

barnens framtid. Hon menar däremot att det som spelar roll är att barnet har en nära och 

kärleksfull kontakt med någon person, det kan både vara en förälder, en familjehemsförälder 

eller någon annan närstående, och att barnet känner sig välkomnat i familjen (Andersson, 

2008b).  

En annan betydelsefull forskare i ämnet är Bo Vinnerljung, som genomfört ett stort antal 

undersökningar av barn i samhällsvård. Vinnerljung (1996a) har bland annat genomfört en 

studie där han jämförde ett större antal familjehemsplacerade barn med deras hemmaboende 

syskon som barn, och sedan i vuxen ålder. I Vinnerljungs registerstudie jämfördes 107 

familjehemsplacerade barn, varav 80 procent placerades innan 3 års ålder, med 128 av deras 

hemmaboende syskon. Studien utgjordes av barn födda mellan 1958-1967 och var placerade 

av Malmö kommun. Barnen placerades i familjehem på grund av föräldrarnas alkoholism 

eller missbruk, och saknade vid placeringen iakttagbar problematik och synliga skador. Vid 

statistiska jämförelser senare i vuxna år visade sig att de familjehemsplacerade barnen klarade 

sig varken bättre eller sämre än sina syskon som växte upp i den biologiska familjen, utan att 

båda grupper löpte relativt stor risk för negativ utveckling. Uppföljningarna som gjordes 

behandlade brottsregister, utbildning, sjukskrivningar, försörjnings- och familjesituation och 

liknade.   

I undersökningen ringade Vinnerljung (1996a) in ett antal riskfaktorer som var specifika för 

barn som befinner sig i långvarig familjehemsvård. Faktorerna ska ses som vanliga för dessa 

barn, men behöver däremot inte innebära att alla långtidsplacerade barn påverkas negativt av 

dem. Dessa påverkar ensamma eller i kombination med flera riskfaktorer eller andra risker i 

livet hur barnens liv och utveckling kommer att formas. Riskfaktorerna delas in i olika 

perioder utifrån barnens liv. Innan placering kan riskfaktorer utgöras av exempelvis socialt 

arv, biologisk sårbarhet, tidigare negativa upplevelser och negativa erfarenheter från 
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separationer. Vinnerljung identifierade även en hel del riskfaktorer under själva 

familjehemsplaceringen, och dessa bestod bland annat av svag identitetsutveckling och låga 

skolprestationer. Den instabila formen av dygnsvård, osäker ställning i den nya familjen och 

familjehemsföräldrarna instabila ställning som föräldrar hörde också dit. Efter avslutad 

placering utgjordes riskfaktorerna av outvecklat stödsystem, låg utveckling och avsaknad av 

en familj för livet (Vinnerljung, 1996a). 

Vinnerljung (1996b) har även gjort en avhandling om hur före detta familjehemsplacerade 

barn har det senare i livet som vuxna. I denna kommer han bland annat fram till att dessa 

barn, jämfört med normalbefolkningen, har högre mortalitet. Familjehemsplacerade barn 

löper en betydligt högre risk att gå en tidig död till mötes jämfört med jämnåriga i 

normalbefolkningen. Skillnaden var störst när det gällde pojkarna, där dödlighetsrisken var 

förhöjd med cirka 70 procent. 

 

”Att lära av fosterbarn” 

Familjehemsenheten i Karlstad har utvecklat en uppföljningsmodell för att på bästa sätt ta 

vara på före detta placerade barns egna erfarenheter av sin tid i familjehem. Modellen fick 

namnet Att lära av fosterbarn, och syftet med denna är utveckla och förbättra arbetet med 

dessa barn. Detta görs bland annat genom att bland annat få svar på vad som gör en 

familjehemsplacering bra, och hur socialtjänsten kan bli bättre på att välja familjehem till 

olika barn. Undersökningen som Karlstads familjehemsenhet har genomfört pågick under åtta 

år, och innefattar 56 intervjuer av före detta familjehemsbarn. Majoriteten av de intervjuade 

personerna var 21 år vid intervjutillfället, men yngre barn förekommer också i 

undersökningen. Farhågorna som fanns innan intervjuerna genomfördes var att barnen skulle 

ge en mycket negativ och problematisk beskrivning av sin uppväxt i familjehemmen, en oro 

som sedan visade sig vara ogrundad. Vissa av barnen hade givetvis haft många motgångar i 

livet, och alla hade inte kommit till ett perfekt familjehem, men de allra flesta ansåg ändå att 

deras liv hade utvecklats i positiv riktning till slut. En del av barnen har erfarenhet av 

omplacering till ett nytt familjehem, och även i dessa fall har det oftast lett till en bättre 

tillvaro för det berörda barnet. Majoriteten av de före detta familjehemsbarnen hade också en 

positiv syn på framtiden, och några nära kontaktpersoner som de kunde vända sig till för hjälp 

och stöd (Westberg & Tilander, 2010). 
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Intervjuerna bekräftade också mycket av den forskning som gjorts om familjehemsvården 

sedan tidigare. Den visar bland annat att en tidig placering spelar stor roll för en bra 

anknytning till familjehemsföräldrarna, och att en god kontakt med de biologiska föräldrarna 

påverkar barnens utveckling i positiv riktning. En annan viktig faktor i familjehemsvården är 

också att barnen kontinuerligt har kontakt med familjehemsenheten och att de då får möjlighet 

till enskilda samtal med deras kontakter där. Lika så att barnet får stort stöd i övergången 

mellan placering och placeringens upphörande, gärna under flera år (Westberg & Tilander, 

2010).  

 

Forskning kring adoption 

Utländsk forskning om barn i samhällsvård som går att jämföra med svensk forskning är 

mycket sparsam, på grund av de vitt skilda förhållanden som råder mellan olika länder. 

Flertalet amerikanska och brittiska undersökningar kring barn som adopteras av sina 

familjehemsföräldrar visar att dessa barn utvecklas i en mer positiv riktning än de barn som 

fortsätter att vare familjehemsplacerade. I Sverige är det däremot mycket ovanligt att barn i 

samhällsvård adopteras. På grund av detta är även svensk forskning på adopterade barn 

mycket sparsamt bedriven (Vinnerljung, 1996a). 

En undersökning av adopterade barn i Sverige har dock genomförts av Bohman och 

Sigvardsson (1990). Deras studie gick ut på att jämföra 3 grupper av spädbarn som vid 

födseln var aktuella för adoption. Den första gruppen adopterades, den andra gruppen växte 

upp i familjehem och den sista gruppen växte upp hemma hos antigen båda eller någon av 

föräldrarna. De tre undersökningsgrupperna jämfördes sedan under uppväxten vid ett flertal 

tillfällen, med fokus på deras sociala och intellektuella utveckling. Resultatet visade sedan att 

avvikelserna var störst då det kom till pojkarna. Testerna visade att de hemmaboende och de 

familjehemsplacerade pojkarna avvek stort i förhållande till de adopterade, vilka själva inte 

avvek från en kontrollgrupp. Flickornas avvikelser var inte signifikant registrerbara. När det 

kommer till exempelvis kriminalitet var cirka 30 procent av de hemmaboende och 

familjehemsplacerade pojkarna anmälda för någon typ av brott, vilket kan jämföras med cirka 

16 procent av de adopterade pojkarna och nästan inga av flickorna, oavsett grupp (se 

Vinnerljung, 1996a, s.81 ). 
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I många andra länder, till exempel USA och Storbritannien, ingår adoption som en mer 

central del av den sociala barnavården. Baktanken med detta är att skapa mer stabilitet och 

trygghet i vården, samt att många undersökningar av adopterade före detta placerade barn har 

gett positiva resultat. Anledningen till varför dessa länders lagstiftning ser ut på detta vis är att 

de har en annan inställning till barnuppfostran och barns behov, där primära livsnödvändiga 

behov har ansetts kunnat ges av andra än de biologiska föräldrarna, och att biologiska 

relationer har en underordnad betydelse (Vinnerljung, 1996b). 

 

 

2. Metod 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Det ontologiska perspektiv jag utgår ifrån i min studie är ett socialkonstruktivistisk synsätt, 

där verkligheten inte utgörs av någon objektiv sanning, utan konstrueras av individer genom 

interaktion.  Studien går som sagt ut på att undersöka varför så få vårdnadsöverflyttningar 

genomförs, trots lagstiftningen som finns inom området. För att kunna genomföra en sådan 

studie krävs det att jag söker förståelse om hur socialsekreterare resonerar kring när 

vårdnaden över ett barn bör överföras från föräldrarna till familjehemmet. Jag måste med 

andra ord tolka socialsekreterarnas föreställningar och handlingar, och därför utgår studien 

ifrån hermeneutiken som epistemologiskt perspektiv. Hermeneutiken grundas på att det inte 

existerar någon generell sanning om världen, utan välden förklaras genom individens 

subjektiva tolkningar utav den (Grønmo, 2006).  

Hermeneutisk vetenskapsteori lägger stor vikt vid forskarens förförståelse. Forskarens 

tolkning av de studerade aktörerna bygger inte endast på det som sker under själva 

undersökningen, utan baseras även på det som forskaren har med sig sedan tidigare, i form av 

erfarenheter, tidigare forskning och så vidare. Denna förförståelse använder forskaren som 

viktiga redskap för att analysera de studerade aktörerna, och för att ge deras handlingar en 

specifik innebörd (Ibid.).  
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Hermeneutiken grundas även på en tanke om helhetssyn, då teorin menar att helheten är större 

än summan av sina delar. Ett fenomen kan pga. detta inte förstås utan att betrakta det i ljuset 

av den större helhet och den kontext som det ingår i (Jacobsen, 2007).  

 

 

2.2 Kvalitativ metod 

Syftet med min studie är att få en fördjupad förståelse av socialsekreterares subjektiva 

föreställningar kring vårdnadsöverflyttningar. Förståelsen bygger, i enlighet med en 

hermeneutisk vetenskapsteori, på forskarens tolkning och helhetsförståelse av studiens aktörer 

och deras handlingar. Enligt Jacobsen (2007) är det problemformuleringen som styr valet av 

metod, och i och med detta lämpar sig den kvalitativa metoden bäst för att få svar på mina 

frågeställningar och för att uppnå mitt syfte. Detta för att metoden i fråga menar att den 

sociala verkligheten inte är objektivt mätbar, utan konstrueras subjektivt av individen 

(Grønmo, 2006). Därmed krävs det att forskaren har möjlighet att få mer djupgående 

information av aktörerna för att få en större förståelse av individens verklighetsbild, och detta 

behov kan tillgodoses med hjälp av kvalitativa intervjuer. Metoden passar också in bra för 

min studie med tanke på dess omfång och syftet, då den lämpar sig för undersökningar vars 

syfte är att få in mycket information från få respondenter (Jacobsen, 2007).  

En fördel med den kvalitativa metoden är att den är relativt öppen, vilket medför att 

respondenten som intervjuas får uttrycka sig mer fritt än vid till exempel en kvantitativ enkät, 

där svaren blir mer styrda av forskarens förstrukturerade frågor . På så vis kan forskaren få 

fram mer utförliga svar, och vidareutforska intressanta vändningar som kommer upp under 

intervjun (Ibid.).  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Vid användandet av en semistrukturerad intervjuguide, vilket är den datainsamlingsmetod 

som jag har använt mig av, får respondenterna stor möjlighet att själva styra sina svar, utan att 

forskaren för den delen förlorar kontrollen över intervjun eller chansen att ställa följdfrågor 

(Intervjuguide, se bilaga 1). På så vis kan jag försäkra mig om att jag få svar på de frågor jag 

från början tänkt, samtidigt som utrymme lämnas för att gå in djupare på intressanta aspekter 

som respondenten självmant tar upp vid intervjutillfället. Detta kan i förlängningen även 

innebära att resultatet blir berikat av sådant som jag som forskare inte tänkt på från början.  

Intervjuerna har genomförts antingen enskilt med en respondent eller också med två 

respondenter i par. Även detta kan leda till att resultatet kan påverkas i positiv riktning, då en 

parintervju ofta leder till intressanta diskussioner där fler aspekter kan diskuteras utförligare 

(Jacobsen, 2007).  

 

 

2.4 Bearbetning av data och analysmetod 

Bearbetning av data 

Intervjuerna har spelats in, vilket gör att jag under bearbetningen av datan har kunnat återge 

det respondenterna sagt på ett så ordagrant sätt som möjligt (Jacobsen, 2007). Samtidigt som 

intervjuerna har spelats in, har jag även fört anteckningar, där jag skrivit upp det viktigaste 

temana som framkommit under intervjun. Anteckningarna har sedan använts som 

innehållsförteckning för ljudupptagningen, vilket har underlättat för mig vid orienteringen i 

den insamlade datan. Därefter har jag att tillvaratagit det i respondenternas utsagor, som jag 

anser varit mest adekvat för min studie, varpå resterande har sorterats bort.  
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Analysmetod 

För att sedan den insamlade datan ska kunna analyseras, behöver den förenklas och bli mer 

överskådlig än vad den är i renodlad form (Jacobsen, 2007). Därför kommer den i 

resultatdelen att presenteras under olika teman, vilket också gör den mer överskådlig för 

läsaren. Jag kommer alltså att använda mig av en innehållsanalys, där jag tolkar och 

kategoriserar respondenternas svar under olika teman där de bäst passar in. 

 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Studiens validitet handlar om huruvida undersökningsupplägget är det bäst lämpade för att 

belysa studiens problemformulering. Min undersökningsmetod är att socialsekreterarna 

intervjuas med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 1). Jag anser att denna 

metod är bäst lämpad för att uppnå mitt syfte, då jag med hjälp av mina teman får svar på de 

frågor jag tänkt ställa som är kopplade till mitt syfte, samtidigt som metoden ger 

respondenterna utrymme att utveckla sina svar (Jacobsen, 2007). 

 

Reliabilitet 

Studiens reliabilitet anger hur tillförlitlig studiens datamaterial är. Tanken är att om en 

liknande undersökning genomförs, så ska den ge liknande resultat som den första, oberoende 

av vem forskaren är (Grønmo, 2006).  

Det finns alltid en viss risk för att det datamaterial som produceras blir påverkad av olika 

faktorer. I mitt fall måste jag särskilt tänka på hur respondenterna blir påverkade av min 

närvaro vid intervjuerna, alltså på intervjuareffekten. För att så långt som möjligt undvika att 

jag påverkar respondenterna i någon riktning, använder jag mig av en semistrukturerad 

intervjuguide vid intervjuerna med i förväg genomtänka teman. Jag har funderat över hur 

frågorna kan bli så öppna som möjligt och inte ledande, vilket skulle kunna leda till att frågan 
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styr respondentens svar. Jag är även i förväg medveten om att respondenterna kan påverka 

varandras svar i olika riktningar, i de fall då mer än en respondent intervjuas åt gången. En 

annan aspekt som kan innebära ett hot mot studiens reliabilitet är att viss information från 

respondenterna sorteras bort vid bearbetningen av datan. Men då jag noga kommer att avväga 

vad som anses vara adekvat information i förhållande till min problemformulering, mitt syfte 

och mina frågeställningar, strävar jag efter att detta hot ska bli så litet som möjligt. Med hjälp 

av detta, samt en innehållsanalys av datamaterialet, strävar jag efter att genomföra studien så 

objektivt som möjligt.  

En annan faktor jag har reflekterat över är den kontextuella effekt som undersökningen kan 

påverkas utav. Detta innebär att den plats där intervjuerna håll kan påverka vilka svar som 

respondenterna ger. Med tanke på detta har jag valt att hålla intervjuerna på socialkontoret, 

där respondenterna förhoppningsvis känner sig relativt hemmastadda (Jacobsen, 2007).  

 

 

2.6 Urvalsmetod och urval 

Urvalsmetod 

Jag har valt att använda mig av ett strategiskt urval av respondenter till studien, med avsikt att 

skapa en helhetsförståelse av mina frågeställningar och mitt syfte med hjälp av kvalitativa 

data (Grønmo, 2006). Det är av stor vikt att de som kontaktas för intervju uppfyller de 

urvalskriterier som jag satt upp för studien. Dessa kriterier är att respondenterna ska ha 

gedigen kunskap och erfarenhet inom ämnet vårdnadsöverflyttningar, för att på ett adekvat 

sätt kunna svara på studiens frågeställningar på ett tillfredställande sätt. Därmed tar studien 

sikte på att söka respondenter bland socialsekreterare eller liknande, med erfarenhet av 

barnavårdsärenden. På grund av studiens tidsomfång har urvalet begränsats till 

socialsekreterare med ovan nämnd erfarenhet. Med tanke på att intervjuerna är relativt 

tidskrävande (mellan 1-2 timmar) och att socialtjänsten vanligtvis har pressade tidsscheman, 

har jag kontaktat socialsekreterare från flera olika kommuner.  På så vis får jag troligtvis även 

mer bredd på min undersökning, då olika kommuner kan arbeta på olika sätt (Jacobsen, 2007). 
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Den kvalitativa datainsamlingsmetoden är relativt tidskrävande, både med tanke på den tid det 

tar att genomföra intervjuerna och den tid det tar att analysera dem (Jacobsen, 2007). Därför 

har antalet respondenter begränsats till sex stycken. Urvalet har skett genom att jag 

slumpmässigt kontaktat socialsekreterare, som uppfyller urvalskriterierna, via mail och 

telefon, och frågat om de var intresserade av att delta i studien. Jag fortsatte sedan på detta vis 

att kontakta eventuella respondenter tills jag bedömde att kvoten av respondenter var 

tillräckligt stor. 

 

Urval 

Studien har genomförts i tre olika mellanstora kommuner i Sverige. Två av kommunerna har 

runt 85 000 invånare och den tredje har cirka 100 000 invånare. Respondenterna kontaktades 

av mig via telefon, för att sedan vidare informeras om studien via ett följebrev som jag 

mailade ut till dem. Anledningen till att dessa respondenter valdes var pågrund av att de 

uppfyllde urvalskriterierna, samt att de fanns tillgängliga, dels i form av närhet och dels då de 

hade tid att avvara till min intervju under denna period. Respondenterna var sex till antalet, 

och alla intervjuade är kvinnor. Samtliga arbetar som socialsekreterare eller enhetschefer 

inom socialtjänstens arbete med barn och familjer. De har alla socionomutbildning eller 

motsvarande, och de flesta har även genomgått diverse vidareutbildningar inom jobbet eller 

på egen hand. Respondenter har mellan 5 och 30 års erfarenhet av sitt arbete, och samtliga har 

genomfört ett flertal vårdnadsöverflyttningar. 

 

Kommun 1 

Den första kommunen har runt 100 000 invånare och ligger någonstans i mitten av Sverige. I 

den här kommunen genomfördes en intervju med två respondenter, vilka båda är 

socialsekreterare. De har och har nio respektive 12 års erfarenhet av att arbeta med 

familjehemsplaceringar. Dessa respondenter kommer i resultatdelen att benämnas som 1 och 

2. 
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Kommun 2 

Kommun B ligger även den i mellersta Sverige, och kommunen har cirka 85 000 invånare. 

Här gjorde jag två intervjuer, varav en med två respondenter och den andra med en 

respondent. De är samtliga socialsekreterare och de två första har varit i yrket i 5 respektive 

15 år, och den tredje har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom den sociala barnavården. I 

resultatdelen kallas dessa för respondent 3, 4 och 5. 

Kommun 3 

Den sista kommunen har ett invånarantal som ligger på nästan 85 000 och ligger i södra 

Sverige. Här genomfördes en intervju med en enhetschef inom socialtjänstens arbete med 

barn och familjer. Respondenten har över 30 års erfarenhet av att arbeta med barn i 

samhällsvård. Enhetschefen benämns i resultatet som respondent 6.  

 

 

2.7 Etiska överväganden 

I all forskning krävs det att forskaren gör vissa etiska överväganden, då risken finns att någon 

kan ta skada av den forskning som genomförs och produceras (Eliasson, 2009). Därför är det 

viktigt att forskaren ställer risken för skada i förhållande till studiens syfte. I mitt fall bedömer 

jag att risken för skada är mycket liten, då det är myndighetspersoner som jag intervjuar till 

studien. Jag anser istället att studien kan leda till en ökad förståelse kring varför 

socialsekreterare så sällan genomför vårdnadsöverflyttningar, vilket i sin tur skulle kunna leda 

till en större medvetenhet om läget och en förbättrad praxis inom socialtjänsten. 

Utöver detta finns det mer generella forskningsetiska principer som alla forskare måste ta 

hänsyn till för att så långt som möjligt kunna undvika att bli ställd inför etiska dilemman av 

olika slag. Vetenskapsrådet har utformat särskilda etiska riktlinjer med avseende på 

vetenskapens förhållande till sina forskningsobjekt och datakällor (Grønmo, 2006). Det 

huvudsakliga innehållet i dessa kan sammanfattas i fyra olika punkter. Den första punkten 

kallas för informationskravet, och kräver att forskaren ska informera undersökningens 

deltagare om studiens syfte, vad den handlar om och vad deras deltagande i undersökningen 
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innebär. Informationskravet innefattar även att forskaren måste informera respondenterna om 

att deras deltagande är helt frivilligt. Nästa punkt i de etiska riktlinjerna är Samtyckeskravet, 

vilket innebär att forskaren måste få respondenternas samtycke till att delta i studien, samt 

informera dem om att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan, utan att detta 

medför några negativa konsekvenser för dem. Konfidentialitetskravet kallas nästa riktlinje, 

och betyder att forskaren måste behandla alla personuppgifter på ett sätt som innebär att inga 

av deltagarnas identiteter röjs. Hit hör även att forskaren ska behandla all information som 

samlas in under studien på ett betryggande sätt, så att ingen utomstående får ta del av datan. 

Den sista etiska principen benämns nyttjandekravet. Detta innebär att forskaren enbart 

använder det insamlade materialet för det redovisade ändamålet (Grønmo, 2006). 

Jag informerade mina respondenter om forskningens etiska principer dels genom det följebrev 

som skickades ut till dem innan intervjun, och dels via telefon då tiden för respektive intervju 

bestämdes (Följebrev, se bilaga 2). Jag förklarade att de ställde upp helt på egen vilja och att 

de när som helst hade rätt att dra sig ur undersökningen. Jag försäkrade dem samtidigt om att 

all den information jag samlat in kommer att behandlas konfidentiellt, och att de kommer att 

vara anonyma för alla utom mig. Därför har jag valt att avidentifiera alla respondenter och 

kommuner, på grund av att de är relativt få personer som arbetar med dessa frågor i många 

kommuner. Skulle jag istället välja att skriva ut namn eller kommun, finns det därmed en risk 

för att respondenterna blir identifierade. Jag informerade även om studiens syfte, samt vilket 

ändamål undersökningen skulle användas för. 

 

 

3. Resultat 
Resultatet presenteras under olika rubriker som respondenterna anser är viktiga aspekter kring 

frågan om vårdnadsöverflyttning. I vissa fall tas en fråga upp under mer än en rubrik, vilket är 

en följd av att det är en omfattande process och att det är svårt att avgränsa de olika 

ämnesområdena då de går in i varandra. I de flesta fall anges det inte vilken respondent som 

svarade vad, då syftet med uppsatsen inte är jämföra de olika kommunerna mot varandra. 

Tanken är istället att utifrån en helhetssyn belysa hur socialsekreterare tillämpar 

bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning.  



29 
 

Allmän inställning till vårdnadsöverflyttning 

Respondenter beskriver processen med en vårdnadsöverflyttning som mycket komplicerad. 

En av respondenterna uttrycker det som att ”det är en ganska knepig fråga” (Respondent 6). 

Hon menar att det för många barn har känts självklart och väldigt rätt med en 

vårdnadsöverflyttning, men att det inte är någon enkel fråga. Dels för att det är en helt annan 

lagstiftning än vid vanliga familjehemsplaceringar, och dels för att socialtjänstens förhållande 

till familjehemmet då blir förändrat. Respondenterna menar vidare att det krävs mycket 

erfarenhet för att hantera ett sådant ärende, då det inte alltid finns direkta instruktioner om hur 

man bör gå tillväga, vilket innebär att de måste se till omständigheterna i varje fall. En 

respondent menar också att det inte enbart räcker med erfarenhet för att kunna hantera arbetet 

på ett tillfredställande sätt. Hon menar att man dessutom måste ha ”den mänskliga faktorn” 

och vara bra på att känna av situationen (Respondent 1). I grunden är ändå respondenterna 

positivt inställda till bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning, men de menar att man måste 

tänka sig för innan en vårdnadsöverflyttning genomförs, eftersom det får så stora 

konsekvenser för samtliga inblandade parter. 

 

Faktorer som påverkar eller ligger till grund för en vårdnadsöverflyttning 

Det framkommer under intervjuerna att det är ett flertal faktorer som ligger till grund för ett 

beslut om vårdnadsöverflyttning. Respondenterna menar också att situationerna oftast är 

komplexa, och att det är svårt att rangordna de olika faktorerna som viktigare eller mindre 

betydelsefulla. Alla faktorer påverkar mer eller mindre, och hur stor påverkan de olika 

faktorerna har kan också vara individuellt i olika fall.  

 

Tid i familjehemmet 

Respondenterna berättar att för att det ens ska komma på tal om en vårdnadsöverflyttning 

måste barnet ha varit placerat i samma familjehem i minst tre år. De talar om att enligt lagen 

ska ett övervägande om vårdnadsöverflyttning göras i samtliga fall efter dessa tre år, men de 

har kännedom av att det slarvas en hel del med detta i många av Sveriges kommuner. Ibland 

kommer de fram till att en vårdnadsöverflyttning inte är lämplig. Detta kan exempelvis bero 
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på att barnet är på väg hem till följd av förbättrade förhållanden i den biologiska familjen, 

eller för att barnet var relativt gammalt vid placering. Vissa respondenter menar dock att 

åldern på barnet inte nödvändigtvis har någon betydelse, men det kan vara så att om barnet är 

gammalt kan det ha en sådan grundad relation till sina föräldrar att en vårdnadsöverflyttning 

inte kan komma på tal. En del respondenter tillägger även, utöver detta, att barnet oftast har 

varit placerat i familjehemmet betydligt längre än tre år när en vårdnadsöverflyttning väl 

genomförs. Några respondenter berättar att i de flesta fall där en vårdnadsöverflyttning 

genomförs så är barnet vanligtvis relativt litet vid placering. Respondenterna delger också att 

det är förhållandevis få vårdnadsöverflyttningar som görs. En respondent berättar exempelvis 

att de oftast inte har fler än två eller tre om året, och då rör det sig en relativt stor kommun, 

tillägger hon. 

 

Samtycke 

Det kommer fram att en förutsättning för att en vårdnadsöverflyttning ska komma på tal är att 

familjehemsföräldrarna ger sitt samtycke. Vissa respondenter menar att 

familjehemsföräldrarna backar i många fall vid tal om en vårdnadsöverflyttning, då de inte 

känner sig redo att ta sig an ett sådant stort ansvar som det innebär att vara vårdnadshavare till 

ett före detta placerat barn. Detta menar de är mycket tråkigt, och innebär att det inte alltid är 

möjligt att genomföra en vårdnadsöverflyttning, även fast det kanske hade varit det bästa 

alternativet för barnet.  

Vid övervägandet berättar respondenterna att de även talar med barnet själv och dess 

biologiska föräldrar. Om alla andra omständigheter talar för en vårdnadsöverflyttning spelar 

inte förälderns åsikt så stor roll, menar vissa respondenter. Det som däremot väger tyngre är 

barnets egen talan, beroende av ålder och mognad. En av respondenterna berättar att de inför 

en vårdnadsöverflyttning pratar med alla parter, men att förälderns samtycke har minst tyngd. 

Familjehemmets samtycke har störst betydelse eftersom det är ett måste för att vårdnaden ska 

kunna flyttas över till dem.  
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Anknytning till familjehemmet och relationen till de biologiska föräldrarna 

Det framkommer under underökningen att barnets anknytning till familjehemmet är det första 

som respondenterna tittar på inför en vårdnadsöverflyttning. De undersöker om det, som lagen 

säger, är barnets bästa att rådande förhållanden får bestå. Alltså att barnet betraktar 

familjehemmet som sitt eget hem och att familjehemsföräldrarna känslomässigt upplevs som 

barnets riktiga föräldrar. Vissa respondenter pratar om att det viktigaste för barnet är trygghet 

och stabilitet, och att det är alla barns rätt att uppleva detta. Respondenterna berättar vidare i 

intervjuerna att de givetvis även tar hänsyn till barnets relation till de biologiska föräldrarna, 

och vad som särskilt uppmärksammas är om föräldrarna är aktiva eller passiva i umgänget 

med sina barn. Samtliga respondenter beskriver att de noga undersöker hur kapabla 

föräldrarnas omsorgsförmåga är, och hur svåra de situationer är då föräldrarna exempelvis är 

utvecklingsstörda varpå de saknar den omsorgsförmåga som krävs för att ta hand om sitt barn. 

Respondenterna påpekar stark att de i varje fall försöker se till vad som är bäst för barnet, och 

arbetar utifrån det. 

 

Återförening och umgänge 

En del av respondenterna beskriver att de arbetar mycket för en återförening av barn och 

föräldrar i början av placeringstiden, men ”sedan avtar detta successivt då vi ser att det inte är 

möjligt eller rent skadligt för barnet” (Respondent 3). Andra menar att de i vissa fall redan vid 

placering ser att barnet aldrig kommer att återvända hem. Lagen säger dock att socialtjänsten 

ska arbeta enligt återföreningsprincipen, och därför måste de ändå fortsätta med detta. Hur 

stora dessa ansträngningar är skiljer sig ändå åt beroende på fallens svårighetsgrad.  

När det gäller barnets umgänge med sina biologiska föräldrar anser respondenterna att detta är 

viktigt. En respondent pratar om att det är viktigt för barnets identitetsutveckling att veta vart 

det härstammar ifrån. Andra respondenter menar ändå att det finns fall där det inte är säkert 

för barnet att fortsätta träffa sina föräldrar efter att det vårdnadsöverflyttats, och de anser då 

att barnets säkerhet måste få gå före vikten av att ha kvar förhållandet till sina föräldrar. ”Om 

barnet exempelvis blivit föremål för grovt våld eller sexuella övergrepp kan det ibland må 

bättre av att få börja om på nytt” (Respondent 1). Hon anser att barnet ändå i många fall kan 

behålla en relation till sitt ursprung genom exempelvis ”en omsorgsfull mormor eller en 
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betydelsefull kusin”. En skadlig miljö kan i många fall hålla tillbaka ett barn i olika delar 

utvecklingen, menar vissa respondenter. Respondenterna menar också att umgängesfrågan till 

viss del också hör samman med barnets ålder vid placering. ”Vi kan se att barn som placeras 

som mycket små ibland inte har samma behov av kontakt med sina föräldrar som ett äldre 

barn” (Respondent 2). En annan respondent tycker att det är viktigt för barnet att ha fortsatt 

umgänge med föräldrarna, bland annat för att själv få bilda sig en egen uppfattning av dem, 

och för att undvika orealistiskt fantiserande kring dem som ”perfekta föräldrar” (Respondent 

6). Hon har svårt att se att alla barn mår bäst att fortsätta att träffa sina föräldrar, utan har 

under åren sett att många barn tar oerhörd skada av att träffa sina föräldrar, till exempel om de 

missbrukar eller att brister i att tillgodose deras grundläggande men livsnödvändiga behov. 

 

Samarbetet mellan socialtjänsten, familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna 

Respondenter uttalar sig om att Sverige kan vara lite ”fegt” när det kommer till att ta ställning 

mot föräldrarätten. Detta visar sig bland annat genom att det sällan görs någon 

vårdnadsöverflyttning om samarbetet mellan socialtjänsten, familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna redan fungerar.”Har man att göra med en mycket bråkig förälder kan vi välja att 

avstå från en vårdnadsöverflyttning, då vi är rädda att samarbetet annars ska fallera” 

(Respondent 1). En annan respondent menar att det annars kan innebära att socialtjänsten 

”lägger över en konflikt på familjehemmet” (Respondent 6). Familjehemmet får sedan stå 

själva med detta ansvar eftersom socialtjänsten inte alltid kan fortsätta att erbjuda det tidigare 

stödet. Vissa respondenter pratar också om att det i vissa fall kan vara viktigt för föräldrarna 

att vara ”föräldrar på papperet” över barnet, för att inte helt förlora sitt inflytande över barnet 

(Respondent 4).  

 

Svårigheter med vårdnadsöverflyttning 

Det första respondenterna tar upp, som de även tycker är det största problemet, handlar om att 

familjehemmen många gånger upplever att en vårdnadsöverflyttning är för stort ansvar att 

axla på egen hand. Respondenterna förklarar att när en vårdnadsöverflyttning går igenom, så 

förlorar familjehemmet allt stöd och all hjälp från socialtjänsten, och får nu själva ta hand om 
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allt som rör barnet. Detta kan ibland medföra att en del familjehemsföräldrar motsätter sig en 

vårdnadsöverflyttning, då barnet är i behov av så pass mycket stöd i vardagen som de i så fall 

själva skulle få tillgodose på egen hand. I vissa kommuner sträcker sig detta så långt att de till 

och med förlorar det ekonomiska stödet. Även socialtjänsten uppföljningsansvar upphör, 

vilket kan bli jobbigt för de familjer som får olika typer av problematik med barnen högre upp 

i åldrarna. En respondent beskriver framför allt hur komplicerat detta kan bli för de före detta 

familjehemmen, som befinner sig i en annan kommun än där socialtjänsten är stationerad. Om 

dessa familjer längre fram hamnar i en situation där de blir i behov av socialtjänstens hjälp, 

blir de istället hänvisade till vistelsekommunen, då placeringskommunen inte längre har fog 

för att hjälpa familjer i angränsade kommuner efter att vårdnaden blivit överflyttad. Detta 

leder till fler olägenheter för familjen, som till exempel nu måste lära känna nya 

socialsekreterare som inte känner till familjen sedan tidigare.  

Det framkommer också att en annan svårighet som bidrar till att familjehemmen ofta backar 

vid tal om en vårdnadsöverflyttning, är att de då även står ensamma med ansvaret av att sköta 

all kontakt med barnets biologiska föräldrar. Detta är framför allt besvärligt för de 

familjehem som ständigt måste strida med föräldrarna om umgänget. Kan de inte finna en 

lösning på oenigheterna har föräldern fortfarande kvar sin rätt att strida om sitt barn i domstol, 

vilket kan leda till långa och utdragna processer. Ytterligare något som kan leda till konflikter 

med de biologiska föräldrarna är att de fortfarande är betalningsansvariga för sina barn. Det 

innebär att de före detta familjehemsföräldrarna är skyldiga att ansöka om underhåll till 

barnet, som föräldrarna då är ålagda att betala.  

Den andra stora svårigheten med vårdnadsöverflyttningar som respondenterna tar upp är att 

lagstiftningen på området är motsägelsefull och att direkta direktiv saknas. Respondenterna 

anser att processen med vårdnadsöverflyttning måste bli mer tydlig, så att fallen inte längre 

behöver bedömas utifrån de enskilda omständigheterna i respektive fall. En del respondenter 

beskriver att det ibland kan vara svårt att veta när man ska sluta att verka för återförening, då 

lagen inte anger detta. Enligt dem så finns det vissa ärenden där det är klart redan från början 

att det är uteslutet att barnet kan återvända hem, men ändå måste de arbeta utifrån detta på 

grund av lagstiftningen. De tycker att lagstiftningen inte längre borde ”klamra sig fast så hårt 

vid återföreningsprincipen, eftersom denna tillhör ett gammalt synsätt på familjehemsvården” 

(Respondent 3).  
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Några av de intervjuade pratar också mycket om att Sverige har en svag lagstiftning, då det 

kommer till att skydda barn. De anser att Sverige ger föräldrarna alldeles för mycket skydd, 

vilket innebär att de i princip aldrig kan förbruka sin föräldrarätt gentemot barnet. En 

respondent upplever ibland att myndigheterna ”leker med barnens liv, för att det krävs för 

mycket innan barnet blir omhändertaget (Respondent 6). Barnet behöver oftast hjälp nu och 

inte om flera år, då kan det i vissa fall vara för sent” . Vad respondenterna efterfrågar är en lag 

som står på barnens sida, och hänvisar till våra grannländer i väst, som exempelvis England 

och Norge, som har en annan lagstiftning. Där arbetar de intensivt med föräldrarna i början av 

placeringen för efter några år successivt avta, då de ser att det inte sker någon förbättring av 

föräldraförmågan. Vissa respondenter anser även att adoption av familjehemsplacerade barn 

borde bli möjligt tidigare än idag, vilket ibland brukar ske efter barnet fyllt 18, och de 

biologiska föräldrarna inte längre kan lägga sig i. Detta då man bland annat i forskning kan se 

att adopterade barn klarar sig bättre än de som förblir familjehemsplacerade och att den nya 

familjen då får hela bestämmanderätten över barnet.  

 

Positiva aspekter av vårdnadsöverflyttning 

Den främsta positiva aspekten, som framkommer under intervjuerna, är att barnet får sin 

tillhörighet till den familj som det upplever som sin egen. Den ängslan eller oro som barnet 

ofta känner inför ett eventuellt uppbrott i placering kan lättas, då barnet får en försäkran att 

det får stanna. Respondenterna har även många gånger upplevt att de före detta 

familjehemsföräldrarna blir mer säkra i sin föräldraroll. En del av de intervjuade tar även upp 

att det kan vara en lättnad för de biologiska föräldrar som inte har ork eller kapacitet att ta 

hand om sitt barn. De kan då ge över ansvaret till någon annan som är mer lämpad för 

uppgiften, och samtidigt känna en trygghet över att barnet har det bra. Vissa respondenterna 

menar att socialtjänsten har lyckats som bäst då det slutar med att barnet har två familjer. 

Barnet får på så vis fler stödpersoner och ett utökat kontaktnät, som det kan luta sig tillbaka 

mot. 
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4.  Analys 
Under detta avsnitt kommer mitt resultat att analyseras utifrån anknytningsteorin, Maslows 

behovstrappa, och även utifrån en del som framkommit i den tidigare forskningen och 

bakgrunden. Jag har valt att analysera de delar av min uppsats som jag anser är mest 

betydelsefulla och intressanta, och detta kommer att presenteras under olika teman i analysen. 

På grund av att undersökningen rör sig om en komplex verklighet, där inga delar är helt 

avskilda från varandra, kommer ibland flera teman att gå in i varandra, och således diskuteras 

på mer än ett ställe. I analysen kommer jag även att återknyta diskussionen till min 

problemformulering och mina frågeställningar, för att på så vis försöka komma närmare ett 

svar på dessa.  

 

Vilken roll spelar anknytningen? 

Enligt lagen kan en vårdnadsöverflyttning göras när barnet varit placerat i ett familjehem i 

minst tre år, och att förhållandena är sådana att barnet har rotat sig där, och upplever 

familjehemmet som sin egen familj (Socialstyrelsen, 2006). Jag tolkar detta som att en 

vårdnadsöverflyttning kan komma på tal om barnet har sin anknytning till familjehemmet. 

Respondenterna i min undersökning verkar ha gjort samma tolkning som jag, då de under 

intervjuerna uppgav att detta var det första de tittade på vid ett övervägande om att flytta över 

vårdnaden till familjehemmet. Att barnets anknytning är det första som socialtjänsten 

undersöker tolkar jag som att detta är en mycket betydelsefull, om inte helt avgörande, aspekt 

för att de över huvudtaget ska ta beslutet om att genomföra en vårdnadsöverflyttning. Detta 

belyses även av att vissa respondenter angav att en vårdnadsöverflyttning oftast inte 

genomförs om barnet varit gammalt vid placering, varpå de har en mycket grundad relation 

till sina föräldrar. Barn anknytning utvecklas under de första levnadsåren, och dess 

anknytning till sina närmaste omsorgspersoner är utvecklat redan vid ett års ålder (Hwang & 

Nilsson, 2003). Detta är alltså något som respondenterna tycks lägga stor vikt vid när ett 

övervägande om vårdnadsöverflyttning sker, då de berättar att i de flesta fall där en 

vårdnadsöverflyttning sker är barnet relativt litet vid placering. En annan sak som pekar på att 

anknytning är en viktig faktor som socialsekreterarna tar hänsyn till i övervägandet om 

vårdnadsöverflyttning, kan utläsas genom att barnen oftast har varit placerat betydligt mer än 

tre år innan vårdnaden flyttas över till familjehemmet. Jag tolkar detta som att de vill ge 
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barnet en chans att knyta an till sina nya omsorgsföräldrar under en lång tidsperiod, då de 

anser att detta är viktigt för barnets utveckling. 

Vissa respondenter anger ändå att barnets ålder vid dess första placering inte behöver innebära 

att det inte blir föremål för en vårdnadsöverflyttning. Jag tolkar detta som att även barn som är 

relativt gamla vid placering också i vissa fall får ett permanent hem hos ett före detta 

familjehem. Då barnets anknytning som sagt redan är utvecklat vid två års ålder, så måste 

dessa barn redan ha någon slags anknytning till sina föräldrar (Hwang & Nilsson, 2003). Men 

ändå sker alltså en vårdnadsöverflyttning av dessa barn. Broberg (2006) skriver också att ett 

barns anknytning till dess föräldrar sker även om dessa inte tillgodoser barnets livsnödvändiga 

behov, och även om relationen mellan barn och förälder är skadlig av olika anledningar. 

Varför socialtjänsten även flyttar över vårdnaden av äldre barn till ett familjehem kan jag bara 

spekulera i. Det kanske har att göra med att dessa barn kan ha utvecklat en otrygg anknytning 

till sina föräldrar, som antigen visar sig som undvikande, ambivalent eller desorienterad 

anknytning (Hwang & Nilsson, 2003). Men Broberg (2006) menar att det kan vara ett trauma 

för ett barn att separeras från sina anknytningspersoner, även om dessa inte är trygga 

omsorgspersoner, och att detta sedan kan leda till att benets utveckling tar en negativ riktning. 

Jag antar här att socialtjänsten då gör bedömningen att dessa barn kommer att ta mer skada i 

längden av att inte känna någon trygghet i hemmet, än att separeras från sina 

anknytningspersoner. Detta tyder på att socialsekreterarna i vissa fall anser att det finns andra 

faktorer än anknytning som spelar en avgörande roll för barnets välbefinnande. 

 

Barnets primära behov 

En annan betydelsefull aspekt som socialtjänsten tar hänsyn till i övervägandet om en 

vårdnadsöverflyttning är om barnens grundläggande behov blir tillgodosedda i 

föräldrahemmet. Detta kan tydligt urskiljas genom respondenternas svar under mina 

intervjuer. Ett exempel på det här kan vara att respondenterna säger att de också ser till 

föräldrarnas omsorgsförmåga innan de tar ett beslut om att flytta över vårdnaden till 

familjehemmet.  Det här tolkar jag som att socialtjänsten inte enbart ser till vart barnet har sin 

anknytning, och därmed känslomässigt känner sig hemmastadd, utan också vart barnets 

primära behov blir tillgodosedda. Det tyder på att de, i enlighet med Maslow, anser att en 

person mår bra när de får sina behov uppfyllda, och att när så inte sker mår människan inte 

bra (Bunkholdt, 2004). En annan utsaga som tyder på detta är att en respondent sade sig ha 
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svårt att se att alla barn mår bra av att ha kontakt med sina föräldrar under placeringstiden. 

Lika så då respondenterna menar att en skadlig miljö i många fall kan bidra till att barnet inte 

kommer vidare i sin utveckling. Detta kan kopplas till Maslows teori, som säger att om ett 

behov på behovstrappan inte blir tillgodosett, så kan högre behov inte göras gällande, då alla 

människans resurser kommer att gå åt till att tillfredsställa det som saknas (Bunkholdt, 2004). 

Maslow menar att det här sin tur kan leda till att en människa fastnar på ett steg i 

behovshierarkin, och kommer inte vidare med sitt liv (Christensen, 2006). Jag tolkar detta 

som att om ett barns behov av trygghet inte är tillgodosett, så kan barnet fastna på den 

aktuella utvecklingsnivån. Detta för att ett högre behov, som exempelvis skolprestationer, inte 

kan stimuleras om något lägre och mer grundläggande behov inte är uppfyllt på ett 

tillfredställande sätt. Barnet kommer då att lägga all sin kraft på att försöka finna trygghet i 

sin omgivning, vilket resulterar i att det inte finns energi kvar till att göra sina läxor. 

 

Behovs- eller relationsorienterat förhållningssätt? 

Anderson (1991) menar att ett lands sociallagstiftning har påverkats av vilket synsätt, som 

inom barnavården varit det dominerande. Hon menar således att Sverige blivit mest influerat 

av det relationsorienterade synsättet, som erkänner betydelsen av barns nära relationer till sina 

föräldrar framför allt när det kommer till dess identitetsutveckling. Detta kan urskiljas i SoL 

ibland annat återföreningsprincipen (Andersson, 2008a). På senare år har dock Sverige fått 

nya influenser, som tyder på att vi fått ett mer behovsorienterat än tidigare, vilket prioriterar 

att ett barns grundläggande behov blir tillgodosedda, men lägger mindre vikt på vem som 

uppfyller dessa (Goldstein, Freud och Solnit, 1978). 

Vilket synsätt är då mest dominerande hos socialtjänsten? Efter att ha analyserat resultatet 

från mina intervjuer tycker jag själv att jag kan urskilja både ett behovs- och ett 

relationsorienterat förhållningssätt i respondenternas svar. Till att börja med pratar de mycket 

om vikten av att barnet känner anknytning till sin familj, oavsett om det är det biologiska 

föräldrahemmet eller nuvarande eller före detta familjehem. De menar att det är en 

förutsättning att barnet känner anknytning till familjehemmet för att ett beslut om en 

vårdnadsöverflyttning ska kunna tas. Vidare säger de att vissa äldre barn har en allt för 

förankrad anknytning till sina biologiska föräldrar, även om dessa inte är perfekta, varpå en 

vårdnadsöverflyttning är utesluten. När det kommer till barnets umgänge med sina föräldrar 

hävdar de att de ibland kan se att ett barn som var mycket litet vid placeringen, kan ha ett 
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mindre behov av detta än ett barn som varit relativt gammalt vid placeringen. En av 

respondenterna poängterar dock tydligt att hon anser att det är av yttersta vikt att ett barn har 

fortsatt umgänge med sina föräldrar underplaceringstiden, för att barnets identitetsutveckling 

inte ska ta skada av placeringen. Allt detta är tydliga inslag i det relationsorienterade 

förhållningssättet, som än idag tycks ha en mycket stark ställning i socialtjänstens handlande. 

Det här gäller i alla fall när det kommer till de respondenter som jag intervjuat. Det är mycket 

möjligt att detta skiljer sig åt mellan olikasocialsekreterare och kommuner. 

I likhet med forskningen verkar det dock som att även ett mer behovsorienterat synsätt har 

smugit sig in i socialtjänstens förhållningssätt. Ett exempel på detta är som jag nämnt tidigare 

att respondenterna uppgav att de inte anser att alla barn mår bra av att ha kontakt med sina 

föräldrar, utan att det ibland kan vara rent skadligt för barnets utveckling. Detta tolkar jag som 

att de i alla fall i vissa fall anser att barnet kan knyta an på nytt till en psykologisk förälder, 

utan att ta skada av detta. En psykologisk förälder är enligt det behovsorienterade 

förhållningssättet en person som tillgodoser barnets grundläggande behov, och att barnet på 

grund av detta knyter an till personen (Goldstein, Freud och Solnit, 1978). Ett liknande 

exempel på ett behovsorienterade inslag i respondenternas utsagor är att vissa av dem tycker 

att föräldrarätten är allt för stark i Sverige, och att det borde vara lättare att omhänderta ett 

barn. Lika så anser en del av dem att adoption är en lösning som borde utnyttjas i större 

utsträckning i familjehemsvården, även innan 18 års ålder, som är vanligast idag. En adoption 

fråntar de biologiska föräldrarna all rätt till sitt barn, då även umgängesrätten (Socialstyrelsen, 

2006). Även detta tyder alltså på att socialtjänsten i vissa fall anser att ett barn kan få en 

optimal uppväxt i ett annat hem än det biologiska, utan att identitetsutvecklingen därmed ska 

bli lidande. Det kan givetvis diskuteras huruvida socialsekreterarna tycker att adoption och 

liknande lösningar är bra för barnet, eller om det endast det som den bästa möjliga lösningen. 

Skulle det vara så kanske de fortfarande anser att det finns en risk för att barnets 

identitetsutveckling tar skada av en separation från föräldrahemmet, men att denna risk inte är 

lika påfallande som exempelvis risken för barnets säkerhet om barnet inte omhändertas. En 

sådan känsla fick jag dock inte från respondenterna under mina intervjuer. Jag uppfattade det 

som att de uppriktigt ansåg att det var barnets bästa att ibland säga upp kontakten med dess 

biologiska föräldrar. 

Både ett behovs- och ett relationsorienterade synsätt går således att urskilja i respondenternas 

svar. Men att båda synsättet verkar ha en förhållandevis stark ställning i socialtjänstens arbete, 
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ställer dock till med en del problem för den praktiska tillämpningen. En utförligare diskussion 

kring detta ska jag återkomma till längre ner i texten, samt i resultatdiskussionen. 

 

Vilka faktorer ligger till grund för ett beslut om vårdnadsöverflyttning? 

Som jag misstänkte innan undersökningen är det ett flertal faktorer som ligger till grund för en 

vårdnadsöverflyttning. Det jag däremot inte trodde var att respondenterna var förhållandevis 

samstämmiga i de faktorer som de angav, lika så när det kommer till olika faktorers betydelse.  

Det jag kan konstatera efter att ha genomfört studien är att den första aspekten socialtjänsten 

undersöker är barnets anknytning till familjehemmet, och givetvis även till föräldrarna. Detta 

verkar var den mest betydelsefulla omständigheten som de tar hänsyn till vid övervägandet av 

en vårdnadsöverflyttning. Respondenterna konstaterar att om barnet inte känner någon 

anknytning till familjehemmet, eller om barnets anknytning till föräldrarna är för stark, så tas 

inget beslut om vårdnadsöverflyttning. Tätt sammankopplat med detta är de biologiska 

föräldrarnas omsorgsförmåga, som är den aspekt som socialtjänsten tittar på i relation till 

anknytningen. Kan föräldern på ett optimalt sätt ta hand om sitt barn, sker ingen 

vårdnadsöverflyttning, då lagen säger att socialtjänsten ska verka för en återförening mellan 

barn och föräldrar.  

En annan faktor som spelar en stor roll för socialtjänstens beslut är samtycke, och då framför 

allt från familjehemmet. Säger familjehemmet av någon anledning nej till en 

vårdnadsöverflyttning, kan inte detta ske av praktiska skäl. Därefter pratar socialsekreterarna 

med barnet, för att höra barnets egen vilja. Då barnets anknytning till familjehemmet är en 

förutsättning för att ett beslut om vårdnadsöverflyttning ska kunna tas, tolkar jag detta som att 

barnet ser familjehemmet som sitt eget hem, vilket antagligen medför att barnet är positivt 

inställt till detta. Respondenterna uppger däremot att det inte läggs lika stor vikt vid de 

biologiska föräldrarnas samtycke. De menar att om alla andra omständigheter talar för en 

vårdnadsöverflyttning, så sker detta, oavsett av vad föräldrarna anser. Men de menar ändå att 

samarbetet mellan alla inblandade parter också spelar in på beslutet. Har de att göra med en 

bråkig förälder, som familjehemmet sedan riskerar att få en konfliktfylld relation till, kan 

socialtjänsten välja att inte göra en vårdnadsöverflyttning, för att undvika att lägga över en 

konflikt på familjehemmet. Lika så kan de välja att inte ta ett beslut om vårdnadsöverflyttning 

om samarbetet mellan alla parter redan fungerar på ett optimalt sätt. 
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Svårigheter vid tillämpandet av bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning 

Den största svårigheten som respondenterna anger är att de arbetar med en svårtolkad och 

motsägelsefull lagstiftning. De anger till exempel att det ibland kan vara svårt att veta när de 

ska sluta att verka för återförening, och istället se till vårdnadsöverflyttning. De uppger lika så 

att det är frustrerande att de måste se till omständigheterna i varje ärende, och att det saknas 

konkreta direktiv för deras arbete med vårdnadsöverflyttningar. Min hypotes om att det finns 

en paradox inbyggt i sociallagstiftningen, som försvårar socialtjänstens arbete, verkar därmed 

stämma.  

En annan svårighet de uppger är att en vårdnadsöverflyttning många gånger innebär ett för 

stort ansvar för familjehemmen. Efter att en vårdnadsöverflyttning genomförts så förlorar 

familjehemmen allt stöd de tidigare hade från socialtjänsten, lika så försvinner det 

ekonomiska stödet i vissa kommuner (Socialstyrelsen, 2006). Respondenterna säger att detta 

ofta medför att familjehemmen backar vid frågan om en vårdnadsöverflyttning, då känner att 

de fortfarande är i behov av socialtjänstens stöd i många avseenden. Det jag antog innan 

undersökningen var att familjehemmen saknade adekvat kunskap för detta ansvar, och efter 

att jag hört respondenternas utsagor, verkar detta i viss mån stämma. Men detta ansvar ligger 

dock inte på familjehemmen, utan det är socialtjänstens uppgift att tillgodose dessa med rätt 

redskap för uppgiften, vilket enligt respondenterna själva, de gärna vill bistå med. Det verkar 

därmed saknas bestämmelser i lagar och regleringar, som erkänner socialtjänstens rätt att bistå 

dessa familjer, även då en vårdnadsöverflyttning har genomförts. 

Ytterligare en svårighet med tillämpandet av bestämmelsen om vårdnadsöverflyttningar, som 

respondenterna har uttalat sig om, är att Sveriges lagstiftning ger en för stark föräldrarätt. Med 

detta antar jag att de menar att även om de i vissa fall anser att en vårdnadsöverflyttning 

skulle vara den bästa lösningen för ett barn, så kan de inte genomföra detta pågrund av 

lagstiftningen. Detta, tillsammans med de ovan nämnda svårigheterna, tolkar jag som 

orsakerna till att relativt få vårdnadsöverflyttningar genomförs i Sverige idag. Innan jag 

genomfört studien hade jag en teori om att de var socialsekreterarna som var oerfarna och 

okunnig på området, och att detta var förklaringen till det låga antalet 

vårdnadsöverflyttningar. Jag trodde även att barnets bästa, till följd av detta, ibland skulle 

glömmas bort i arbetet med en så komplicerad fråga som vårdnadsöverflyttning. Detta har 

dock visat sig vara helt felaktigt antagande av mig. Efter att jag genomfört mina intervjuer har 

jag fått en helt annan uppfattning. De respondenter jag har intervjuat verkar vara fullt 
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kompetenta att sköta dessa frågor, detta visar sig inte minst på respondenternas 

samstämmighet i de flesta frågor. Barnets bästa tycks också i de allra flesta fall vara helt 

vägledande för vilka beslut socialsekreterarna tar.  

 

Fördelarna med vårdnadsöverflyttning 

Även om det finns många svårigheter med vårdnadsöverflyttningar, tolkar jag respondenterna 

som att de ändå anser att fördelarna överväger nackdelarna. De menar att när allt fungerar 

som det ska så är detta det bästa för barnet. Barnet får då känna en djupare tillhörighet till den 

familj som barnet kanske uppfattar som sin egen, barnet får en ökad stabilitet och kontinuitet i 

sitt liv, och slipper känna oro för att eventuellt behöva flytta. I bästa fall får barnet även ett 

utökat kontaktnät, genom att barnet får två familjer som de har tillhörighet till. Efter mina 

intervjuer med respondenterna tycker jag mig kunna urskilja att de ibland eftersöker en mer 

permanent lösning, som exempelvis adoption. Men till följd av Sveriges lagstiftning på 

området, verkar vårdnadsöverflyttningar vara den mest permanenta lösning som finns.  

 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vad som ligger till grund för socialsekreterares beslut om att 

en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet ska tas, och hur den eventuella motsättningen 

som finns i sociallagstiftningen mellan återförening och vårdnadsöverflyttning inverkar på 

denna process. Det har visat sig att det finns ett antal faktorer som inverkar på dessa beslut, 

och att socialsekreterarna anser att lagen medför en hel del svårigheter i arbetet med 

vådnadsöverflyttningar. En av dessa svårigheter är att det finns en inbyggd paradox i 

sociallagstiftningen, mellan återföreningsprincipen och bestämmelsen om 

vårdnadsöverflyttning. En aspekt som de anser är mycket viktig inför beslutet om en 

vårdnadsöveflyttning har varit barnets anknytning till familjehemmet. Något som däremot 

förvånade mig vid intervjuerna var att respondenterna pratade mycket lite om barnets 

anknytning till sina biologiska föräldrar. Lika så var situationen med föräldrarnas 
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omsorgsförmåga. Visst nämndes detta vid intervjuerna, men inte i lika hög utsträckning som 

till exempel vikten av barnets anknytning till familjehemmet, vilket jag inte hade förväntat 

mig. Vad detta beror på har jag inget absolut svar på, men det kan vara så att respondenterna 

såg detta som relativt självklara aspekter för att en vårdnadsöverflyttning ska kunna 

genomföras, så att de glömde bort att föra en vidare diskussion kring ämnet.  

Jag fick under intervjuerna en känsla av att respondenterna tyckte att det var en mycket 

komplicerad fråga det här om vårdnadsöverflyttningar. Jag upplevde att de önskade sig mer 

klara direktiv som ska gälla för alla ärenden som gäller vårdnadsöverflyttning, så att de slapp 

att se till omständigheterna i varje enskilt fall. På liknande sätt upplevde jag från 

respondenterna en frustration kring lagstiftningen, som ena sidan menar att socialtjänsten ska 

arbeta enligt återföreningsprincipen, och andra sidan för en vårdnadsöverflyttning efter tre år. 

Personligen tror jag att mer precisa direktiv borde gå att utforma. Men jag har svårt att tänka 

mig att exakta anvisningar kring bestämmelsen är möjliga att formuleras, då det är människor 

socialtjänsten arbetar med, och att alla fall därmed är unika. Däremot anser jag att 

lagstiftningen bör omformuleras för att underlätta socialtjänstens arbete med 

vårdnadsöverflyttningar, framför allt då motsägelser i lagen verkar vara en orsak till varför 

relativt få vårdnadsöverflyttningar genomförs. Om en förändring inte sker, skulle detta i 

förlängningen kunna medföra att barnets bästa kommer i kläm, då de enskilda 

socialsekreterarna har svårt att veta vilket ben de ska stå på när det kommer till denna fråga.  

I likhet med tidigare forskning tycker jag mig kunna urskilja både ett behovs- och ett 

relationsorienterat förhållningssätt i respondenternas svar, även en viss förvirring kring vad 

som bör gälla. Ska betoningen på socialtjänstens arbete ligga på återförening eller 

vårdnadsöverflyttning? Att lagen ser ut som den gör idag, har säkerligen att göra med att nya 

paragrafer har inkluderats i en redan existerande lag. Problem har dock uppstått kring detta, 

då lagstiftaren bortsett från att föra en utförlig reflektion om hur de nya bestämmelserna 

harmonierar i relation till de äldre. Respondenterna i min undersökning verkar själva i vissa 

fall anse att återförening till varje pris, tillhör en relativt gammal syn på familjehemsvården. 

På så visar de tendenser, som forskningen förutspår, att Sverige går mot ett mer behovsinriktat 

synsätt på vården. Kanske är det därför nu bäst att se över den gamla socialtjänstlagen, och 

möjligtvis revidera den så att den stämmer bättre överrens med samhällets nyfunna ideologi 

när det kommer till barnavården? 
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Trots att respondenterna upplever att det finns en del svårigheter med arbetet kring 

vårdnadsöverflyttningar, upplever jag ändå att de anser att det är en viktig bestämmelse, där 

de allra flesta fall får en positiv utgång. Respondenterna påpekar upprepade gånger att de 

anser att lagstiftningen erbjuder svenska föräldrar en allt för stark föräldrarätt. De visar på en 

önskan om att det ibland borde vara lättare att omhänderta barn, när de verkligen är i behov av 

detta, och innan det är för sent, vilket idag ibland är fallet. Då Sverige visar tendenser på att 

gå mot en mer behovsinriktad syn på familjehemsvården, kanske en möjlighet skulle kunna 

vara att diskutera hur adoption av familjehemsbarn skulle kunna bli en mer frekvent lösning 

innan myndig ålder? Detta är också något som en del av respondenterna har påtalat vid mina 

intervjuer. Men även om föräldrarätten i Sverige är mycket stark, så upplever jag ändå att 

socialsekreterarna så mycket som möjligt försöker tona ned föräldrarnas perspektiv. Jag kan 

se att de står på barnens sida i alla lägen, och försöker göra sitt yttersta för att de ska få så bra 

uppväxtvillkor som möjligt.  

Som det ser ut i dagsläget upplever jag att de respondenter, vars arbete jag har fått en inblick 

i, kämpar lite i motvind. Idag bedrivs mycket forskning och diverse undersökningar, som 

uppmärksammar problematik som finns kring lagstiftning och socialtjänsten i stort. Då fokus 

ofta ligger på vad som bör förändras och hur detta ska göras, tycks det bakomliggande syftet 

till förändringarna, ibland komma i skymundan. Socialtjänsten verkar i vissa lägen, enligt 

mig, vara de enda som verkligen sätter de inblandade människorna främsta rummet, och inte 

minst uppmärksammar vad som är barnets bästa. Socialtjänsten kritiseras ofta för deras beslut, 

och för att inte vara konsekventa i sitt myndighetsutövande. Men hur kan vi egentligen begära 

detta med tanke på de riktlinjer de arbetar efter? Personligen anser jag att denna kritik istället 

bör riktas mot våra politiker och lagstiftare, för det är ju trots allt dessa som styr och utformar 

de lagar och direktiv som socialtjänsten måste rätta sig efter. Att det finns en paradox inbyggd 

i sociallagstiftningen, är något som, enligt mig, måste redas ut. Händer ingenting får vi 

acceptera att socialtjänsten vid varje enskilt övervägande om vårdnadsöverflyttning, ställs 

inför ett etiskt dilemma. Personligen menar jag att detta inte är ett alternativ, då det i varje fall 

finns ett barn som riskerar att fara illa. 

Innan jag hade genomfört min undersökning hade jag ett par hypoteser, som efterhand som 

intervjuerna har pågått, visat sig vara helt felaktiga. Jag hade till exempel en föreställning om 

att olika kommuner skulle ta sig an vårdnadsöverflyttningsfall på ett olikartat sätt, men mitt 

resultat visar att detta inte stämmer. De respondenter som jag har fått tillfälle att intervjua och 

vars arbete jag har fått inblick i, berättar till min förvåning om ett mycket likartat arbetssätt 
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och en snarlik syn på vårdnadsöverflyttningar. De uppger liknande processer, erfarenheter och 

svårigheter med dessa fall, vilket får mig att ställa mig frågande till de undersökningar som 

visar på stora skillnader i att hantera dessa fall. Visst har min studie ett mycket begränsat 

omfång, vilket innebär att bredare undersökningar kan få fram helt andra resultat än vad jag 

möjlighet till att få, och är på så vis givetvis fortfarande relevanta. Men trots att min 

undersökning är förhållandevis liten, så anser jag även att dess resultat bör uppmärksammas, 

inte minst då den har visat sig ge andra resultat än vad många andra undersökningar har gjort. 

Detta gäller i alla fall när det kommer till statistiska skillnader. Sedan kan man fråga sig 

varför jag fick detta resultat? Var det kanske bara en slump att jag valde respondenter till min 

undersökning som hade relativt likartad syn på vårdnadsöverflyttningar? Eller är det så att 

tidigare undersökningar varit missvisande? Är det kanske möjligt att tidigare undersökningar 

som påvisat stora skillnader mellan kommuner, har lett till att socialtjänsten sett över sitt 

hanterande av vårdnadsöverflyttningar, så att de blivit mer samstämmiga? 

En annan föreställning ag hade innan jag genomfört min undersökning, var att jag antog att 

det relativt låga antalet genomförda vårdnadsöverflyttningar hade att göra med 

socialsekreterarnas okunskap eller oerfarenhet av dessa ärenden. Detta har glädjande nog 

mina respondenter motbevisat. Alla de kvinnor som jag intervjuat visar på stor kunskap och 

erfarenhet, vilket är näst intill en nödvändighet, med tanke på den labyrint som de lagar och 

riktlinjer på området utgör. Det är troligtvis tack vare kvinnor som dessa, som har ett stort 

engagemang i sitt arbete, som många utsatta barn har sitt välbefinnande att tacka för.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Då jag har kunnat besvara mina frågeställningar, anser jag att jag har valt rätt metod för min 

studie. Det är av stor vikt att metoden anpassas efter studiens syfte. Den kvalitativa metoden 

används för att undersöka personers föreställningar och attityder, och hur de resonerar i olika 

frågor (Jacobsen, 2007). Denna metod lämpade sig därmed bäst för mitt syfte, då det handlade 

om att förstå hur socialtjänsten resonerade kring frågan om vårdnadsöverflyttning. Hade jag 

istället till exempel använt mig av en kvantitativ metod hade jag troligen även då fått svar på 

vissa av mina frågeställningar, men mycket av respondenternas egna upplevelser och 
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funderingar, utöver de ställda frågorna, hade jag däremot inte fått svar på. Intressanta aspekter 

av socialsekreterarnas arbete med vårdnadsöverflyttningar, som jag nu fått möjlighet att ta del 

av genom den kvalitativa intervjun, hade därmed gått förlorad. En av nackdelarna med den 

kvalitativa metoden är dock att den ger låg grad av generaliserbarhet (Ibid.). Men då mitt 

syfte inte handlade om att jämföra respondenternas svar med varandra, utan istället om att 

förstå hur respondenterna tillämpar bestämmelsen om vårdnadsöverflyttningar, så har jag 

gjort bedömningen att denna nackdel inte påverkar mitt resultat i negativ riktning. Även 

antalet respondenter som deltagit i min undersökning är för lågt för att studien skulle kunna 

generaliseras (Jacobsen, 2007). Men jag anser alltså att detta är av mindre betydelse, då jag 

inte har genomfört en studie med komparativt syfte. Då jag fått svar på mina frågeställningar, 

anser jag därmed att studien hållet ett högt mått av validitet. 

En annan nackdel med den kvalitativa metoden, är att den har låg objektivitet, eftersom det är 

personers subjektiva uppfattningar som undersöks. Under intervjuerna finns det också en 

risk för en viss undersökareffekt, samt att respondenterna under parintervjuerna 

anpassar sina svar efter varandra, som även detta är ett hot mot objektiviteten i studien 

(Ibid.). Jag försökte att under intervjuerna undvika att ställa ledande frågor och förbli 

så neutral som möjligt. Jag uppfattade även det som att respondenterna under 

parintervjuerna vågade säga sina åsikter, oavsett om de inte var överens i alla frågor. Det är 

dock alltid svårt att få fram en helt objektiv forskning, då forskaren alltid i någon grad 

påverkar sin forskning, exempelvis genom intresseområde, kunskapsläge och genom att vara 

en del av den verklighet som studeras (Ibid.). Troligtvis har min förförståelse kring 

vårdnadsöverflyttningar och mitt intresse för ämne lika så inneburit en viss påverkan på min 

undersökning. 

Bearbetningen och sållningen av datan som produceras under intervjuerna, innebär alltid en 

risk för att reliabiliteten med studien sjunker. Men då jag har spelat in samtliga intervjuer, och 

noga övervägt vilken information som ger svar på studiens frågeställningar, anser jag att 

denna risk varit förhållandevis låg i min undersökning. 

En annan aspekt med undersökningen, som är värd att diskutera, är att samtliga av mina 

respondenter är kvinnor. Hade jag fått samma resultat om alla mina respondenter istället varit 

män? Det är en omöjlig fråga att svara på, men det finns en viss risk för att svaren då blivit 

annorlunda. Men jag anser att risken för att få andra svar än de jag fått i mitt resultat även 

finns om samma frågor ställs till andra kvinnor. 
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En svårighet jag har stött på under arbetet med min uppsats, har varit att det inte finns någon 

utbredd forskning kring vårdnadsöverflyttningar, och resultaten av dessa. På grund av detta 

har det varit svårt t enbart studera vårdnadsöverflyttningar, utan familjehemsvård har även 

blivit en stor del av min undersökning. Men då en vårdnadsöverflyttning inte kan genomföras 

utan att en familjehemsplacering först ägt rum, anser jag ändå att detta varit relevant 

information för min studie. 

En annan svårighet jag stötte på i början av min studie var att det var relativt svårt att få tag i 

respondenter, som både uppfyllde urvalskriterierna och fanns tillgängliga för min intervju. 

Till sist lyckades jag ändå få tag på sex olika respondenter, som jag bedömde vara en 

tillräcklig kvot för min undersökning. Då jag har intervjuat ett tillräckligt stort antal 

respondenter som alla uppfyller urvalskriterierna, anser jag att jag fått tag i adekvat 

information för att kunna nå upp till studiens syfte, och för att kunna besvara mina 

frågeställningar. 

 

 

5.3 Avslutning 

Att forska och lära mig mer om vårdnadsöverflyttningar och allt som hör det till, har varit 

otroligt intressant och lärorik. Men ett examensarbete kring detta ger tyvärr inte någon 

heltäckande och allomfattade undersökning kring ämnet. Någon gång när tiden och 

möjligheten finns skulle jag tycka att det vore intressant att utforska ämnet lite djupare, och 

kanske utifrån helt andra aspekter. Det skulle exempelvis vara intressant att undersöka hur 

lagar och direktiv skulle kunna förändras eller omformuleras för att socialtjänstens arbete med 

vårdnadsöverflyttningar ska kunna förbättras, och framför allt tydliggöras. Lika så skulle 

stödet till de före detta familjehemmen efter en vårdnadsöverflyttning genomförts, behövas se 

över och möjligtvis förbättras, så att fler familjehem blir mer positiva till bestämmelsen. Jag 

anser också att det borde föras mer forskning kring vårdnadsöverflyttningar och resultaten av 

dessa, så att det kan ske en mer utförlig utvärdering av detta som insats. Det skulle också vara 

intressant att forska kring ämnet utifrån helt olika perspektiv, till exempel skulle det kunna 

göras utifrån familjehemmens- eller de placerade barnens perspektiv. 
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Som avslutning vill jag bara säga att jag efter mina intervjuer är lättad över att det, trots en 

motsägelsefull lagstiftning och snäva direktiv, ändå finns kompetenta socialsekreterare som 

arbetar med dessa ärenden, vilket jag anser att min studie visar på. Däremot kan resultatet av 

min studie inte utesluta att de finns socialsekreterare i Sverige, som inte är kunniga nog att 

hantera dessa ärenden. Hur min personliga inställning till vårdnadsöverflyttningar ser ut kan 

jag däremot inte uttala mig om, utan jag överlåter detta till mer kunniga personer på området, 

som exempelvis de respondenter som ställt upp i min undersökning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Tema: Respondentens bakgrund 

o Utbildning 

o Erfarenhet 

o Befattning 

 

 

Tema: Processen med en vårdnadsöverflyttning. 

 

 

Tema: Faktorer som ligger till grund för eller påverkar beslutet om att en 

vårdnadsöverflyttning ska genomföras, samt lagens inverkan på detta. 

Stödord: 

o Anknytning till familjehemmet 

o Förälderns omsorgsförmåga 

o Barnets bästa (behov och egen 

önskan) 

o Umgänge med de biologiska 

föräldrarna 

o Hur samarbetet fungerar mellan 

socialtjänsten, familjehemmet och 

föräldrarna 

o Återförening 

o Anknytning/behov 

o Samtycke 

o Stöd och hjälp 

o Lagstiftning 
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Tema: Negativa aspekter med en vårdnadsöverflyttning. 

Stödord: 

o Anknytning till familjehemmet 

o Förälderns omsorgsförmåga 

o Barnets bästa (behov och egen 

önskan) 

o Umgänge med de biologiska 

föräldrarna 

o Hur samarbetet fungerar mellan 

socialtjänsten, familjehemmet och 

föräldrarna 

o Återförening 

o Anknytning/behov 

o Samtycke 

o Stöd och hjälp 

o Lagstiftning 

o Okunskap 

 

 

Tema: Positiva aspekter med en vårdnadsöverflyttning. 

Stödord: 

o Anknytning till familjehemmet 

o Förälderns omsorgsförmåga 

o Barnets bästa (behov och egen 

önskan) 

o Umgänge med de biologiska 

föräldrarna 

o Hur samarbetet fungerar mellan 

socialtjänsten, familjehemmet och 

föräldrarna 

o Återförening 

o Anknytning/behov 

o Samtycke 

o Stöd och hjälp 

o Lagstiftning 

o Okunskap 

 

 

Tema: Annat som kommit upp under intervjun. 
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Bilaga 2 

 

 

Information om intervjuundersökning 

Jag som kommer att genomföra denna intervju heter Emma Henriksen, och läser sjätte 

terminen på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Jag skriver just nu en C-uppsats 

som handlar om vårdnadsöverflyttningar, med syftet att undersöka vad som ligger till grund 

för socialsekreterares beslut om att en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet, och hur den 

eventuella motsättningen som finns i sociallagstiftningen mellan återförening och 

vårdnadsöverflyttning inverkar på denna process. 

Jag söker nu ett antal socialsekreterare som arbetar med detta ämne som skulle kunna tänka 

sig att delta i min undersökning. 

Din medverkan är helt frivillig och du kommer att vara anonym för alla andra utom mig. Du 

har även rätt att när som helst avbryta din medverkan i undersökningen. 

För att underlätta mitt senare analysarbete kommer jag att vilja spela in vår intervju och vill 

härmed försäkra mig om ditt samtycke till detta. Det insamlade materialet kommer att 

behandlas mycket aktsamt, och kommer endast att användas av mig personligen i min C-

uppsats. 

Har du ytterligare frågor kring undersökningen eller din medverkan kan du höra av dig till 

mig på telefon: 073 904 40 04, eller via mail, skriv då till: emma_henriksen@hotmail.com. 

 

Tack för din medverkan! 

Emma Henriksen 
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