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Sammanfattning 

Denna studie ger förståelse för hur professionella beskriver sina erfarenheter gällande 

familjehemsplacerade barns kontakt och återförening med den biologiska familjen ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. I studien genomfördes kvalitativa intervjuer med fem 

socialsekreterare. Resultatet visar att socialsekreterarna ansåg det viktigt för barn att ha 

kontakt med sin biologiska familj. Detta för att underlätta en eventuell återförening samt 

för att barnet ska få kännedom och förståelse kring föräldrarnas eventuella oförmåga 

och bakgrunden till placeringen. Dock kan kontakten också vara bristfällig och påverka 

barnet negativt t.ex. genom att barnet försätts i lojalitetskonflikter och ovisshet. 

Samtliga socialsekreterares erfarenheter är att återföreningar sällan äger rum. 

Föräldrarnas problematik är ofta komplex, vilket kan försvåra förändringsarbetet. Barn 

som bor länge i ett familjehem kan knyta an till familjehemsföräldrarna vilket gör att en 

separation kan vara skadlig.  
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Abstract 

This study provides an understanding of how professionals describe their experience of 

foster children’s contact and reunification with the biological parents from an 

attachment theory perspective. The study was conducted by five qualitative interviews 

with social workers. The result show that social workers believed that it is important for 

children to have contact with their biological parents, which can enable an eventual 

reunification and give the child understanding about his/her background and placement. 

The results show that contact on the other hand can be negative due to loyalty conflicts 

and uncertainty. All the social workers said that reunifications rarely take place. The 

parents' problems are often complex which can make it difficult to improve parental 

abilities. Children who stay in their foster families during a long period of time can 

develop an attachment, which means that a separation from the foster home might be 

harmful. 

 

Key words: Foster home, Contact, Reunification, Attachment 

 

  



 

 

 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner som ställde upp och svarade på våra 

frågor! Utan er medverkan hade inte studien gått att färdigställa. Vi vill även tacka vår 

handledare, Siv-Britt Björktomta, för det stöd och förtroende vi fått genom hela arbetets 

gång! Utan dina tankar och åsikter hade inte slutresultatet blivit detsamma. Sist men 

inte minst vill vi tacka våra nära och kära för den förståelse och tålamod ni visat oss 

under den här våren och under hela studietiden! 

Vi, Linnéa Bjurell och Jennifer Jönsson, har tillsammans intervjuat, transkriberat, 

bearbetat, utvecklat och färdigställt arbetet med lika stort ansvar och engagemang. 

Arbetet har varit lika fördelat under hela processen, då vi kompletterat varandra på ett 

tillfredställande sätt i både tankar och färdigheter.  

 

 

Gävle 2016-05-26 

Linnéa Bjurell & Jennifer Jönsson 

 

  



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 3 

1.3 Uppsatsens disposition ........................................................................................... 3 

1.4 Begreppsförklaringar .............................................................................................. 4 

2. Tidigare forskning ...................................................................................................... 6 

2.1 Barn i familjehemsvård .......................................................................................... 6 

2.2 Anknytning till familjehem .................................................................................... 7 

2.3 Kontakt med den biologiska familjen ..................................................................... 8 

2.4 Återförening med den biologiska familjen ........................................................... 10 

2.5 Sammanfattning .................................................................................................... 11 

3. En teoriram ............................................................................................................... 12 

3.1 Familjebegreppet .................................................................................................. 12 

3. 2 Anknytningsteori ................................................................................................. 13 

3.2.1 Anknytningssystem och anknytningsbeteende .............................................. 14 

3.2.2 Separationer ................................................................................................... 15 

3.3 Utvecklingspsykopatologi .................................................................................... 15 

3.4 Sammanfattning .................................................................................................... 17 

4. Forskningsmetod ...................................................................................................... 18 

4.1 Tillvägagångssätt .................................................................................................. 18 

4.1.1 Urval av litteratur........................................................................................... 18 

4.1.2 Urval av intervjupersoner .............................................................................. 19 

4.1.3 Intervjuguide .................................................................................................. 20 

4.1.4 Studiens trovärdighet ..................................................................................... 20 

4.2 Bearbetning och analys ......................................................................................... 21 

4.3 Etiska överväganden ............................................................................................. 22 

5. Resultat och analys ................................................................................................... 23 

5.1 Hur upplever professionella att familjehemsplacerade barn påverkas av 

kontakt med den biologiska familjen? .................................................................... 23 

Anknytningens roll vid familjehemsplaceringar .................................................... 23 



 

 

 

 

Kontakt med den biologiska familjen – på vilken grund? ...................................... 25 

Bristfällig kontakt och familjehemmets roll ........................................................... 28 

Barns upplevelser av kontakt .................................................................................. 30 

Lojalitetskonflikter ................................................................................................. 32 

5.2 Anser professionella att man bör eftersträva att familjehemsplacerade barn 

återförenas med den biologiska familjen? Och i så fall, utifrån vilka motiv? .... 35 

Återförening – ovanligt men optimalt? .................................................................. 36 

Barnets bästa – en svår fråga .................................................................................. 38 

Om en återförening blir aktuell .............................................................................. 41 

6. Diskussion .................................................................................................................. 44 

6.1 Resultatsammanfattning ....................................................................................... 44 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 45 

6.3 Metoddiskussion ................................................................................................... 47 

Referenser ....................................................................................................................... 50 

Bilaga 1 – Informationsbrev ........................................................................................... 55 

Bilaga 2 - Intervjuguide .................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1 

 

1. Inledning 

Inom socialt arbete har arbetet med barn som far illa beskrivits som svårt. Barn som 

placeras i familjehem är ett tydligt exempel på detta. Socialarbetarens beslut kan 

medföra enorma konsekvenser för hela familjer, och framförallt för barnen i fråga 

(Börjeson 2008). Anknytningsteorin kan här anses vara viktig för att goda beslut ska 

kunna tas kring barnet och dess välmående (Lindén 2013). Då anknytningsteorin kan 

anses vara mycket relevant för det sociala arbetet med utsatta barn har den en central 

plats i denna uppsats. Valet av detta ämne var något som kändes helt naturligt för oss 

eftersom det är något som ligger oss varmt om hjärtat. Barn kan inte alltid själva föra 

sin talan och är därmed i beroendeställning till vuxenvärlden. Vi hoppas att denna studie 

kan bringa nytt ljus till fenomenet och vara till nytta för professionella som arbetar inom 

socialtjänsten. Eventuellt kan vårt resultat öppna för diskussion kring anknytningens 

viktiga betydelse i ärenden gällande familjehemsplacerade barns umgänge och 

boendesituation.  

 

Nedan kommer vi att presentera uppsatsens problembakgrund för att introducera läsaren 

i det aktuella ämnet som uppsatsen kommer att utgå ifrån. Därefter presenterar vi vårt 

syfte och våra frågeställningar som primärt kommer ligga till grund för hela arbetet. 

Slutligen presenteras begreppsförklaringar.  

 

1.1 Problembakgrund 

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar gällande att skydda barn som far illa. 

Eftersom anknytning, omvårdnad och trygghet spelar en viktig roll för barns utveckling, 

är det av stor betydelse att socialtjänsten ingriper om dessa behov inte kan tillgodoses 

på ett lämpligt sätt. Svensk forskning (bl.a. Franzén, Vinnerljung & Hjern 2008; 

Vinnerljung 1996) visar att barns utsatthet ofta har samband med familjeproblematik 

såsom fattigdom, arbetslöshet, konflikter, våld, föräldrars missbruk eller psykisk 

sjukdom. Dessa problem kan göra att föräldrarna har svårt att se barnet och dess behov 

(Allmänna Barnhuset 2007:5). Ett sätt att skydda dessa utsatta barn kan vara genom 

samhällsvård bland annat i form av familjehem.  

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 6 kap. 1 § ska socialnämnden: 

 

Sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas 

emot i ett familjehem eller hem för vård och boende […] vården bör utformas 
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så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 

närstående samt kontakt med hemmiljön.  

 

Socialstyrelsen (2014) skriver i sin årsrapport att ungefär 12 900 barn och unga 

påbörjade heldygnsinsatser, dvs. placeringar i familjehem eller HVB-hem, enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och/eller lagen om särskild vård av unga (LVU) under 2013. 

Den vanligast förekommande placeringsformen i Sverige är familjehem. Det finns en 

hel del forskning som tyder på att en familjehemsplacering kan innebära ett trauma bl.a. 

på grund av separationen från sin biologiska familj. Forskning visar även att 

familjehemsplaceringar ofta är instabila och kan medföra beteendeproblem hos barnet 

(jmf. Cederström 1990; Gauthier m.fl. 2004; Skoog 2013). Familjehemsvård kan 

samtidigt anses vara överlägsen t.ex. vård i institution. Barn och ungdomar som inte 

längre kan bo i sina egna hem bör enligt lag få möjlighet att vistas i miljöer som avviker 

så lite som möjligt från den unges normala förhållanden (Lundgren, Sunesson & 

Thunved 2016). Familjehemsvården kan anses lämplig kopplat till den känslomässiga 

relationen och anknytningen som kan utvecklas mellan familjehemsföräldrarna och 

barnet. För att barn ska utvecklas på ett tryggt och tillfredställande sätt är det viktigt att 

bo i en miljö som liknar en familj (Höjer 2001; Lundgren, Sunesson & Thunved 2016; 

Sallnäs 2014). Forskning (bl.a. Broberg m.fl. 2006; Dozier m.fl. 2001 & Gabler m.fl. 

2014) visar att barn har möjlighet att skapa en trygg anknytning på nytt om nya, trygga 

omvårdare finns till hands. I de fall som de biologiska föräldrarna inte har förmåga att 

utveckla en trygg anknytning hos sitt barn är det därför viktigt att det unga barnet snabbt 

får möjlighet att knyta an till någon annan (Allmänna Barnhuset 2007:5). En 

familjehemsförälder kan vara ett exempel på en sådan person.  

 

Familjen och familjelivet anses vara den mest betydande och centrala relationen i 

många människors liv (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Idag finns en uppsjö av olika 

familjekonstellationer i vårt samhälle, vilka inte nödvändigtvis behöver bygga på 

blodsband (Bäck-Wiklund 2012; Morgan 2011). En svår fråga blir vad som är bäst för 

familjehemsplacerade barn inom dessa olika familjekonstellationer. Gynnas barn av en 

långsiktig och stabil familjehemsplacering eller kontakt med den biologiska familjen 

med mål att så småningom flytta hem igen? (Andersson 1998). Forskningen visar på två 

olika inriktningar: den behovsorienterade och relationsorienterade (Höjer 2001). Den 

behovsorienterade inriktningen menar att det bästa för barnet är att få ”nya föräldrar” 
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som kan ge stöd och trygghet, samt att kontakt med de biologiska föräldrarna inte ska 

utgöra en stor del av vardagslivet. Den relationsorienterade inriktningen förespråkar 

däremot en fortgående och omfattande kontakt med de biologiska föräldrarna, vilket till 

stor del bygger på den normativa syn på familj som genomsyrar samhället (Höjer 2001). 

Inom socialtjänsten står den relationsorienterade inriktningen i centrum. Målet är att 

familjehemsplacerade barn så småningom skall återförenas med sina biologiska 

föräldrar eftersom familjehemmet endast är en tillfällig konstruktion. I och med detta 

anses även kontakt med den biologiska familjen vara viktig för att en sådan återförening 

ska vara möjlig (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016; Acock, McWey & Porter 

2010). Däremot pekar viss forskning på att kontakt och återförening med den biologiska 

familjen kan vara skadlig för barn om en anknytning har bildats till familjehemmet 

(Gauthier 2004; Tucker & MacKenzie 2012).  

 

Vi ställer oss frågan om såväl kontakt som återförening med den biologiska familjen 

alltid kan motiveras utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Intresset blir för oss att 

vidare studera socialsekreterares beskrivningar, tankar och upplevelser gällande dessa 

fenomen. Eftersom att det är socialtjänsten som enligt lag har ansvar för barns 

välmående och goda utveckling blir det intressant att studera professionellas upplevelser 

och erfarenheter kring dessa frågor. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv undersöka 

vilka erfarenheter professionella beskriver gällande familjehemsplacerade barns kontakt 

och återförening med den biologiska familjen. 

  

De frågeställningar vi valt att utgå ifrån är:  

 Hur upplever professionella att familjehemsplacerade barn påverkas av 

kontakten med den biologiska familjen?  

 Anser professionella att man bör eftersträva att familjehemsplacerade barn 

återförenas med den biologiska familjen? Och i så fall, utifrån vilka motiv? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av sex kapitel. Det första kapitlet är inledande och innehåller 

problembakgrund, syfte och frågeställningar samt begreppsförklaringar. I kapitel två 
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presenteras tidigare, relevant forskning. I det tredje kapitlet beskrivs de teoretiska 

perspektiv och begrepp som används för att analysera empirin. Därefter följer kapitel 

fyra vilket innehåller en presentation av den forskningsmetod som studien bygger på. 

Här presenteras studiens tillvägagångssätt, urval av litteratur, urval av intervjupersoner, 

studiens trovärdighet, analysmetod samt etiska överväganden. Kapitel fem består av 

resultat och analys för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I det sjätte och 

sista kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat och metod, här ges även förslag 

till vidare forskning inom ämnet.  

 

1.4 Begreppsförklaringar 

Nedan görs en genomgång av viktiga begrepp som kommer att användas i studien. Vi 

kommer presentera hur vi valt att avgränsa dessa begrepp med koppling till syfte och 

frågeställningar.  

 

Barn  

När vi talar om barn menar vi barn under 18 år i enighet med Förenta nationernas 

barnkonvention (FN 1989).  

 

Familjehem 

Med begreppet familjehem avses enligt 3 kap. 2 § Socialtjänstförordningen (2001:937) 

ett enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016). En 

familjehemsplacering kan antingen ha sin grund i Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  

 

Familjehemsbarn/familjehemsplacerade barn 

Med familjehemsplacerade barn menar vi barn som, enligt Socialtjänstlagen (SoL) 6 

kap. 1 § eller enligt LVU:s bestämmelser, placerats i ett familjehem för mer eller mindre 

stadigvarande vård. Vi utgår från att barn kan benämnas familjehemsbarn under tiden de 

är placerade i ett familjehem, från första placeringsdagen till och med den sista.  

 

Familjehemsföräldrar  

Familjehemsföräldrar är de vuxna personer som utretts av socialtjänsten för att få bli 

familjehem. Familjehemsbarnet bor hos familjehemsföräldrarna under placeringstiden, 
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även om det ofta är de biologiska föräldrarna (se nedan) som fortfarande är 

vårdnadshavare. Det finns dock undantag då familjehemsföräldrarna tar över vårdnaden 

för barnet, enligt 6 kap. 8§ Föräldrabalken, FB (Lundgren & Thunved 2013). 

 

Biologiska föräldrar  

Med biologiska föräldrar menar vi barnets ursprungsföräldrar till vilka de har en 

koppling rent biologiskt. Att vara biologisk förälder till ett barn behöver inte ha någon 

direkt koppling till anknytning, relation eller barnets boendesituation.  

 

Kontakt 

Begreppet kontakt kan vara tvetydigt och används i många olika situationer och syften. 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 6 kap. 1 § bör vården [i familjehem] utformas så att den 

främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt 

med hemmiljön. När vi skriver om kontakt syftar vi på den kontakt 

familjehemsplacerade barn har (eller inte har) med sina biologiska föräldrar, vare sig det 

handlar om telefonsamtal eller fysiskt umgänge. 

 

Återförening 

När vi i denna studie talar om återförening syftar vi på återförening med den biologiska 

familjen, dvs. en hemflytt från familjehemmet och åter till det ursprungliga hemmet.  
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare, relevant forskning med koppling till syfte och 

frågeställningar. För vidare beskrivning av urval och sökmetoder, se metodkapitlet (4). 

Detta kapitel är uppdelat utifrån fyra olika teman: barn i familjehemsvård, anknytning 

till familjehem, kontakt med den biologiska familjen och återförening med den 

biologiska familjen. Till sist presenteras en sammanfattning innehållande en diskussion 

kring forskningens användbarhet i vår uppsats. 

 

2.1 Barn i familjehemsvård 

Andersson & Sallnäs (2014) skriver att den sociala barnavården har som ansvar att 

bedöma barns utsatthet. Antingen kan stöd till dessa barn ges via öppenvård, där barnen 

fortfarande bor hemma, eller via heldygnsvård där barn placeras i samhällsvård. Svensk 

forskning visar att de barn som placeras i samhällsvård ofta kommer från familjer med 

svåra sociala förhållanden t.ex. kan det handla om barn som växer upp med 

ensamstående föräldrar eller föräldrar med svag förankring till arbetsmarknaden. Det 

kan också handla om föräldrarnas missbruk och fattigdom (Vinnerljung 1996). Ofta 

förekommer flera problem samvarierat (ibid). Franzén, Vinnerljung och Hjern (2008) 

visar tydligt hur socialt utsatta familjer ofta har koppling till barns omhändertagande i 

samhällsvård. Studien visade att ett av sju barn vars mödrar hade låg utbildning, var 

arbetslösa samt erhöll försörjningsstöd under tre år hade fått sina barn placerade. Endast 

ett per tvåtusen barn vars mödrar hade högre utbildning, anställning samt inte hade levt 

på försörjningsstöd under dessa tre år blev placerade (ibid).  

Familjehemsvård kan anses utgöra en viktig del av den sociala barnavården. Sallnäs 

(2014) skriver att barn på ett naturligt sätt anses vara en del av en familj. Barn och 

familj kan anses vara tätt sammanknutna begrepp. Det är främst i familjen som barnen 

får sin kärlek, kontinuitet, stimulans och trygghet för att kunna växa upp och utvecklas 

på ett tillfredställande sätt. Om barn av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungliga 

familj är därför tanken att barnet ska få bo i en miljö som liknar ett hem och en familj 

(Höjer 2001).  

 

Forskning (bl.a. Andersson 1998, Cederström 1990 & Skoog 2013) ger en bred 

förståelse för hur det kan vara för barn att placeras i familjehem. Cederströms (1990) 

studie gällande 25 familjehemsbarns anpassning visade att de barn som var i störst 
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behov av stöd och hjälp också for mest illa av familjehemsplaceringen. Barn som 

däremot hade det bättre redan innan placeringen klarade sig bättre, oavsett 

familjehemmets förhållningssätt gentemot barnet (Cederström 1990).  

Andersson (1998) utförde ett forskningsprojekt där barn mellan 10 och 11 år 

intervjuades om deras förhållande till sin biologiska familj och sitt familjehem. Studien 

visar hur familjehemsplacerade barn med vetskap om sin bakgrund och varför man 

placerats trivdes i sina familjehem. Intressant var att barnen inte själva ansåg sig som 

ovanliga. Barnen uttryckte att de med erfarenhet av de svåra förhållanden de haft 

hemma ansåg det skönt och tryggt att bo i familjehem. Andersson (1998) visar utifrån 

detta hur en familjehemsplacering också kan upplevas som något bra och givande. 

 

Forskningen har även visat att barn till stor del upplever samhällsvården som instabil. 

Stabilitet i vård brukar benämnas som ett mått på gott utfall i vård utanför hemmet 

(Andersson 2008:2). Skoog (2013) menar att det finns en risk för att instabilitet är något 

som reproduceras i samhällsvården. Instabilitet handlar bl.a. om uppbrott, återflyttar och 

sedan nya placeringar. Forskning har visat att barns ökade hälsoproblematik har 

samband med många, ostabila placeringar (Gabler m.fl. 2014). Många barn i Skoogs 

(2013) studie hade erfarenhet av att på nytt behöva placeras i familjehem efter en 

återförening med sin ursprungsfamilj. Ofta var det samma problematik som låg till 

grund för den första placeringen som också ledde till den senare. Betydelsen av 

matchning mellan familjehem och barn samt fungerande planering av återföreningar 

framstår som viktiga för att motverka instabilitet. Om familjehemmet inte kunde hantera 

barnets problematik och barnet inte kände sig bekväm i hemmet framstod risken för 

uppbrott som betydligt större (ibid). 

 

2.2 Anknytning till familjehem 

När barn placeras i familjehem görs det med utgångspunkt i att de är i behov av nya, 

trygga omvårdare. Stourfe m.fl. (2005 cf. Gabler m.fl. 2014) betonar hur en trygg 

anknytning till en familjehemsförälder kan fungera som en skyddande faktor för 

familjehemsplacerade barn.  Flera forskare har genomfört studier gällande barns 

anknytning till familjehemsföräldrar.  

Dozier & Stovall (2000 cf. Dozier m.fl. 2001) fann att barn som placerades vid 6-12 

månaders ålder utvecklade mer säkra anknytningsmönster än barn som var placerade 

vid 12-20 månaders ålder. Även Tucker och MacKenzie (2012) visar att barn som 
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placeras i tidigare åldrar har större chans att utveckla en trygg anknytning till 

familjehemmet. Slutsatsen utifrån dessa två studier blir att anknytningsmönster 

stabiliseras snabbare hos yngre än hos äldre barn. I studien utförd av Dozier m.fl. (2001) 

studerades 50 barn och deras familjehemsföräldrar. Barnen hade placerats mellan deras 

födelse och 20 månaders ålder. Syftet med studien var att undersöka grunden till 

anknytning till nya omvårdare. Dozier m.fl. (2001) skriver att när barn blir placerade 

senare i livet kan detta vara problematiskt. Detta beror på barnets tidigare erfarenheter 

och inre arbetsmodeller, alltså barnets föreställningar om sig själv och omvärlden. 

Vilket påverkar anknytningsmöjligheten till nya omvårdare. Resultatet i studien visade 

på att familjehemsföräldrarnas känslomässiga tillgänglighet och reflekterade sinne kring 

barnet och dess behov har ett direkt samband med barnets anknytningsmönster och 

anknytningsmöjligheter. Studiens resultat visar att barn kan anpassa sig till nya 

omsorgsgivare även om de redan knutit an till andra, eller om de varit med om 

traumatiska anknytningssituationer. Gabler m.fl. (2014) visade att barns 

anknytningsmönster och beteendeproblem hade en direkt koppling till 

familjehemsföräldrarnas stress, stödjande och tryggande närvaro. Om 

familjehemsföräldrarna förhöll sig på ett bra sätt till barnet började en trygg anknytning 

skapas redan under de sex första månaderna. 

 

Ett nytt band kan skapas till en ny omvårdare, även om det kan ta tid. Kort sagt dras 

slutsatsen att det inte är någon skillnad i möjligheten att knyta an till biologiska 

föräldrar eller familjehemsföräldrar. Anknytningen är flexibel och föränderlig (Dozier 

m.fl. 2001).  

 

2.3 Kontakt med den biologiska familjen 

Forskning gällande kontakten mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska 

föräldrar har utvecklats och förändrats främst under 1990-talet (Höjer 2014). I 

socialtjänstlagen (SoL) framgår flera aspekter som handlar om barnets behov av kontakt 

med föräldrarna. Bl.a. 6 kap 1 § SoL lyder att vården i familjehem bör utformas så att 

den främjar barnets samhörighet med närstående och kontakt med närmiljön (Lundgren, 

Sunesson & Thunved 2016). Andersson (1998) betonar att familjehemsplacerade barns 

familjerelationer har en stor betydelse för deras välbefinnande och identitet bl.a. utifrån 

anknytningsteorin. Andersson (ibid) kunde ur sina intervjuer med familjehemsplacerade 

barn dela in barnen i två grupper: den ena som kallade sina familjehemsföräldrar för 
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mamma och pappa och hade mindre kontakt med sin biologiska familj. Och den andra 

som istället kallade sina biologiska föräldrar för mamma och pappa och som hade en 

tillhörighet till båda familjerna. Barnen i den andra gruppen rörde sig friare mellan de 

två familjerna och träffade oftare sina biologiska föräldrar. Kontakten ansågs positiv för 

barns självkänsla och identitet då de genom kontakten kan få en realistisk bild av sina 

föräldrar och därmed relatera till familjehemsföräldrarna på ett bättre sätt. Andersson 

(ibid) fann att trots kontakten med den biologiska familjen så kände många av barnen 

tillhörighet till sin familjehemsfamilj, i vissa fall fanns till och med känslan av 

tillhörighet endast i familjehemmet. Andersson (1998) menar att bibehållen kontakt inte 

är detsamma som bibehållen familjetillhörighet. Här visar även Tilander och Westbergs 

(2010:1) studie på vikten av att biologiska föräldrar kan acceptera barnets placering, 

dels för att fortsätta ha kontakt samtidigt som barnet får ro i familjehemmet. Slutsatsen 

blev att kontakten, utifrån barns eget perspektiv, ansågs som viktig, oavsett om den 

ligger till grund för en hemflytt eller inte, för att få kunskap och förståelse om sin 

bakgrund (Tilander & Westberg 2010:1). 

 

Det positiva inflytandet av kontakt med den biologiska familjen är något som Acock, 

McWey och Porter (2010) beskriver. Deras kvantitativa studie visade att barns 

depression och beteendeproblem var lägre ju mer konsekvent kontakt de hade med sina 

biologiska föräldrar. Cederström (1990) menar att det är viktigt att barns kontakt med 

de biologiska föräldrarna upprätthålls. Det anses viktigt att bevara denna relation för 

barnets utveckling och identitet. Cederström (1990) fann i sin undersökning, av 

familjehemsbarn i åldrarna fyra till tolv år, att barnens relationer till 

familjehemsföräldrarna till stor del var beroende av den relation de hade till sina 

biologiska föräldrar. Studien visade att de barn som hade dåliga och på olika sätt 

bristfälliga relationer till sina biologiska föräldrar också utvecklade bristfälliga 

relationer till familjehemsföräldrarna. Familjehemsföräldrarna tenderade då att uppleva 

barnet som bråkigt och svårhanterligt. Här kan det skapas en slags självuppfyllande 

profetia där familjehemmet riskerar att upprepa de biologiska föräldrarnas 

förhållningssätt gentemot barnet. Relationen mellan barnet och dess biologiska familj 

kan härigenom tänkas påverka vardagslivet och kvalitén i familjehemmet. 

Stor vikt läggs vid att barnet bör ha kontakt med sina biologiska föräldrar men det finns 

även forskning som visar hur barn bl.a. uppvisar ökad beteendeproblematik efter 

kontakt samt att den väcker smärtsamma känslor kring den tidiga separationen (Höjer 
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2014; Vinnerljung 1996). Gauthier m.fl. (2004) och Mennen och O’keefe (2004) menar 

att familjehemsplacerade barns kontakt med den biologiska familjen inte behöver vara 

positiv. Det framhålls att kontakten alltid bör finnas som alternativ, men i vissa fall kan 

det skapa beteendeproblematik, skada anpassningen till familjehemmet samt skapa 

lojalitetskonflikter hos barnet. Även Höjer (2001) fann i sin studie, där 550 familjehem 

deltog, att 10 % av de familjehemsplacerade barnen i studien inte hade någon kontakt 

med sina biologiska mödrar och 32 % hade ingen kontakt med sina fäder. Höjer (ibid) 

menar att familjehemsverksamhetens mål är att upprätthålla regelbunden kontakt med 

de biologiska föräldrarna, vilket även regleras i lagen. Detta uppfylls kanske inte i den 

mån det borde. Samtidigt visar Höjer hur den faktiska kontakten också tenderar att bli 

bristfällig i vissa fall. Höjer (ibid) menar att det i första hand blir 

familjehemsföräldrarna som blir barnets anknytningspersoner när kontakten blir 

bristande. Till stor del kan den bristande kontakten ha en grund i den inbyggda konflikt 

som finns mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. De biologiska 

föräldrarna har på grund av sin oförmåga fått sina barn placerade hos någon annan som 

anses ha förmåga att ta hand om deras barn. Detta skapar motsättningar och kan 

försvåra kontakten (Höjer 2001).  

 

2.4 Återförening med den biologiska familjen 

Samhällsvården är idag främst avsedd för att vara en tillfällig lösning vid 

familjeproblem och grundtanken är att barnen så småningom ska återförenas med sina 

biologiska föräldrar (Vinnerljung 1996). Vidare verkar svensk forskning tyda på att 

återföreningar i många fall inte sker, och att de återföreningar som sker tenderar att inte 

bli bestående. Bonnier och Kälvesten (1990 cf. Vinnerljung 1996) fann att av 283 barn 

och ungdomar i Stockholms stad återvände endast 25 % av dessa hem för gott inom ett 

par år. 35 % stannade varaktigt i sitt familjehem och 40 % flyttade upprepade gånger 

mellan det ursprungliga hemmet och samhällsvården.  

Gauthier, Fortin och Gloria (2004) uppmärksammar svårigheter som kan uppstå vid 

familjehemsplaceringar. Eftersom tanken ofta är att barnet ska flytta hem till den 

biologiska familjen så fort som möjligt måste de biologiska föräldrarna förbättra sin 

föräldraförmåga. Detta kan ibland ta längre tid än väntat vilket innebär att barnet 

tillbringar en lång tid i familjehemmet. När de biologiska föräldrarna uppnått en god 

föräldraförmåga, uppnått de mål som låg till grund för barnets placering, kan barnet 

redan knutit an till familjehemsföräldrarna. Har barnet således knutit an tryggt till 
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familjehemmet kan det enligt forskning vara mycket skadligt att skilja dem åt (Gauthier 

m.fl. 2004). Detta då familjehemsföräldrarna blir barnets psykologiska föräldrar och ser 

dem som sin familj. En återförening kan då leda till ett trauma, vilket kan leda till en ny 

familjehemsplacering senare (Tucker & MacKenzie 2012). Flera forskare menar att 

upprepade uppbrott från omvårdare kan vara mycket traumatiskt för barn (Gauthier 

m.fl. 2004; Skoog 2013). Tucker och MacKenzie (2012) visar på två faktorer som ökar 

sannolikheten att lämna familjehem eller byta familjehem: ålder vid första placering och 

tidigare bristande anknytningserfarenheter. Även Skoogs (2013) studie visar att 

uppbrott från omvårdare ofta blir värre om barnet trivts och haft en bra relation till 

dessa. Om uppbrottet var planerat eller inte hade dock inte lika stor betydelse för 

barnets reaktion. Vinnerljung, Öman och Gunnarson (2004) visar hur var tredje 

återförening med den biologiska familjen inte håller utan barnet återkommer till 

dygnsvården inom två år, och varannan under det första halvåret. Tre av fyra 

återplaceringar sker under första året av återförening. Detta visar att sammanbrott 

tenderar att ske snabbt vid förändringar i vårdmiljön. 

 

 2.5 Sammanfattning  

Ovan presenterad forskning visar att familjehemsplaceringar ofta har sin grund i 

föräldrarnas bristande förmåga. Familjehemmet ska ge dessa barn stöd och skydd i en så 

”familjelik” konstellation som möjligt. Forskningen kring familjehemsplaceringar visar 

många variationer. Familjehemsplaceringar kan vara traumatiska och instabila men 

forskningen visar också att de kan ge goda utfall för barn. Vidare framgår flera olika 

aspekter gällande anknytningens påverkan och vikt för barn som placeras i familjehem. 

Forskningen visar att barn kan knyta an till nya omvårdare utanför den biologiska 

familjen beroende på den nya omvårdarens förhållningssätt. Anknytningsmöjligheten 

påverkas också av bl.a. barnets ålder samt tidigare anknytning och erfarenheter i den 

biologiska familjen. Forskningen visar också att barns kontakt med den biologiska 

familjen kan vara såväl god som skadlig ur olika perspektiv. Vidare framgår att en 

återförening med den biologiska familjen kanske inte alltid anses vara gynnsam för 

barnet. Detta på grund av att separationen från familjehemmet kan ha en traumatisk 

inverkan. Forskningen som vi nämnt i detta kapitel ger ingen entydig bild av vad som är 

bäst och ”rätt” för barn i varje enskilt fall. Detta visar tydligt på dessa frågors 

komplexitet.  



 

 

12 

 

3. En teoriram 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska perspektiv och begrepp som vi 

kommer använda oss av i denna studie. Först presenteras familjebegreppet följt av 

anknytningsteorin. Under anknytningsteorin presenterar vi också centrala begrepp 

såsom anknytningssystem, anknytningsbeteende och separationer. Därefter kommer vi 

att presentera utvecklingspsykopatologi. 

 

3.1 Familjebegreppet 

Det är främst i familjen, där de första nära relationerna uppstår, som anknytningen 

utvecklas (Allmänna barnhuset 2007:5). Idag finns en uppsjö av olika 

familjekonstellationer i vårt samhälle (Bäck-Wiklund 2012). Det finns en stor 

variationsrikedom gällande begreppet familj kopplat till bl.a. historisk och kulturell 

kontext (Bäck-Wiklund 2012; Höjer & Sjöblom 2012). Även fast begreppet familj inte 

har någon entydig innebörd tenderar vi i Sverige att referera till kärnfamiljen (Bäck-

Wiklund & Bergsten 1997). Detta visar sig bl.a. inom socialt arbete. I samhället 

tenderar organisationer och professionella exempelvis inom socialtjänst att bidra till en 

normativ bild av familj och föräldraskap, detta med utgångspunkt i dagens 

familjepolitik, där relationen barn-förälder inte sällan kopplas till blodsband. När det 

gäller till exempel lagen om fastställande faderskap och arv är utgångspunkten att det är 

blodsbanden som avgör tillhörighet och därmed också berättigande till arv (Bäck-

Wiklund 2012; Höjer & Sjöblom 2012; Larsson Sjöberg 2012). Detta kan vara aningen 

motsägelsefullt eftersom man inom socialt arbete ofta möter familjer som är löst 

sammankopplade och som står långt ifrån ”kärnfamiljsidealet” (Höjer & Sjöblom 2012).  

 

Morgan (2011) definierar en familj lite annorlunda. Han använder begreppet praktik, 

och familjepraktiker, för att visa att familjer inte är något som kan begränsas till biologi 

eller natur. Morgans familjebegrepp grundar sig inte på blodsband utan snarare på de 

handlingar och praktiker som görs tillsammans i vardagen (Morgan 2011; Larsson 

Sjöberg 2012). Det är dessa praktiker som i sin tur skapar känslan av ”familj” och vem 

som är en familjemedlem. Familjen fungerar ofta som en enhet där vi söker och får 

omsorg, närhet och gemenskap (Bäck-Wiklund 2012). Även Bäck-Wiklund och 

Bergsten (1997) beskriver familjen som en förhandlingsarena. Hur gemenskapen och 

hur de individuella förutsättningarna ser ut påverkar de förhandlingar som pågår i en 
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familj – ett slags givande och tagande som antingen kan lyckas eller misslyckas (ibid). 

Dencik, Jörgensen och Sommer (2008 cf. Wissö 2012) menar på samma sätt att 

vardagslivet i familjer till stor del är beroende av familjemedlemmarnas upplevelser av 

mening, tillhörighet och sammanhang. Höjer (2012) skriver att även familjehem kan 

inringas i begreppet ”familj”; det är också en konstruktion, med vissa praktiker, 

aktiviteter och roller. Skillnaden är kanske att familjehemmet är ett ”hem på uppdrag”, 

och ofta kan anses vara en relativt osäker konstruktion då familjehemsföräldrar kan 

avsägas sitt uppdrag (Höjer 2001, 2012). Detta säger däremot ingenting om 

familjemedlemmars känsla av tillhörighet, sammanhang och kärlek. Här kan 

blodsbandets betydelse för nära relationer ersättas av sociala band (Larsson Sjöberg 

2012).  

 

3. 2 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin förklarar skapandet av ett viktigt band mellan barnet och dess 

omvårdare, vilket kommer påverka barnets utveckling. Barnet har behov av en 

kärleksfull och obruten relation till minst en vuxen (Broberg m.fl. 2006; Fonagy 1996 

cf. Karlsson 2012; Bowlby 1951 cf. Lindén 2013). Denna teori anses idag vara den 

viktigaste psykologiska teorin vad gäller barns behov av nära relationer för bl.a. 

beskydd, omsorg, självständighet och upptäckarglädje (Broberg m.fl. 2008). Bowlby 

brukar benämnas som grundaren av anknytningsteorin. Bowlby menade att barn är 

utrustade med ett genetiskt programmerat beteendesystem som är betydande för barnets 

överlevnad. Anknytningen sker mer eller mindre automatiskt och instinktivt till 

personer nära barnet, detta betyder att barn i stort sätt inte kan låta bli att knyta an 

oavsett om föräldrar kan anses lämpliga eller inte (Allmänna Barnhuset 2007:5; 

Broberg, Almqvist & Tjus 2003 cf. Broberg m.fl. 2006). Ainsworth är ett annat känt 

namn inom denna teori. Hon konstruerade en laboratoriesituation kallad “The Strange 

Situation” för att studera barns användning av sin moder som en trygg bas varifrån 

barnet utforskar världen. Experimentet utfördes genom att barn och deras mödrar fick 

vistas i ett rum med en okänd person. Efter att ha lekt med barnet en stund lämnade 

modern rummet. Genom att studera barnets reaktion när föräldern försvann samt vid 

återföreningen, kunde olika mönster urskiljas (Lindén 2013). Ainsworth kunde ur 

experimentet urskilja fyra olika anknytningsmönster: otrygg-undvikande anknytning 

(grupp A), trygg anknytning (grupp B), otrygg-ambivalent (grupp C), och 

desorganiserad anknytning (grupp D). En trygg anknytning är den mest gynnsamma för 
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barnet eftersom man då är nyfiken och vågar utforska världen. Har barnet däremot en 

otrygg anknytning klänger barnet sig fast vid anknytningspersonen och är otröstlig eller 

så visar inte barnet något behov av närhet då det förväntar sig att bli avvisad (Broberg 

m.fl. 2008; Karlsson 2012). Barn kan även utveckla en s.k. desorganiserad anknytning 

vilket innebär att barnet byter anknytningsstil, ena stunden är barnet rädd och andra 

stunden söker det kontakt och kärlek till anknytningspersonen (Lindén 2013). 

 

3.2.1 Anknytningssystem och anknytningsbeteende 

Bowlby (1969 cf. Karlsson 2012) beskriver anknytning som barnets kanske viktigaste 

överlevnadsstrategi. Eftersom det nyfödda barnet inte kan överleva på egen hand måste 

det ha ett speciellt beteendesystem som syftar till att få omvårdnad av andra. Detta 

system ska ha en stark påverkan på omgivningen eftersom målet är att få närhet och 

skydd, det lilla barnet ska väcka en obetvinglig lust hos vuxna att ta hand om det. 

Anknytningsbeteenden och anknytningssystemet har sina motsvarigheter hos 

omvårdaren som har ett omvårdnadssystem och omvårdnadsbeteenden som i bästa fall 

ska svara upp på barnets behov (Broberg m.fl. 2006). Bowlby (cf. Broberg m.fl. 2006) 

menar att anknytningssystemet bygger på det s.k. rädslosystemet. När barnet blir rädd 

till exempel av ensamhet eller höga ljud aktiveras barnets anknytningssystem och barnet 

söker upp sin anknytningsperson för hjälp. Barn kan även ha fler anknytningspersoner 

beroende på bl.a. familjesituation och miljö. Barn utvecklar då en s.k. 

”anknytningshierarki” där den primära anknytningspersonen står högst upp (Allmänna 

Barnhuset 2007:5). Därmed inte sagt att de anknytningspersoner som hamnar längre ner 

i hierarkin är betydelselösa, utan alla påverkar barnets liv.  

 

Ett viktigt begrepp när man talar om anknytning är inre arbetsmodeller. Det handlar om 

mentala representationer av verkligheten som skapas av tidigare erfarenheter från bl.a. 

samspel med anknytningspersoner. Broberg m.fl. (2006) menar att barn utvecklar inre 

arbetsmodeller för att kunna förutsäga omvårdares beteende. Barnet utvecklar en modell 

av andra och omvärlden, denna bild är i sin tur nära kopplad till barnets utvecklande av 

en bild av sig själv och sitt eget värde (Broberg m.fl. 2006). Om barn avvisas och 

negligeras av sina anknytningspersoner riskerar de att utveckla en negativ inre modell 

av sig själv och andra, vilket kommer att påverka barnet i framtiden. Bowlby (cf. 

Broberg 2006) menar att barn med otrygg anknytning ofta utvecklar multipla och 

osammanhängande inre arbetsmodeller. Barnen kan i dessa fall utveckla en felaktig bild 
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av minnen och erfarenheter som en skyddsmekanism mot ångest. En annan 

skyddsmekanism kan även innebära att barnet ibland ”stänger ute” sina föräldrar för att 

försvara sig mot ångest. Dessa skyddsmekanismer blir barnets sätt att klara sig, trots att 

föräldrarna är mer eller mindre otillgängliga (ibid). Intressant är dock att inre 

arbetsmodeller är föränderliga.  

 

3.2.2 Separationer  

Relationen till omvårdaren är primär och av stor vikt för barnet, framför allt under de 

första levnadsåren (Broberg m.fl. 2008; Lindén 2013). Beroende på när i livet 

separationen sker, vilken ålder barnet har samt vilket anknytningsmönster man har till 

sin/sina närmaste omvårdare, hanterar man separationer olika. Separation ifrån 

omvårdare kan upplevas som en traumatisk händelse. Forskning har visat att små barn 

regerar på separationer från sina närmaste anknytningspersoner på liknade vis som 

vuxna människor regerar när någon närstående går bort. Därmed har ålder beskrivits 

som en tydlig sårbarhetsfaktor. Makarna Robertson fann under 1950-talet att barn som 

var yngre än tre år samt hade tidigare separationserfarenheter reagerade starkare på 

separationer än äldre barn utan tidigare traumatiska erfarenheter. (Andersson 2008:2; 

Broberg m.fl. 2006). Broberg m.fl. (2006) menar att barnet är helt beroende av sina 

anknytningspersoner. Vid en separation aktiverar barnet sitt anknytningssystem. Detta 

innebär att barnet söker hjälp och kontakt från sina anknytningspersoner för att hantera 

sina känslor. Om dessa personer inte finns tillhands för att ”avaktivera” systemet, möta 

upp barnet i hens känslostorm, lämnas det åt sig själv att hantera detta vilket ett barn 

inte kan göra på ett lämpligt sätt. Dessa barn kan få svårigheter gällande att känna 

trygghet och hantera sina känslor. Bowlby menar att beteendeproblem och andra 

svårigheter är betydligt vanligare hos barn med långvariga separationserfarenheter och 

splittrade uppväxtförhållanden (bl.a. Broberg m.fl. 2006; Allmänna Barnhuset 2007:5).  

 

3.3 Utvecklingspsykopatologi  

Utvecklingspsykopatologi handlar om människans utveckling under riskfyllda, sårbara 

och utsatta förhållanden (Andersson 2008:2). Utvecklingspsykopatologin är främst 

kopplat till barn och barndomsrisker. Denna teori handlar om att försöka förstå 

variationer, individuella skillnader och förändring över tid i ett komplext och dynamiskt 

samspel mellan individ och omgivning. Här talar man bl.a. främst om risk- och 

skyddsfaktorer, resilience (motståndskraft/återhämtningsförmåga) och vändpunkter. 
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Teorin betonar hur olika personer kan påverkas och drabbas olika av olika fenomen och 

försöker i sin tur förklara vad detta kan bero på. Det handlar således om en ständig 

balans mellan risk- och skyddsfaktorer, där det ena kan komma att överväga det andra. 

Ju fler skyddsfaktorer, desto större potentiellt positivt utfall, och tvärt om. Enkelt sagt är 

det alltid mest gynnsamt om barn förses med så många skyddsfaktorer som möjligt 

(Lagerberg & Sundelin 2000).  

 

Risk- och skyddsfaktorer finns på tre övergripande nivåer: Samhället, familjen, och 

inom barnet (Andersson 2008:2). T.ex. barnets ålder och familjesammansättning kan 

utgöra särskilda riskfaktorer (Lagerberg & Sundelin 2000). Exempelvis kan en otrygg 

anknytning hos ett barn få olika följder beroende på individens enskilda förmågor och 

den omgivning som barnet befinner sig i. Timing har också stor betydelse för 

utvecklingen, dvs. när i barnets utveckling en risk uppstår. Vissa perioder i ett barns liv 

är känsligare än andra, men även barn själva kan vara känsligare än andra. Man talar 

nämligen om s.k. resilience. Vissa menar att resilience handlar om individer i risk som 

visar bättre utfall än väntat, andra menar att det handlar om individer som kan anpassa 

sig positivt trots att denne drabbats av svåra omständigheter och erfarenheter. Det tredje 

sättet att se på resilience är att man som drabbad av svåra erfarenheter visar på en god 

återhämtningsförmåga (Andersson 2008:2). Motståndskraftiga barn är dock inte 

osårbara. Det handlar istället om att vissa har en hög resilience inom vissa områden, 

men inte andra, och tvärt om (Lagerberg & Sundelin 2000). Vad och hur t.ex. ett barn 

tycker, tänker, upplever och känner om sina erfarenheter är avgörande för vilka 

konsekvenser erfarenheten får (Andersson 2008:2). 

 

Utvecklingspsykopatologin intresserar sig för kontinuiteter och förändringar i 

utveckling och livslopp. Här kommer vändpunkter in. Intresset är särskilt riktat mot 

vändpunkter i livet för barn och unga som lever i svåra förhållanden (Andersson 

2008:2). En familjehemsplacering, eller en hemflytt efter en lång familjehemsplacering 

kan vara en form av vändpunkt som barn upplever olika. Andersson (ibid) beskriver hur 

barn i samhällsvård ofta uppvisar problem gällande ohälsa samt psykologiska, kognitiva 

och beteendemässiga problem. Anknytningsrelationer och utvecklingen av vissa 

anknytningsmönster är faktorer som har stor betydelse för barn placerade i familjehem. 

En otrygg anknytning räknas som en riskfaktor, medan en trygg anknytning är en 

skyddsfaktor. Andersson (2008:2) menar att en familjehemsplacering både kan ses som 
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en skyddsfaktor och en riskfaktor beroende på bl.a. barnets upplevelser, och andra yttre 

omständigheterna kring placeringen. Frågan blir vad som anses vara en riskfaktor 

respektive en skyddsfaktor, i olika situationer och fall. Lagerberg och Sundelin (2000) 

påpekar att samma faktor kan vara en skyddsfaktor i vissa fall, och riskfaktor i andra 

fall.  

 

3.4 Sammanfattning 

Hur socialsekreterare som arbetar med familjehemsplacerade barn ser på begreppet 

familj och olika familjekonstellationer kan vara avgörande för hur man tänker kring vad 

som är mest gynnsamt gällande boende och kontakt för dessa utsatta barn. Detta 

grundar sig i hur man definierar en familj och vilken konstellation som blir eller är den 

”rätta” för barnet. Anknytningsteorin har därför en central plats i denna uppsats för att 

denna främst belyser vikten av nära och betydelsefulla relationer för barn. En trygg 

anknytning utgör en betydelsefull grund för att barn ska utvecklas positivt. Under 

anknytningsteorin är också separationer något viktigt. Separationer är något 

genomgående i familjehemsplacerade barns liv, och kan bli traumatiska såväl från 

biologiska föräldrar som familjehemsföräldrar. Många familjehemsplacerade barn har 

erfarenhet av instabilitet gällande boende och omvårdnad, men även otrygg anknytning. 

Dessa fenomen kan i sin tur utgöra grunden till vidare problematik och svårigheter. Här 

kommer utvecklingspsykopatologin in. Familjehemsbarn lever under mer eller mindre 

svåra livsomständigheter. För socialsekreterare som arbetar med dessa barn kan det 

handla om att överväga risk-och skyddsfaktorer t.ex. om eventuella risker med en 

hemflytt övervägs av skyddsfaktorer, eller tvärt om. Det handlar till stor del om att 

uppmärksamma och bedöma det enskilda barnets behov utifrån dennes erfarenheter, 

reaktioner och miljö. 
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4. Forskningsmetod 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer för att utifrån socialsekreterares 

beskrivningar undersöka hur barn påverkas av kontakten till deras biologiska föräldrar, 

samt om man bör eftersträva en återförening med den biologiska familjen utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Våra informanter arbetar med barn 0-12 år och har 

erfarenheter av familjehemsplaceringar. En kvalitativ intervju enligt Kvale och 

Brinkman (2014) syftar till förstå världen och dess företeelser inom ramen för den 

intervjuades erfarenheter och perspektiv.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Fem socialsekreterare intervjuades i denna studie. Intervjuerna tog ca 35 minuter 

vardera förutom en som tog ca 50 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats. För oss var det viktigt att intervjupersonerna själva fick 

välja plats för att de skulle känna sig bekväma, både emotionellt och tidsmässigt. Vi 

valde att utföra semistrukturerade intervjuer för att kunna hålla samtalet till studiens 

syfte, samtidigt som samtalet karaktäriseras av en viss öppenhet och flexibilitet gällande 

frågor och svar (Kvale, 2007). Vi började med att ställa inledande frågor för att öppna 

upp samtalet och bjuda in till spontana och rika svar (jmf. Kvale & Brinkman 2014). Ett 

exempel på frågor vi ställde är: ”Vad tänker du om familjehemsplacerade barns kontakt 

med den biologiska familjen?” För att försöka få mer preciserade svar ställde vi 

sonderande frågor som t.ex. ”har du fler exempel på sådana situationer?”, samt 

specificerande frågor: ”Hur upplevde du det?”. Mot slutet av intervjuerna använde vi 

även en del direkta frågor för att få korta och direkta svar som t.ex: ”Anser du att…?”, 

”tänker du att…?” (ibid). Vi valde att ljudinspela intervjuerna för att underlätta 

transkriberingen, detta efter godkännande från intervjupersonerna. Under intervjun 

antecknade vi stödord för att inte glömma att följa upp intressanta uttalanden och ställa 

uppföljningsfrågor kring dessa.   

 

4.1.1 Urval av litteratur 

Forskningen som presenteras i denna studie har vi fått tillgång till genom databaserna; 

Discovery, PsychInfo, SocIndex, Web of Science. Vi har också letat artiklar via 

socialvetenskaplig tidskrift. De sökord vi använt oss av är: attachment, foster home, 

foster parent, biological parents, foster child, contact och reunification samt dessa ords 



 

 

19 

 

svenska motsvarigheter: anknytning, familjehem, familjehemsföräldrar, biologiska 

föräldrar, familjehemsplacerade barn, kontakt och återförening. Vi har använt dessa 

sökord både enskilt och tillsammans under sökningen för att få fram artiklar av relevans 

för vårt syfte och våra frågeställningar. Sammanlagt fann vi omkring 95 stycken artiklar 

genom dessa databaser och sökord. Vi valde efter detta att avgränsa vår sökning till tre 

olika teman, anknytning hos familjehemsplacerade barn, kontakten med den biologiska 

familjen samt återförening till den biologiska familjen. Utifrån dessa teman blev det 

mera greppbart att välja ut de artiklar som har relevans till vår studie och koppling till 

vårt syfte och frågeställningar. De artiklar som tillslut valdes ut är de 11 vetenskapliga 

artiklar som använts i detta arbete. Vi har under sökningens gång varit noga med att 

forskningen vi valt ut ska vara peer-reviewed dvs. granskad av internationella forskare 

samt att dessa artiklar ska vara publicerade i full text. För att komplettera denna 

litteratursökning via databaser har vi använt oss av kurslitteratur från 

socionomutbildningen samt publikationer från Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen. 

Vi har även tittat på bland annat referenslistor i avhandlingar som haft liknande ämne, 

för att få tips på tidigare forskning.  

 

4.1.2 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom ett tvåstegsurval (Ahrne & Svensson 2011) 

där vi först valde ut tre socialtjänster i tre skilda kommuner. Via telefon tog vi kontakt 

med enhetschefer vid socialkontor som arbetar med barn och familjer. Dessa chefer har 

i sin tur fört vidare förfrågan till kollegor som de anser lämpliga. Därigenom utsågs fem 

intervjupersoner till denna studie. Vi ansåg att cheferna var mest lämpade att utse de 

personer som passade bästa till studiens syfte. De intervjupersoner som valdes ut bjöd 

sedan in oss till deras kontor för att där medverka i intervjun. Kvale (2007) menar att 

valet av antal intervjupersoner är en svår fråga vid kvalitativa intervjuer – antingen blir 

urvalet för litet för att generalisera eller för stort för att hinna med att analysera alla 

intervjuer på ett tillfredställande sätt. Kvale (2007) menar alltså att antalet 

intervjupersoner i en studie helt enkelt beror på studiens syfte. Detta var något vi 

funderat mycket kring och ansåg att vi uppnådde en mättnad i materialet efter fem 

intervjuer. Mättnad innebär i detta sammanhang att man får liknande svar från flertalet 

intervjupersoner och att ytterligare intervjuer inte förväntas bidra med helt ny kunskap 

(Ahrne & Svensson 2011).  
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4.1.3 Intervjuguide 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med en fenomenologisk ansats och en 

allmän intervjuguide (se bilaga 2). Under en semistrukturerad intervju har man vissa 

frågor och teman fastställda, dock behöver frågorna inte ställas i någon särskild ordning 

eller på något särskilt sätt. Tanken är att samtalet ska vara öppet för förändringar och 

följdfrågor utifrån vad intervjupersonen tar upp (Kvale 2007). Med fenomenologisk 

ansats menas att man fokuserar på de exakta beskrivningarna som intervjupersonen ger 

av sina upplevelser (Patton 1990 cf. Larsson 2005). Enligt Larsson (2005) skapar man 

en allmän intervjuguide genom att formulera ett antal samtalsämnen eller teman som 

man sen bryter ner till antal öppna frågor (se bilaga 2). Vi ansåg att denna 

intervjustrategi passade bäst till vårt syfte genom att vi kunde få så spontana, 

nyanserade och rika svar som möjligt, samtidigt som vi kunde styra intervjun mot vårt 

syfte och våra frågeställningar. Det är viktigt att intervjufrågorna tydligt kopplas till 

studiens syfte och frågeställningar för att kunna färdigställa studien. Däremot valde vi 

att ställa en del frågor som inte hade direkt koppling till syfte och frågeställningar, med 

avsikt att ”öppna upp” för ett intressant samtal och diskussion.  

 

4.1.4 Studiens trovärdighet 

För att stärka studiens trovärdighet har vi haft som mål att vara så transparanta som 

möjligt genom att presentera och förklara varför och hur vi gjort vissa urval, tolkningar 

och avgränsningar (Kvale & Brinkmann 2014). Under arbetets gång har vi försökt 

förhålla oss så neutralt och objektivt som möjligt för att inte påverka resultatet. Vi har 

lagt ner mycket tid på intervjuguidens utformning innan intervjuerna. Vi har varit 

noggranna med att ställa välformulerade frågor som var svåra att misstolka, detta för att 

vi skulle få tydliga och relevanta svar på våra frågeställningar. Under intervjuerna 

använde vi ledande frågor varsamt för att inte påverka resultatet beroende på vem som 

intervjuar. I och med detta kan man tala om validitet och reliabilitet. Förenklat kan man 

säga att validitet handlar om att ”studera det man avser att studera”.  Reliabilitet handlar 

om forskningens konsistens dvs. själva noggrannheten i studien (Kvale & Brinkman 

2014). Vi var medvetna om att noggrannheten kunde påverkas negativt av att vi 

använde semistrukturerade intervjuer och en allmän intervjuguide, där svaren kunde te 

sig olika beroende på vem som ställer frågorna och vem som svarar. Här vill vi 

understryka att det var mångsidiga svar vi sökte, och inte någon objektiv sanning. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att även om svaren kan vara mångsidiga 
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så kan intervjuaren styra samtalet åt det håll hen avser. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten i denna studie har vi båda transkriberat vardera ljudinspelning på varsitt 

håll för att sedan jämföra dessa. Tanken bakom detta var att säkerställa att 

intervjupersonernas uttalanden tolkades så korrekt som möjligt (jmf. Kvale & Brinkman 

2014).  

Ett ständigt dilemma gällande intervjustudier är om deras resultat kan generaliseras eller 

inte. Att generalisera ett resultat från fem intervjuer kan kanske upplevas som osäkert. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver dock om s.k. analytisk generalisering. De 

beskriver analytisk generalisering som att man gör en väl övervägd bedömning i vilken 

mån resultaten har likheter med och kan ge vägledning för vad som kan hända i en 

annan situation. Genom att vi använt många citat och detaljerade beskrivningar av såväl 

informanternas svar som våra egna tolkningar och analyser anser vi att läsaren får 

möjlighet att studera och avgöra skillnader och likheter. Studiens trovärdighet 

diskuteras ytterligare i metoddiskussionen (6.3).  

 

4.2 Bearbetning och analys 

Intervjufrågorna var uppdelade i tre delar (se bilaga 2) för att vi på ett smidigare sätt 

skulle kunna sammanställa socialsekreterarnas olika svar och jämföra dessa. 

Intervjuerna transkriberades på varsitt håll direkt efter vardera intervju. Under 

transkriberingen valde vi att inte skriva med t.ex. ”äh” och ”hm” samt upprepanden, 

detta för att förtydliga och förenkla citaten för läsaren men också för vår egen skull 

under analys- och tolkningsarbetet. Efter transkriberingen bearbetades materialet och 

lästes flera gånger för att hitta teman och intressanta citat. Vi började urskilja 

återkommande uttalanden från socialsekreterarna och utifrån dessa formulerade vi olika 

teman för att strukturera upp resultatet, dels för att förenkla analysarbetet. Med hjälp av 

våra funna teman kunde vi se till helheten och komma fram till våra tolkningar samt 

slutsatser.  

Analysarbetet genomfördes med hjälp av en hermeneutisk analysmetod (jmf. Larsson 

2005). Denna metod innebär att man undersöker och tolkar enskilda delar och deras 

mening i relation till helheten, vilket kallas hermeneutisk cirkel (ibid). I hermeneutisk 

tolkning handlar det också om att medvetengöra sin förförståelse och aktivt pröva sina 

tolkningar mot andra möjliga tolkningar (Sjöström 1994). Vi började med att granska de 

enskilda teman vi uppmärksammat för att se hur dessa kunde förstås och tolkas. Vi 

övergick däremellan till att se hur dessa olika teman kunde förstås i förhållande till 
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varandra samt hur de kunde förstås och tolkas kopplat till helheten. Helheten i vårt 

resultat handlar om socialsekreterares erfarenheter av familjehemsplacerade barns 

kontakt och återförening med den biologiska familjen. Lojalitetskonflikter och barnets 

bästa är exempel på teman som tolkades enskilt men också i relation till resultatet som 

helhet (jmf. Larsson 2005). Empirin analyserades slutligen med hjälp av våra teoretiska 

perspektiv, som presenterats i tidigare kapitel och sattes sedan i relation till tidigare 

forskning. Vid analysarbetet kontrollerades även återkommande att analysen 

återkopplades till studiens syfte och frågeställningar. Samtliga teman, vad som 

framkommit under intervjuerna, samt våra tolkningar och analyser presenteras vidare 

resultat och analyskapitlet (5). 

 

4.3 Etiska överväganden 

När man genomför forskning är det viktigt att fundera över etiska ställningstaganden. I 

vår studie har vi varit noggranna med att uppfylla de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet betyder att intervjupersonen får information om forskningens syfte, 

vilka villkor som gäller i och med deras medverkan samt att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen lämnar sitt samtycke till att 

medverka i studien. Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter kring de medverkande i 

studien som t.ex. personuppgifter inte ska vara tillgängliga för obehöriga och ska 

avidentifieras, det ska inte kunna gå att spåra dessa personer. Nyttjandekravet innebär 

att all insamlad data för studien endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 

2002). Detta uppnåddes genom att skriftlig information lämnades till intervjupersonerna 

(se bilaga 1). Vi har vid intervjutillfället bett intervjupersonerna att skriva under och 

lämna sitt samtycke till att delta i denna studie. Detta för att försäkra oss om att 

samtycke fanns och att de hade tagit del av och förstått de etiska aspekterna. Innan 

intervjun började förklarade vi syftet med studien, deras rätt att avbryta, deras 

anonymitet samt att materialet endast ska användas i forskningssyfte. Vi har förvarat allt 

material dvs. informationsbreven med intervjupersonernas underskrifter, ljudfilerna och 

transkriberingarna, så att ingen obehörig har kunnat få tillgång till detta. När denna 

studie är inlämnad och godkänd kommer allt detta material att förstöras. De etiska 

aspekterna är något vi har tagit ställning till genom hela arbetes gång för att inte att 

intervjupersonerna inte ska känna sig utlämnade. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera det material som framkommit från våra fem 

intervjupersoner. Vi har valt att presentera resultatet uppdelat i rubriker som motsvarar 

våra två frågeställningar. Den första rubriken (5.1) inleds med en genomgång av 

socialsekreterares syn på familjehemsplacerade barns anknytning och 

familjehemsplaceringar mer allmänt, för att sedan mynna ut i beskrivningar av 

kontakten mellan barn och biologiska föräldrar. Under den andra rubriken (5.2) 

presenterar vi socialsekreterares erfarenheter av familjehemsplacerade barns 

återförening med den biologiska familjen. Genomgående för följande kapitel är att 

materialet analyseras med hjälp av våra valda teorier och analysen kopplas till tidigare 

forskning. Intervjupersonerna har avidentifierats och kommer i detta kapitel att 

benämnas som socialsekreterare. 

 

5.1 Hur upplever professionella att familjehemsplacerade barn påverkas av 

kontakt med den biologiska familjen? 

För att besvara ovanstående frågeställning har olika teman urskilts vilka kommer 

presenteras nedan. Dessa teman är; anknytningens roll vid familjehemsplaceringar, 

kontakt med den biologiska familjen – på vilken grund, bristfällig kontakt och 

familjehemmets roll samt barns upplevelser av kontakt samt lojalitetskonflikter. 

 

Anknytningens roll vid familjehemsplaceringar 

Socialsekreterarna nämnde särskilt hur missbruk, psykisk ohälsa och 

utvecklingsstörningar hos föräldrarna i många fall ligger till grund för att barn placeras i 

familjehem. Alla socialsekreterare berättade att de har erfarenhet av såväl 

spädbarnsplaceringar som placering av barn i högre åldrar. När spädbarn placeras 

menade socialsekreterarna att det viktigaste är att barnet får sina grundläggande behov 

tillgodosedda: trygghet och anknytning. De menade även att anknytningen har en stor 

betydelse för äldre barn, särskilt om de haft en otrygg eller ibland outvecklad 

anknytning sedan tidigare. Samtliga socialsekreterare var överens om att barn kan, och 

bör knyta an till familjehemmet när de flyttar dit. En av socialsekreterarna uttryckte det 

såhär: 
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Ofta kan det ju vara så att man [som biologisk förälder] kanske inte riktigt har 

förmåga att knyta an till sitt barn, att det blir en ohälsosam anknytning mellan 

barnet och biologiska föräldrarna. Barn knyter ju an även om det inte är så bra. 

Och placerar man då dem i familjehem så är ju en del av syftet att 

familjehemsföräldrarna ska knyta an till barnet, och barnet ska knyta an till 

någon vuxen som faktiskt kan besvara deras behov. 

 

Flera av socialsekreterarna nämnde att de upplever olikheter i barns 

anknytningsmöjligheter beroende på barnets ålder. Detta för att separationer kan 

förväntas vara svårare för äldre barn samt att dessa kan ha svårare att knyta an till 

familjehemmet jämfört med yngre barn. Citatet nedan visar tydligt hur en 

socialsekreterare upplevt att anknytningen till familjehemmet påverkat barnet positivt. 

 

Förra året i juni ungefär placerade jag och en kollega en liten flicka som bara 

var tre månader då tror jag. Föräldrarna, den ena var utvecklingsstörd och den 

andra har en svag begåvning. Barnet behövde placeras […] hon hade blivit lite 

apatisk och nästintill deprimerad. Och då blir man ju orolig och behöver snabbt 

få till en anknytningsperson. Vi placerade henne och två veckor senare så ser 

jag direkt att en anknytning har skett. Det var när jag var och hälsade på i 

familjehemmet och jag tog upp flickan och hon tittade på mig och började gråta 

och jag kunde inte trösta henne. Så jag lämnade över henne till 

familjehemsmamman och hon blev tyst direkt och började jollra och titta på sin 

familjehemsmamma. Och det var så tydligt, det var en så tydlig anknytning så 

jag har nog aldrig sett något så tydligt som då. Det kändes helt rätt. 

 

Vid tolkning av socialsekreterarnas uttalanden framgår att en grundläggande tanke med 

familjehemsvården är att barnet ska få möjlighet att knyta an till en eller flera vuxna 

omvårdare. Tanken verkade enligt socialsekreterarna vara att barn med otrygg 

anknytning ska få möjlighet att utveckla en trygg anknytning. Anknytningsteorin 

bekräftar socialsekreterarnas uttalanden gällande att barn inte kan låta bli att knyta an 

även om det är olämpligt och anknytningen blir otrygg. Anknytningen sker mer eller 

mindre per automatik till de vuxna personer som finns i barnets närhet (Broberg m.fl. 

2008; Bowlby 1951 cf. Lindén 2013). Att anknytningen snabbt bör tryggas upp av en 

annan omvårdare är en förutsättning, då en otrygg anknytning i förlängningen kan skada 

barnets förtroende för omvärlden och sin självbild (Lindén 2013).  

 

Att separationen från sin familj, och flytten till familjehemmet blir svårare för äldre barn 

kan tänkas ha sin grund i vad utvecklingspsykologin beskriver som vändpunkter, och 

hur dessa påverkar människor olika. En familjehemsplacering kan enligt 
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utvecklingspsykopatologin ses som en vändpunkt, en förändring i barnets liv som leder 

till antingen positiva eller negativa föreställningar (Andersson 2008:2). Att skiljas från 

omvårdare kan därigenom ses som en tydlig riskfaktor. Vändpunkter kan dock också 

förklara goda utfall. Förekomsten av nya, tillgängliga omvårdare och stöd som kan 

hjälpa barnet i sin kris, och vidare i livet, kan dock i sin tur vara skyddsfaktorer 

(Lagerberg & Sundelin 2000). Man kan tänka sig att åldersskillnaden som 

socialsekreterarna beskrev också kan bero på bl.a. att äldre barn hunnit utveckla 

negativa inre arbetsmodeller, vilket gör det svårare att lita på nya människor (jmf. 

Broberg m.fl. 2006). Ålder har beskrivits som en tydlig sårbarhetsfaktor och att yngre 

barn är känsligare för separationer än äldre barn (Andersson 2008:2; Broberg m.fl. 

2006). 

 

Forskningen inom familjehemsplaceringar visar även den att det vanligaste skälet till 

omhändertagande av barn är på grund av föräldrarnas missbruk, fattigdom, låga 

utbildning, kriminalitet eller psykiska ohälsa (Hessle 2012; Vinnerljung 1996). 

Forskning styrker att anknytning är en föränderlig process och att det är möjligt för 

barnet att knyta an till nya omvårdare (Dozier m.fl. 2001). Här kan utvecklandet av en 

trygg anknytning till familjehemmet fungera som en skyddsfaktor (Stroufe m.fl. 2005 

cf. Gabler m.fl. 2014). Möjligheterna för att en trygg anknytning ska utvecklas ökar om 

barnet placeras i tidig ålder när barnets inre arbetsmodeller inte hunnit påverkas i en 

negativ riktning (Dozier m.fl. 2001; Gabler m.fl. 2014; Tucker & MacKenzie 2012). 

 

Sammanfattningsvis framstår det som att grundtanken enligt socialsekreterarna var att 

ett familjehem ska utgöra ett skydd för barnet i en annars riskfylld hemmiljö. 

Förhoppningen är att en trygg anknytning och välmående ska kunna utvecklas, oavsett 

barnets ålder och tidigare erfarenheter vid placeringen.   

 

Kontakt med den biologiska familjen – på vilken grund? 

Om grundtanken är att barn ska knyta an till sina familjehem och skyddas från en 

riskfylld familjemiljö, kan man fråga sig hur en kontakt med den biologiska familjen 

påverkar barnet. Gällande hur man ser på barns kontakt med de biologiska föräldrarna 

framstod socialsekreterarna som enade: det är viktigt för barnet att få möjlighet till 

kontakt med sina biologiska föräldrar och sitt biologiska nätverk. Detta påpekade 

socialsekreterarna tydligt framgår av socialtjänstlagen (SoL), vilken de är skyldiga att 
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arbeta utifrån. Socialsekreterarna nämnde också att det finns fall där kontakten bör 

minskas eller förändras på grund av att barnet kan ta skada. En socialsekreterare 

uttryckte det såhär:   

 

[…] överlag är det naturligtvis bra att dem har en kontakt med den biologiska 

familjen. Om man inte tydligt ser att det inte är bra för barnet att ha kontakt, 

om barnet ger signaler på att det inte fungerar för hen […] då kanske man inte 

ska ha kontakt/umgänge för barnet skull, under en period. […] Har man provat 

att säkrat upp med umgängesstöd för barnet under umgängena, men att det 

ändå visar sig att det inte fungerar för barnet […] Det finns ju faktiskt föräldrar 

som det inte blir bra för barnet att träffa. Det är ju som sagt från fall till fall. 

 

Flera socialsekreterare menade att kontakten kan anses särskilt viktig om det finns 

möjlighet till en återförening med den biologiska familjen, vilket de även ansåg är det 

optimala målet. Två socialsekreterare ansåg dock att kontakten inte behöver vara grund 

för en hemflytt utan att den också kan vara till för att barnet ska få vetskap om sina 

biologiska föräldrar och sitt ursprung. Socialsekreterarna menade att detta bidrar med en 

betydelsefull kännedom för barnet. De uttryckte vidare att kontakten kan vara viktig för 

att barnet ska få förståelse för förälderns eventuella oförmåga, och därmed få förståelse 

för sin placering. I dessa fall nämnde samtliga att kontakten inte behöver ske lika ofta.  

 

Det kan vara viktigt för barnet att se vad föräldern gör för arbete och att man 

märker att hen förändras till det positiva… det kan även vara bra för barnet att 

se att föräldern inte gör någon förändring, och det är en anledning till att barnet 

fortsätter bo i familjehemmet… barnet får chansen att bilda sin egen 

uppfattning. 

 

Socialsekreterarna verkade ha en relativt självklar åsikt om att kontakt med den 

biologiska familjen i det flesta fall är något bra och värt att sträva efter. Detta blev 

särskilt tydligt när socialsekreterarna uttryckte att en återförening med den biologiska 

familjen kan ses som optimal. Samtidigt som kontakten verkade vara viktig framstod en 

tvetydighet i socialsekreterarnas uttalanden. Man bör sträva efter kontakt men det är inte 

alltid kontakten blir givande trots flera försök att få till detta. Tanken verkade enligt 

socialsekreterarna vara att kontakten ska bidra som en skyddsfaktor bland många 

riskfaktorer. Socialsekreterarnas strävan efter att barnet ska ha kontakt med sina 

biologiska föräldrar kan, utifrån ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv förstås som 

en medvetenhet om att ju fler möjliga skyddsfaktorer desto gynnsammare för barnet 

(jmf. Lagerberg & Sundelin 2000). 
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Genom att studera familjebegreppet i dagens kulturella kontext samt lagstiftning kan 

man se att kärnfamiljen, den biologiska familjen, är den plats där barnet antas höra 

hemma. Barnet har rätt till sin familj, och familjen har mer eller mindre rätt till sitt barn 

genom blodsband (Bäck-Wiklund 2012; Larsson Sjöberg 2012; Morgan 2011). 

Eftersom familjehemsplaceringen är en osäker konstellation, blir den biologiska 

familjen att anses som mer säker samt utgöra en annan grundläggande trygghet som 

man kanske främst bör ”satsa på”. Att den biologiska familjen kan anses som en mer 

säker konstellation är för att genetiska band aldrig kan brytas och föräldrarna inte kan 

säga upp sitt föräldraskap (Höjer 2001).  

 

Socialsekreterarna nämnde att i de fall barnet inte kommer kunna flytta hem igen, bör 

kontakten främst syfta till att möjliggöra för att barnet ska få en bild av de biologiska 

föräldrarna. Utifrån socialsekreterarnas svar framkom två typer av kontakt för 

familjehemsplacerade barn; en för att få kunskap om sitt ursprung, och en för 

återförening. När barnet ska flytta hem igen anses kontakt ofta viktigt eftersom det 

möjliggör relationskapande och anknytning mellan de biologiska föräldrarna och barnet. 

Detta kan ha sin grund i att föräldrarna ska kunna svara på barnets behov och 

anknytningssystem, samt att barnet ska känna sig trygg i relationen (jmf. Broberg m.fl. 

2006). Om barnet inte kommer kunna flytta hem igen blir anknytningen till de 

biologiska föräldrarna inte lika väsentlig, istället anses det viktigt att barnet kan få 

kunskap om sin bakgrund. Sammanhang och förståelse kan utgöra betydelsefulla 

skyddsfaktorer för barn (Lagerberg & Sundelin 2000; Tilander & Westberg 2010:1). 

 

Forskning poängterar vikten av familjehemsplacerade barns kontakt med den biologiska 

familjen. Grunden ligger ofta i att möjliggöra för en senare återförening, men också för 

att hjälpa barnets identitetsutveckling och i sin tur välmående och trygghet (Cederström 

1999; Höjer 2001; Tilander & Westberg 2010:1). En kontinuerlig kontakt med de 

biologiska föräldrarna har visat sig minska depression och utåtagerande hos 

familjehemsplacerade barn och därmed visat sig vara en skyddande faktor (Acock, 

McWey & Poter 2010). Forskningen har även visat att god kontakt med den biologiska 

familjen också underlättar en anknytning och trygghet till familjehemmet (Cederström 

1990; Börjeson & Håkansson 1990 cf. Tilander & Westberg 2010:1).  
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Socialsekreterarna beskrev sammanfattningsvis kontakt med den biologiska familjen 

som betydelsefull. Det verkar dock finnas olika grunder till varför en kontakt anses 

viktig att upprätthålla. Barnen kan påverkas positivt av en kontakt som underlättar en 

återförening, eller om återföreningen inte är möjlig, ger barnet förståelse för sin 

bakgrund och sitt sammanhang. Oavsett motiv bakom kontakten finns en grundtanke 

om att den ska fungera skyddande.  

 

Bristfällig kontakt och familjehemmets roll 

När socialsekreterarna talade om det skadliga som kontakten i vissa fall kan bidra med 

nämnde de särskilt termer som konflikter, oro och svek. Tre av socialsekreterarna 

nämnde särskilt ett pågående missbruk och utvecklingsstörningar hos föräldrarna som 

faktorer vilka kan påverka kontakten negativt. Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 

kan dessa fenomen räknas som riskfaktorer. När det handlar om missbruk påpekade 

socialsekreterarna att kontakten kan bli bristande och i vissa fall blir kontakten inte ens 

av.  

 

Det finns ju de fall där, ofta när det gäller missbruk… då beror det helt på var 

de [biologiska föräldrarna] är i sitt missbruk tillexempel. Det är jättetråkigt för 

barnen blir jätteledsna när de lovar att de ska komma och hälsa på […] Vi hade 

också en förälder som ringde nästan varje dag för hon var full… barnet blir 

oroligt och då får familjehemmet ta hand om ett barn som skriker, gråter och 

frågar… och då ser man ju att det inte blir bra.  

 

När socialsekreterarna nämnde kontakten som bristfällig menade de bl.a. att 

föräldrarna inte håller vad de lovat och inte dyker upp, eller när kontakten på 

annat sätt påverkar barnet negativt. Socialsekreterarna uttryckte att detta är 

vanligt förekommande hos föräldrar med missbruksproblematik.  

 

Vad gäller utvecklingsstörningar och kognitiva nedsättningar hos de biologiska 

föräldrarna menade socialsekreterarna att kontakten ofta karaktäriseras av ovisshet och 

bråk. En socialsekreterare gav ett tydligt exempel på hur en pojke vars biologiska 

mamma har en utvecklingsstörning och hur hennes svårigheter påverkade pojken 

negativt vid kontakt.  

 

Barnet har påverkats otroligt negativt varje gång det varit umgänge. Skolan har 

inte fungerat, humörsvängningar, utbrott, både ilska och ledsamhet… prat om 
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självmord och så. Och när man då har glesat ut det [umgänget] för att barnet 

ska få en chans att landa i familjehemmet och ty sig till det, istället för att ty sig 

till ingen, då blev det positiv effekt. Barnet kunde för första gången i sitt liv 

uttrycka att det kände sig tryggt. 

 

Socialsekreterarna verkade mena att barns bristfälliga kontakt med de biologiska 

föräldrarna dels kan skada barnen genom att de ständigt känner sig svikna och avvisade. 

Detta förstås med utgångspunkt i anknytningsteorin och etablerandet av inre 

arbetsmodeller. Negativa inre arbetsmodeller kan i sin tur påverka barns beteende och 

självbild (jmf. Broberg m.fl. 2006). Familjehemmet verkar utgöra en viktig grund som 

kan hjälpa barnet till trygghet och välmående och förändra dessa negativa modeller 

(ibid). 

 

Forskning utförd av Andersson (1998) visar att barn som placeras i familjehem kan 

tycka det är skönt att slippa de problem som fanns i ursprungshemmet. Om kontakten 

med den biologiska familjen i sin tur ger mycket negativa upplevelser kan man förstå att 

barnet känner en hopplöshet och agerar utifrån det (ibid). Detta överensstämmer med 

ytterligare forskning som visar att bristande kontakt kan ge mer ovisshet, svek och oro 

än glädje. Den kan bl.a. bidra till beteendeproblematik, sömnproblem och aggressioner, 

samt skapa lojalitetskonflikter hos barnet (Gauthier m.fl. 2004; Mennen O’keefe 2004).  

 

Flera av socialsekreterarna menade att matchning av familjehem är en av de viktigaste 

delarna vid planeringen av en familjehemsplacering. Det gäller att ”matcha” familjehem 

och barn utifrån bl.a. familjeproblematik, geografi, barnets intressen osv. 

Familjehemmen måste vara beredda på svårigheter och motgångar, menade flera 

socialsekreterare.  

 

Familjehem är ju olika precis som alla andra, vissa familjehem är ju mer 

lämpade än andra. Det handlar också om hur man matchar, jag har varit med 

om ibland de här hastiga placeringarna där man inte hunnit med att matcha som 

man borde, där kan det vara gnissel. 

 

Socialsekreterarna verkade ha en generellt negativ syn och erfarenhet av barns kontakt, 

då föräldrarna bl.a. missbrukar, eller på andra sätt inte kan se till barnets behov av lugn 

och ro och kontinuitet i kontakten. Utifrån socialsekreterarna verkade även 

boendesituation och miljö kring barnet kunna påverkas av barnets beteende och mående 
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i dessa fall. Att familjehemmet inte kan förstå sig på barnet och hantera barnets 

problematik kan genom utvecklingspsykopatologin tolkas som väsentliga riskfaktorer, 

såväl kortsiktigt som långsiktigt (se bl.a. Andersson 2008:2). Att familjehemmet har 

förmåga och resurser att stödja barnet och dennes känslor är en förutsättning för att 

barnet ska trivas och utvecklas gynnsamt, även om kontakten med den biologiska 

familjen är delvis bristfällig. Detta kan tänkas vara en förutsättning för att barnet ska få 

möjlighet att utveckla ett tryggt och bestående anknytningssystem till någon vuxen. Att 

däremot ”bollas” mellan olika personer utan att kunna skapa en primär trygghet är 

givetvis en riskfaktor. Detta kan skapa svårigheter för barn att känna trygghet och 

hantera sina känslor (jmf. Broberg m.fl. 2006; Allmänna Barnhuset 2007:5) 

 

Här kan man se familjehemmets roll i det hela. Vikten av att ”hamna rätt” i familjehem 

är något som bl.a. Skoog (2013) belyst i sin studie. Barn i hennes studie framhöll, i 

likhet med socialsekreterarna i vår studie, att matchningen mellan familjehem och barn 

var av stor betydelse för deras välmående men också för att placeringen skulle hålla i 

längden. Forskning har även visat att både barns trygga anknytning och 

beteendeproblem delvis kan förutsägas och förstås utifrån familjehemsföräldrarnas 

stress och stödjande närvaro. Mindre föräldrastress och mer närvaro och stöd, desto 

bättre anknytningsmöjligheter och mindre beteendeproblem hos barnen (Dozier m.fl. 

2001; Gabler m.fl. 2014).  

 

Samtliga socialsekreterare i vår studie beskrev erfarenheter av barns bristande kontakt 

med den biologiska familjen. Problemet verkar ofta ha sin grund i de biologiska 

föräldrarnas oförmåga och att detta kan gå ut över barnen, deras välmående och 

vardagsliv. Familjehemmets roll blir här viktig för hur barnet påverkas av kontakten. 

 

Barns upplevelser av kontakt  

Även om socialsekreterarna var överens om att barnen oftast tycker om att träffa sina 

biologiska föräldrar, och att det på många vis är viktigt och bra för dem, nämnde de alla 

att variationer givetvis förekommer. Särskilt två av socialsekreterarna nämnde att barn 

förändrar sina åsikter och tankar kring kontakten i olika faser och situationer.  

 

Jag tror att det går lite i perioder man glorifierar sina föräldrar och tycker att 

dem är dem bästa som finns i världen. Medan barnet i nästa stund inte vill höra 

talas om sina föräldrar eller prata med dem. Det kan vara väldigt varierande. 
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Efter att barnen haft kontakt, t.ex. umgänge, menade socialsekreterarna att barnen också 

reagerar väldigt olika. Flera socialsekreterare nämnde hur barn som placeras i 

spädbarnsålder, som i stort sätt endast har anknytning till familjehemmet, inte reagerar 

särskilt starkt vid separationer från de biologiska föräldrarna efter umgänge. 

 

Vissa barn blir ledsna och agerar ut när föräldrarna går, andra bryr sig inte 

särskilt mycket, de har blivit så härdade på något sätt, de anpassar sig. 

 

Socialsekreterarnas uttalanden visade att barns upplevelser av kontakt är mycket olika 

samt flexibel. Anknytningsteorin kan förklara både varför barn tenderar att glorifiera 

sina föräldrar och helt avvisa dem. En tanke kan vara att barns olika förhållningssätt 

hänger samman dels med det anknytningsmönster man har till biologiska föräldrar och 

dels med hur och när separationer skett. Bowlby (cf. Broberg m.fl. 2006) menar att inre 

arbetsmodeller hos barn till föräldrar som varit otillgängliga kan vara 

osammanhängande. Barnen kan utveckla en felaktig bild av minnen och erfarenheter 

som en slags skyddsmekanism mot ångest. Även det faktum att barn ibland ”stänger 

ute” sina föräldrar kan ha grund i en skyddsmekanism (ibid).  

 

Det kan också vara så att barnen reagerar olika beroende på hur de ser sin 

familjekonstellation och var barnet har sin trygga anknytning. Om barnet, likt Morgan 

(2011), ser en familj som uppbyggd av vardagspraktiker, gemenskap och sociala band 

snarare än biologi, kanske kontakten med den biologiska familjen inte är lika 

betydelsefull för barnen. Familjehemmet kanske i första hand upplevs som barnets 

familj. När barnen haft t.ex. umgänge med de biologiska föräldrarna, skiljs de inte från 

sin primära anknytningsperson, utan har tryggheten i familjehemmet. Dessa barn 

reagerar därför kanske inte lika starkt på separationen (jmf. Andersson 2008:2; Broberg 

m.fl. 2006). Är kontakten med de biologiska föräldrarna i sin tur också bristfällig 

kanske den inte alls anses givande, utan snarare som ett ont måste. 

 

Även om alla familjehemsbarn lever under mer eller mindre svåra förhållanden klarar 

vissa t.ex. ”hoppandet” mellan två familjer (som en socialsekreterare benämnde det) på 

ett bättre sätt. Socialsekreterarnas uttalanden visade hur kontakten för vissa barn 

påminner om den tidigare traumatiska separationen, och väcker många svåra känslor. 

Men för andra barn kanske kontakten inte betyder så mycket. Såväl faktorer i barnets 
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omgivning t.ex. timing av ex. separationer, barnets anknytningsmönster, uppväxtmiljö, 

som faktorer inom barnet t.ex. känsloliv, uthållighet och anpassningsförmåga kan tänkas 

inverka (jmf. Andersson 2008:2). Barn som kan anpassa sig positivt trots svåra 

omständigheter har s.k. resilience (Lagerberg & Sundelin 2000).  

 

Anderssons (1998) studie visar hur familjehemsplacerade barn kan känna tillhörighet 

till både sitt familjehem och sin biologiska familj, eller endast en av dessa parter. 

Studien visar hur barns kontakt med den biologiska familjen inte per automatik skapar 

en tillhörighet till de biologiska föräldrarna. Härigenom kan man få förståelse för att 

relationen till dessa parter kan se olika ut vilket påverkar barnets känslor och reaktioner 

exempelvis efter kontakt (ibid). Forskningen visar även mer konkreta faktorer som kan 

visa barns olikheter. Barns anknytning är bl.a. nära kopplat till barns beteende och 

reaktioner. Faktorer som i sin tur påverkar anknytningen är t.ex. ålder och tidigare 

erfarenheter och barn kan därför uppleva situationer olika (Dozier m.fl. 2001; Tucker & 

MacKenzie 2012).  

 

Hur barn påverkas av kontakten med den biologiska familjen visade sig enligt 

socialsekreterarna vara individuellt och ha sin grund i många olika faktorer, såväl inom 

som utanför barnet. Var barnet har sin trygga anknytning och trygghet framgår dock 

som grundläggande för hur kontakten blir för barnet i slutändan.  

 

Lojalitetskonflikter 

Samtliga socialsekreterare uttryckte att en viktig del i barns kontakt med den biologiska 

familjen är hur relationen mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna ser ut. 

Flera av socialsekreterarna nämnde att dessa relationer för det mesta fungerar bra, men 

givetvis finns undantag. Många nämnde lojalitetskonflikter som närvarande i 

familjehemplacerade barns liv. Socialsekreterarna betonade särskilt hur skillnaden 

mellan en frivillig placering enligt Socialtjänstlagen (SoL) och en placering enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan ge stor skillnad i hur 

relationen mellan parterna ter sig. Särskilt en LVU-placering ansågs leda till mycket 

ilska och frustration eftersom att den inte är frivillig.  

 

Ibland är ju föräldrar så arga för att man placerat barnet, särskilt vid LVU, och 

då känner de skuld och skam att, ”du har mitt barn för att jag inte klarar av 
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det”, då kanske de inte vill höra av familjehemmet, det blir ett motstånd där, de 

skäms över att de har barn placerade. 

 

Även familjehemmet kan känna förakt mot de biologiska föräldrarna, menade flera 

socialsekreterare. De kan ha svårt att acceptera de biologiska föräldrarna och deras 

inverkan i barnets liv om de anser att de gör barnet illa ex. i kontakt. Att de två 

familjerna smutskastar varandra inför barnet är något som socialsekreterarna särskilt 

nämnde som skadligt. Flera socialsekreterare berättade att de upplevde att barn vill vara 

lojala med sina anknytningspersoner och omsorgspersoner, oavsett om det beror på 

biologisk eller social art. En av socialsekreterarna gav nedan ett exempel på när en 

biologiska förälder inte kunde acceptera barnets relation till familjehemsmamman. 

 

[…] de [barnen] har ju också, oftast, byggt upp en lojalitet till 

familjehemsföräldrarna. Ett barn kan älska flera personer och känna trygghet 

med flera personer än bara en. Det kan vara svårt för de biologiska föräldrarna 

att acceptera och förstå att barnet också kan älska andra vuxna som en mamma- 

eller pappafigur […] om barnet känner att föräldern tycker det är fel när barnet 

kramar och säger mamma till familjehemsmamman så blir det ju jobbigt.  

 

En av socialsekreterarna drog paralleller mellan dessa lojalitetskonflikter och barn som 

upplever separationskonflikter mellan föräldrarna. 

 

För dessa barn är det som att leva med skilda föräldrar, där det finns konflikter, 

det finns liksom två läger som barnet ska förhålla sig till. Att bo i ett 

familjehem där man känner i hela sin kropp att familjehemsföräldrarna inte 

tycker om mina biologiska föräldrar, och tvärt om…  

 

Socialsekreterarna menade dock att det också finns många fall där de biologiska 

föräldrarna och familjehemsföräldrarna kommer överens och samarbetar på ett bra sätt, 

och de märker här att barnet generellt mår bättre.  

 

Socialsekreterarna verkade mena att barnets boende blir som ett bevis för god kontra 

dålig föräldraförmåga. Eftersom att barnen ofta har någon form av anknytning och band 

mellan både familjehemmet och den biologiska familjen sätts barnen i en svår sits om 

relationen mellan dem inte fungerar. Barnet hamnar i mitten av en lojalitetskonflikt: 

vem ska jag stötta? Anknytningsteorin visar på vikten av en trygg anknytning där barnet 

kan få beskydd och omsorg. Att barnet ständigt bedöms för sin anknytning eller för sin 

önskan till kontakt med olika anknytningspersoner kan tänkas försvåra barnets 



 

 

34 

 

anpassningsförmåga och anknytningsmöjligheter (jmf. Broberg m.fl. 2008). Vem barnet 

pratar med, hur man pratar med respektive part, blir hela tiden något som granskas och 

bedöms. Man kan tolka det som att socialsekreterarna menade att båda parter måste 

kunna acceptera och respektera barnets känslor utan att bedöma dem som rätt eller fel. 

Vad barnet känner och tycker om de båda familjerna ska inte behöva sätta barnet i en 

konflikt där denne tvingas välja sida. Utifrån socialsekreterarnas uttalanden kan man 

tolka det som att barn ständigt får leva med ovisshet, oro och motstridiga bilder vilket 

kan anses som en risk enligt utvecklingspsykopatologin. Barnet kan här uppleva att 

dennes egna känslor och tankar inte är av värde, vilket kan skapa negativa inre 

arbetsmodeller hos barnet (jmf. Allmänna Barnhuset 2007:5; Andersson 2008:2; Lindén 

2013).  

 

Höjer (2001, 2012) menar att det ofta finns inbyggda konflikter mellan familjerna när en 

familjehemsplacering skett. Detta beror på att de biologiska föräldrarna har fått sina 

barn placerade på grund av deras oförmåga medan familjehemmet anses ha förmåga att 

uppfostra och ta hand om barnet. När kontakten istället karaktäriseras av flexibilitet och 

samarbete mellan familjehem och biologiska föräldrar, snarare än konflikter, kan barn 

känna tillhörighet till och ha kontakt med båda familjer, utan dåligt samvete (Tilander & 

Westerberg 2010:1). 

 

Något särskilt som socialsekreterarna nämnde med dessa lojalitetskonflikter var att barn 

inte själva anser det vara konstigt att ha flera föräldrar och omvårdare. Många, framför 

allt de som bott länge i sina familjehem, kallar både familjehemsföräldrarna och de 

biologiska föräldrarna för mamma och pappa. Socialsekreterarna upplevde därmed att 

barn ofta har sin tillhörighet och lojalitet hos båda parter. Tre av socialsekreterarna 

menade att många barn i stort sätt trivs med sina placeringar och att de inte ser det som 

konstigt att vara i den situation de är.  

 

Ett barn behöver inte tycka det är konstigt att ha två mammor och två pappor. 

Man behöver inte göra det onaturligt när de själva [barnen] inte tycker det. Sen 

finns det vissa barn som t.ex. kallar sin biologiska mamma för ”mamma” bara 

för att hen lärt sig att det ska vara så. 

 

Socialsekreterarna verkade i detta sammanhang ha förståelse för att barnen kan ha flera 

anknytningspersoner, och känna tillhörighet till flera familjer. Att barnen som 
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socialsekreterarna talade om inte anser det konstigt att ha flera mammor och pappor 

visar att för dessa barn behöver inte familjen vara kopplad till blodsband och biologi, 

det handlar istället om familjepraktiker (jmf. Morgan 2011; Larsson Sjöberg 2012). Det 

man gör tillsammans, hur man är mot varandra och hur man mår i varandras närhet och 

gemenskap kan tänkas vara grundstenarna vad barnen uppfattar som en familj. Känner 

barnet således tillhörighet och gemenskap till båda familjerna behöver den ena inte vara 

mer betydelsefull än den andra. I citatet ovan nämnde en socialsekreterare att vissa barn 

tenderar att kalla t.ex. de biologiska föräldrarna för mamma och pappa bara för att de 

har lärt sig att det är så det ”ska vara”, vilket visar på normer om blodsbandets betydelse 

som reproduceras även i vardagen (jmf. Bäck-Wiklund 2012).  

 

Forskning utförd av Andersson (1998) visar att det finns olikheter i vilka 

familjehemsplacerade barn benämner som ”mamma” och ”pappa”. Anderssons studie 

(ibid) visar att många barn tenderar att kalla både sina familjehemsföräldrar och sina 

biologiska föräldrar för ”mamma” och ”pappa”, dessa barn hade ofta känslan av 

tillhörighet i båda familjerna (ibid). Gauthier m.fl. (2004) visar dock att barns kontakt 

med den biologiska familjen i vissa fall kan försätta barn i en lojalitetskonflikt. Oro och 

ovisshet över var man hör hemma och vilken förälder man ska stötta blir en ständig 

påfrestning för barnet. 

 

Sammanfattningsvis verkar lojalitetskonflikter vara något som är vanligt förekommande 

för de familjehemsplacerade barn som socialsekreterarna beskrivit. När barn själva ser 

det som givande och normalt att ha t.ex. två mammor och pappor, kan det snarare vara 

omgivningen som bedömer detta som onormalt. Om barn hamnar mitt emellan de två 

familjerna och får uppleva hur dessa smutskastar varandra, får barnet svårt att veta hur 

hen ska hantera situationen. 

 

5.2 Anser professionella att man bör eftersträva att familjehemsplacerade 

barn återförenas med den biologiska familjen? Och i så fall, utifrån vilka 

motiv? 

För att besvara ovanstående frågeställning har olika teman urskilts vilka kommer att 

presenteras nedan. Dessa teman är; återförening – ovanligt men optimalt, barnets bästa – 

en svår fråga samt om en återförening blir aktuell.  
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Återförening – ovanligt men optimalt?  

Allmänt beskrev socialsekreterarna återförening med den biologiska familjen som något 

ovanligt, eftersom det är många saker som måste fungera över en längre tid innan det 

kan bli aktuellt. Många barn placeras under en lång tid i familjehemmet, längre än 

väntat, eftersom de biologiska föräldrarna måste ha genomgått ett förändringsarbete och 

förbättrat sin föräldraförmåga innan en hemflytt kan äga rum. Socialsekreterarna 

beskrev att barnen ofta stannar i familjehemmet under hela sin uppväxt, trots att målet 

enligt socialtjänstlagen är att jobba för en så snabb återförening som möjligt. 

 

Barnen lämnar inte sina familjehem så ofta, det ska ju fungera jättebra och över 

en lång tid, flera år, umgänget ska ha ökat hela tiden och det ska gå bra. […] 

Det är väldigt sällan barnen flyttar hem igen, tyvärr. Jag tänker att när man 

kommit till den punkten att man går med på att ”okej, ta mitt barn jag klarar 

inte av det” då finns det så mycket problematik i grunden. 

 

Socialsekreterarna verkade ha negativa erfarenheter av återföreningar – de är svåra att få 

till och håller oftast inte i längden. Citatet ovan är ett exempel som visar hur 

socialsekreterarna kanske önskar att återföreningar vore vanligare än vad de är. Ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv kan man tolka socialsekreterarnas uttalanden som att 

det främst är föräldrarnas omvårdnadssystem och därmed föräldraförmåga som är 

grunden till en hemflytt. Att socialsekreterarna önskar att återföreningar vore vanligare, 

kan tänkas handla om deras syn på den biologiska familjen som den ”rätta” 

familjekonstellationen, eftersom den är byggd på blodsband (jmf. Larsson Sjöberg 

2012; Morgan 2011). Eftersom att familjehemsvården är tänkt att utgöra ett tillfälligt 

hem, och det i grunden är en ostabil konstruktion byggd på uppdrag, kanske denne 

konstellation inte anses som en ”äkta” familj.   

 

Socialsekreterarna var tydliga med att en återförening är det optimala målet vid en 

familjehemsplacering. Samtliga socialsekreterare hänvisade till lagtexten i och med 

detta.  

 

Jag tänker att en återförening är optimal. Barn hör hemma med sina föräldrar. 

Men det är inte alla föräldrar som har förmåga att ta hand om sina barn.  

 

Jo, alltså många barn har ju en längtan efter sina föräldrar oavsett vad de har 

gjort, eller vad de blivit utsatta för. De saknar ju sina föräldrar, det är klart att 

man minns bra saker också, för det är inte bara dåligt… sen kan det dåliga 
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överväga det bra men, många barn uttrycker ju t.ex. att ”jag vill inte flytta, jag 

vill bara att de ska sluta slå mig”, så de vill ju bara att det dumma ska upphöra, 

så jag tänker att det är viktigt att man fokuserar på att jobba så mycket man kan 

med den problematik föräldrarna har, så att barnen kan komma tillbaka till sina 

föräldrar, i och med att de är barnets föräldrar. Lagen är ju väldigt tydlig med 

att man ska jobba för en återförening också.  

 

Samtidigt som socialsekreterarna menade att vissa barn uttrycker en vilja att flytta hem 

igen, så är det inte alltid så. Flera socialsekreterare uttryckte att vissa barn själva säger 

att de inte vill bo hos sina biologiska föräldrar, och att man då som professionell bör ta 

hänsyn till detta i sin bedömning. Här nämndes en vårdnadsöverflytt som alternativ.  

 

Ibland gör man ju vårdnadsöverflytt på dem [barnen] också. Efter tre-fyra år, 

då börjar man tänka på detta. Och det har ju med att göra att barnen ska känna 

att det är här man ska bo, det är vi som är dina vårdnadshavare nu… sen 

kommer ju såklart mamma och pappa och hälsar på… men det är också den här 

tryggheten att barnet ska veta att det är här jag ska bo och vara. Förutsägbarhet 

är viktigt. 

 

Flera av socialsekreterarna menade dock att frågan om en vårdnadsöverflytt sällan blir 

aktuell, men ingen av dem kunde tydligt redogöra varför. Socialsekreterarna hade inte 

heller några tydliga motiv för varför en återförening är optimal. Socialsekreterarna 

uttryckte att placeringarna blir långvariga, och i många fall får barn stanna i 

familjehemmet under hela sin uppväxt. Intressant här kan vara socialsekreterarnas sätt 

att väga skydds- och riskfaktorer mot varandra. Samtidigt som socialsekreterarna tydligt 

angav att en familjehemsplacering är ett skydd för utsatta barn, ansågs det olyckligt att 

barnet inte kan flytta hem igen. Man ser riskerna med att hemflytten inte håller, 

samtidigt som man ser skydd i att barnet faktiskt får bo i sitt ursprungshem (Andersson 

2008:2).  

 

Socialsekreterarnas citat ovan synliggör hur föreställningen om den biologiska familjen 

som barnets självklara vårdnadshavare. Även om det finns föreskrifter om t.ex. 

vårdnadsöverflytt (6 kap. 8 § Föräldrabalken) så görs inte detta i stor omfattning. Detta 

är intressant med utgångspunkt i att familjehemmet i många fall verkar bli det hem där 

barnet bor stadigvarande och därmed kompletteras också blodsbanden med sociala band 

i hög grad (jmf. Larsson Sjöberg 2012).  Man kan tänka sig att normativa 

föreställningar, synen på den biologiska familjen som optimal präglar socialsekreterare 

idag. Bäck-Wiklund (2012) samt Höjer och Sjöblom (2012) menar att organisationer 
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och professionella i samhället mer eller mindre tenderar att bidra till en normativ bild av 

familj och föräldraskap. Uttalanden om att barn hör hemma med sina föräldrar kan vara 

ett sådant exempel.   

 

Familjehem är enligt Höjer (2001) i grunden tänkta att vara en tillfällig konstruktion då 

barn inte kan bo hemma, familjehemmet ska fungera som ett komplement och inte 

ersätta familjen. Trots detta visar forskningen bl.a. utförd av Bonnier och Kälvsten 

(1990 cf. Vinnerljung 1996) att återföreningar med den biologiska familjen är ovanliga 

men också att de återföreningar som faktiskt sker ofta inte håller i längden.  

 

Socialsekreterarna beskrev sammanfattningsvis sina erfarenheter kring återföreningar 

som relativt få och som svåra att genomföra. Trots detta framhölls en återförening som 

det optimala målet med motiv i att barn hör hemma med sina (biologiska) föräldrar, och 

till stor del verkade detta vara kopplat till lagtexten och normativa föreställningar. Detta 

även om förståelsen finns kring att en återförening inte alltid är möjlig. 

 

Barnets bästa – en svår fråga 

Socialsekreterarna var tydliga med att en återförening är det optimala målet man strävar 

efter. Dock fanns en tvetydighet i detta uttalande då socialsekreterarna samtidigt var 

överens om att en återförening inte alltid är det bästa för barnet. Nedan följer ett 

exempel på citat som visar på detta.  

  

Nej, det är absolut inte alltid för barnets bästa. Oftast är det inte det. Det beror 

ju på hur föräldrarnas förmåga ser ut, tänker jag. Jag tänker att det är viktigt att 

man fokuserar på att jobba så mycket man kan med den problematik 

föräldrarna har, så att barnen kan komma tillbaka till sina föräldrar. Men 

såklart, om barnet placerades några veckor efter födseln, vissa av de barnen ser 

ju familjehemmet som sina riktiga föräldrar, och vet inte att det fanns någon 

annan innan dem, då är ju inte en återförening det bästa. För då är det ju 

familjehemsföräldrarna som är anknytningspersoner. 

  

Det främsta motivet som socialsekreterarna nämnde var att en återförening med de 

biologiska föräldrarna kan leda till ett nytt trauma p.g.a. separationen från 

familjehemmet. Om anknytningen till familjehemmet är primär kan man inte se denna 

separation som gynnsam utifrån ett anknytningsteorietiskt perspektiv. Den primära 

anknytningspersonens roll är att finnas vid barnets sida för trygghet, man brukar tala om 
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barns behov av obrutna relationer (Bowlby 1951 cf. Lindén 2013). Anknytningsteorin 

visar bl.a. hur barn med tidigare separationserfarenheter reagerade starkare på 

separationer än barn utan tidigare traumatiska erfarenheter. Såväl barnets senare 

anknytningsmöjligheter som välmående kan skadas (jmf. Andersson 2008:2; Broberg 

m.fl. 2006).  

 

Gauthier m.fl. (2004) menar att barn kan, efter en lång placering, se 

familjehemsföräldrarna som sina psykologiska föräldrar, vilket givetvis gör att en 

separation blir desto mer traumatisk. Forskning utförd av Gauthier m.fl. (2004) och 

Tucker och MacKenzie (2012) framhåller att det finns en risk för att barn som tas ifrån 

sin trygghet i familjehemmet kan reagera på ett sätt som de biologiska föräldrarna inte 

klarar av att hantera. Risken blir således att barnet på nytt behöver placeras på grund av 

att föräldrarna faller tillbaka i gamla mönster.  

 

Flera av socialsekreterarna hade upplevelsen av att barns anknytning till familjehemmet 

inte påverkar anknytning till den biologiska familjen. Om barnet haft en långvarig 

uppväxt i sin biologiska familj är chansen stor att någon av de biologiska föräldrarna 

fortsätter att vara primära anknytningspersoner, dock kan det vara tvärt om då barnet 

placeras i ett tidigare skede i livet. Socialsekreterarna menade dock att detta inte 

behöver vara negativt om den primära anknytningen skiftar från biologiska föräldrar till 

familjehemsföräldrar. De syftade främst på de fall där en hemflytt och återförening 

ibland anses mer eller mindre omöjlig och att barnet kommer spendera resten av sin 

uppväxt i familjehemmet. Nedan följer ett citat från en socialsekreterare som framhöll 

hur barnets ålder vid placering, hur länge barnet placerats samt hur kontakten sett ut 

påverkar hur en hemflytt och en separation från familjehemmet kan utspela sig. 

 

Om barnet inte bott i familjehemmet under en lång tid, t.ex. bara ett par 

månader, brukar separationen gå relativt smärtfritt. Har barnet haft en 

kontinuerlig och fungerande kontakt med sina föräldrar blir återföreningen mer 

naturlig. Om barnet placerats i tidig ålder och vuxit upp i familjehemmet och 

därmed knutit an så vet de inte något annat och en separation kan vara mycket 

traumatisk.  

 

Vid en återförening kan eventuella bakslag komma om barnet knutit an till 

familjehemmet. Detta kan bero på att de biologiska föräldrarna kan ha svårt att hantera 

barnets känslor i den situation som uppstår, när barnet saknar familjehemsföräldrarna. 
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Det kan göra att barnet behöver omplaceras på nytt. Utvecklingspsykopatologin visar på 

olika risk- och skyddsfaktorer och menar att vad som anses som det ena eller det andra 

inte alltid är självklart (Lagerberg & Sundelin 2000), vilket kan vara tydligt i fall som 

dessa. Utifrån socialsekreterarnas svar kan man förstå att beslut om 

familjehemsplacerade barns återflytt inte är något man gör enkelt. Med utgångspunkt i 

utvecklingspsykopatologin kan en återförening ses som en vändpunkt som kan påverka 

barn olika beroende på omständigheterna runt omkring samt barnet självt (Andersson 

2008). Detta är något som socialsekreterarna också talade om, och menade att hur 

kontakten under placeringen sett ut och vilken relation man har till sina biologiska 

föräldrar respektive familjehemsföräldrar kan spela in. Antingen har man sin tillhörighet 

i familjehemmet, eller så har man den i biologiska familjen.  

 

Kanske socialsekreterarnas ensidiga syn på idealet om att barn ska bo med sina 

biologiska föräldrar i bästa fall, visar på den kraft lagstiftningen och normativa 

förställningar har gällande familjeliv inom samhällets organisationer (jmf. Bäck-

Wiklund 2012; Höjer & Sjöblom 2012). Detta är intressant med utgångspunkt i att 

socialsekreterarna sa att en återförening är optimal samtidigt som de genom sina 

uttalanden erkänner hur barnet kan se familjehemsföräldrarna som sina 

anknytningspersoner och ”verkliga föräldrar”. Det finns således en tvåsidighet i deras 

uttalanden. Men att endast blodsband alltid är avgörande för ett barns bästa framgår 

åtminstone som långt ifrån självklart (jmf. Morgan 2011).  

 

Anderssons (1998) studie visar hur bibehållen kontakt med de biologiska föräldrarna 

inte per automatik innebär familjetillhörighet. Att barnen exempelvis haft en fungerande 

kontakt, behöver därför inte nödvändigtvis betyda att separationen från familjehemmet 

blir lätt. Har barnet knutit an till familjehemsföräldrarna har det ingen betydelse hur 

kontakten sett ut med de biologiska föräldrarna utan en separation kan ändå bli 

traumatisk (Andersson 1998; Gauthier m.fl. 2004).  

 

Av ovan förda avsnitt framgår således att, samtidigt som man som socialsekreterare till 

stor del fokuserar på föräldrarnas förbättringsförmåga, strävar man också efter att ha 

barnets trygghet och behov i åtanke vid dessa beslut. Även om föräldraförmågan 

förbättras verkar det finnas en ständig osäkerhet gällande denna förbättrings hållbarhet, 

särskilt om barnet inte trivs i sin återförening och knutit an till familjehemmet.  
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Om en återförening blir aktuell  

Om det blir det aktuellt med en återförening, var alla socialsekreterare överens om att 

det ska och måste ske succesivt. De nämnde att det är av stor vikt att man tror på en 

hemflytt till den biologiska familjen och att man anser att föräldrarna har förmåga att ta 

hand om sina barn på ett bra sätt. Detta är viktigt för att återföreningen ska kunna hålla 

över tid så att det inte blir aktuellt med en ny placering. Flera separationer och ”hopp” 

mellan familjer är något man absolut vill undvika, menade flera socialsekreterare. Det 

handlar också om att barnet inte ska ryckas ur sitt sammanhang utan förvarning.  

  

Det gäller att skola in barnen hos de biologiska föräldrarna så att de känner sig 

trygga, det är så man försöker göra, så det inte blir så hastigt. Det kan ta flera 

år, man börjar med en dag eller varannan helg. […] Att ha ett barn varannan 

helg är ju en sak men att ha det på heltid med skola, läxor o.s.v. är något 

annat… så det måste man succesivt se att det fungerar. 

 

Trots stora ansträngningar från såväl föräldrar, familjehem som socialsekreterare finns 

det aldrig några garantier för att en återförening ska fungera, vilket kan vara det svåraste 

inom detta yrke menade flera socialsekreterare. En socialsekreterare uppmärksammade 

särskilt problematiken med barn som återvänder för ”hastigt” till sina biologiska 

föräldrar. Hen menade att dessa barn ofta får lov att omplaceras igen på grund av nya 

anmälningar och utredningar. Ett annat motiv bakom den långsamma inskolningen 

handlar om att bandet mellan barnen och familjehemmet inte får klippas för hastigt och 

direkt. I bästa fall kan barnet ha en fortsatt kontakt med familjehemmet under resterande 

tid av uppväxten. Många socialsekreterare nämnde att familjehemmet i vissa fall kan bli 

barnets kontaktfamilj.  

 

Det är så viktigt hur placeringen har gått och att det finns en relation mellan 

familjehem och biologiska föräldrar, för att har det fungerat bra i alla bästa av 

världar, så finns familjehemmet kvar, antingen som barnvakt då och då, för att 

man är som en mormor. Ibland när barn bott i familjehem så kan man ju göra 

så att familjehemmet finns kvar som kontaktfamilj, så att de fortfarande har en 

kontakt med dem, även om de bor hemma. 

 

Med detta sagt var det enligt socialsekreterarna viktigt att de biologiska föräldrarna 

verkligen arbetat med sig själva och sin problematik innan ett barn kan flytta hem igen. 

En återförening ansågs enligt socialsekreterarna bli bäst för barnet om hen kan vara kvar 



 

 

42 

 

hos sina biologiska föräldrar resterande tid av uppväxten och om trygghet samt 

anknytning fanns där. Barnet kan då få möjlighet att utveckla positiva inre modeller av 

sig själv och folk runt omkring dem (jmf. Broberg m.fl. 2006).  

 

Socialsekreterarnas uttalanden i ovanstående citat visar att även familjehemmet och 

barnets relation till familjehemsföräldrarna kan få en betydande roll för barnets 

välmående, även om tanken inte är att barnen ska bo kvar där. Socialsekreterarna 

menade att anknytningen är en viktig faktor för dem att ta hänsyn till i dessa situationer. 

Man kan också tänka att det faktiskt är svårt för socialsekreterare att avgöra var barnets 

primära anknytning finns, särskilt om barnet kanske bott under en lång tid i 

familjehemmet, och samtidigt haft kontinuerlig kontakt med de biologiska föräldrarna. 

Även om barnet har en anknytningshierarki, där vissa personer kan anses särskilt viktiga 

men att samtliga anknytningspersoner är betydelsefulla. Barn som ständigt blir avvisade 

och separerade från sina anknytningspersoner, oavsett om de är primära eller inte, 

riskerar att utveckla framtida beteendeproblem. Barn är i behov av trygga och obrutna 

relationer för att må bra (jmf. Allmänna Barnhuset 2007:5; Bowlby cf. Broberg m.fl. 

2006; Bowlby cf. Linden 2013).  

 

Att socialsekreterarna uttryckte att återföreningen ska ske långsamt och att 

familjehemmet ska fortsätta ha kontakt med barnet, kan tänkas vara en slags prevention 

för att barnet inte ska uppleva en traumatisk separation från familjehemmet. Det kan 

tänkas vara viktigt att återföreningen sker i lugn takt för att ingen viktig person ska 

försvinna hastigt ur barnets liv. Samtidigt som barn kanske inte bor hos sitt familjehem 

så kan dessa eventuellt ses som en del av barnets familj. Begreppet familjepraktiker 

visar tydligt hur flexibelt begreppet familj är, och hur det byggs upp av sociala 

gemenskaper, omsorg och tillhörighet – vilket nödvändigtvis inte behöver höra samman 

med boendesituation eller blodsband (jmf. Morgan 2011; Larsson Sjöberg 2012). 

Eftersom familjehemmet är en osäker familjeform, och det finns risk för att 

familjehemmet plötsligt måste säga upp sitt uppdrag kan man förstå att 

socialsekreterarna ser en hemflytt som optimal i dessa fall. För socialsekreterarna kan 

man se det som en övervägning av risk- och skyddsfaktorer (jmf. Andersson 2008:2 & 

Lagerberg & Sundelin 2000). Vad ger barnet mest sannolikhet för skydd, och vad är 

mest riskfyllt? Hur pass stabil är föräldrarnas förmåga? Hur god är relationen mellan 

barn och biologiska föräldrar? Hur reagerar barnet på att lämna familjehemmet?  
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Forskning utförd av Skoog (2013) visar bl.a. hur barns känslor och upplevelser kring 

uppbrott och separationer från familjehem hänger samman med barnets relation och 

trivsel i familjehemmet. Om återföreningen var planerad eller inte avgjorde uppbrottets 

inverkan mindre (ibid). Forskning (Gauthier m.fl. 2004 och Skoog 2013) visar även hur 

flertalet traumatiska separationer och instabilitet är skadligt för barn. Vinnerljung, 

Öman och Gunnarson (2004) påpekar bl.a. att återföreningar med den biologiska 

familjen ofta inte håller och att det är vanligt att familjehemsplacerade barns liv 

karaktäriseras av instabilitet och sammanbrott i boendet. 

 

Resultatet i detta avsnitt visar att socialsekreterarna uppmärksammat vilken viktig roll 

familjehemmet kan utgöra för barnet, och att en separation från dessa också kan vara 

traumatisk och skadlig. Även om återföreningen med den biologiska familjen är 

optimal, ansåg man det inte optimalt att helt bryta kontakten med familjehemmet ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. 
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6. Diskussion  

Följande kapitel är uppdelat i tre delar. Först görs en sammanfattning av resultatet som 

presenterades i tidigare avsnitt. Därefter följer en diskussion kring särskilt intressanta 

aspekter av vårt resultat med koppling till våra valda teorier. Därefter ges förslag till 

vidare forskning. Avslutningsvis för vi en diskussion där vi kritiskt reflekterar över 

metodvalet.  

 

6.1 Resultatsammanfattning 

Barn som placeras i familjehem har ofta otrygga anknytningserfarenheter. 

Socialsekreterarna menade därför att familjehemmet ska fungera som ett skydd, där 

barnet kan utveckla en trygg anknytning och känna stabilitet. Ett resultat från vår studie 

är att samtliga intervjupersoner ansåg att kontakt med de biologiska föräldrarna var 

viktigt för att upprätthålla relationen och för att underlätta en återförening. Kontakten 

kan vara viktig trots att en återförening inte kan bli aktuell. Detta för att barnet ska få 

kännedom om sin bakgrund, varför man är placerad samt förståelse för föräldrarnas 

eventuella oförmåga att vara tillgänglig för barnet. Resultatet visar vidare att kontakten 

kan påverka barnet negativt, exempelvis kan de biologiska föräldrarnas missbruk och 

utvecklingsstörning utgöra hinder för en god kontakt. Detta kan göra att föräldrarna har 

svårt att hålla det dem lovar och att se barnets behov. Ett ytterligare resultat visar att 

relationen mellan familjehem och den biologiska familjen är avgörande för det 

familjehemsplacerade barnets välmående. Om relationen inte fungerar riskerar barnet att 

hamna i en lojalitetskonflikt. Socialsekreterarna påpekade även att många barn generellt 

inte ser det som konstigt att ha två familjer. Att däremot hamna mitt emellan dessa 

familjer kan vara svårt att hantera för ett barn. 

Trots att återföreningar är ovanliga, enligt socialsekreterarna, visar studiens resultat att 

socialsekreterarna anser att en återförening med den biologiska familjen är det optimala 

målet vid en familjehemsplacering. Som motiv till detta nämns bl.a. lagtexten och att 

barn hör hemma med sina biologiska föräldrar i första hand. Resultatet visar dock 

samtidigt på en paradox i socialsekreterarnas uttalanden. Socialsekreterarna uttryckte att 

de inte anser att en återförening alltid är för barnets bästa. Ett motiv som nämndes var 

bl.a. att många föräldrars problematik är komplex, vilket kan försvåra 

förändringsarbetet och göra att det tar lång tid. Barn som därför tillbringar lång tid i sitt 

familjehem får ofta en stark anknytning till familjehemsföräldrarna personer. Det andra 
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motivet ligger därför i att en separation från familjehemmet kan vara problematisk och 

skadlig för barnet. Slutligen visar resultatet att återföreningar ska ske succesivt och över 

lång tid. Socialsekreterarna menade att om en återförening genomförs och barnet flyttar 

hem kan familjehemmet i bästa fall vara kvar som kontaktfamilj. Detta för att bandet 

som eventuellt bildats mellan barnet och familjehemmet inte ska brytas. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i tidigare kapitel visar genomgående på skillnader i hur professionella och 

barn definierar en familj. Socialsekreterarna nämnde bl.a. att en återförening med den 

biologiska familjen är något man ska sträva efter. Här blir också kontakten betydelsefull 

om en sådan återförening ska bli möjlig. Utifrån detta kan man tänka att 

socialsekreterarna främst definierar en familj som en konstellation byggd på blodsband. 

Samtliga nämnde socialtjänstlagen som motiv för dessa ställningstaganden. Med 

utgångspunkt i socialsekreterarnas perspektiv verkar familjehemsplacerade barn dock ha 

en annan bild av vad en familj är. Socialsekreterarna nämnde att barnen ofta inte anser 

det konstigt att ha två familjer och att den ena inte behöver vara mer betydelsefull än 

den andra. Därmed kan slutsatsen dras att barnen i högre grad utgår från var de blir 

omhändertagna, var de känner trygghet och var de har sin trygga anknytning för att 

känslan av familj ska infinna sig. Här handlar det snarare om familjepraktiker dvs. 

gemenskap och kärlek som inte behöver byggas på blodsband. Om det är så att 

professionella och barn har skilda synsätt kan det finnas en risk för att det kan påverka 

dessa redan utsatta barn negativt. I förlängningen kan man ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv se hur denna ovisshet kring var man hör hemma och var man kan känna 

trygghet påverka barnets förmåga att lita på andra människor och känna tillhörighet i 

andra sammanhang.   

 

Eftersom socialsekreterarna är skyldiga att följa lagen är det lagens bestämmelser som 

till stor del kan tänkas styra socialsekreterarnas förhållningssätt. Trots detta berättade 

socialsekreterarna i vår studie att kontakt och återförening med de biologiska 

föräldrarna inte alltid är för barnets bästa. Om kontakten kan hjälpa barnet i sitt 

välmående och utveckling framstår kontakten om positiv. När kontakten däremot blir 

skadlig t.ex. när den leder till oro, ångest och rädsla kan man fråga sig för vems skull 

kontakten upprätthålls. Man kan vidare fråga sig om kontakten i dessa fall handlar om 

föräldrarnas rätt till kontakt med barnet snarare än tvärtom.  
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Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan man dra slutsatsen att en bristande kontakt 

knappast upprätthålls för barnets skull. Osäkerheten och påfrestningen som kontakten 

då karaktäriseras av riskerar att skada barnets anknytning, trygghet och i sin tur själv- 

och världsbild. Eftersom socialsekreterarna också framhöll att när en trygg anknytning 

har skett till familjehemsföräldrarna, blir det aningen motsägelsefullt att barnet ska 

behöva träffa sina biologiska föräldrar, om deras anknytning och trygghet då störs. Man 

kan också fråga sig om familjehemsvårdens mål kan uppfyllas på ett bra sätt om 

föräldrarna är för delaktiga, på ett negativt sätt. Att fatta ”rätt” beslut gällande barnets 

boende och kontakt kan utifrån detta framstå som komplicerat, men samtidigt otroligt 

viktigt. Utvecklingspsykopatologin visar hur olika skydds- och riskfaktorer är 

avgörande för olika utfall. Som socialsekreterare kan man förstå hur arbetet ständigt 

handlar om en slags balansgång mellan risk- och skydd. Som socialsekreterare kanske 

man ständigt bör ställa sig frågan: på vilka grunder sker kontakten? Ligger kontakten 

som grund för en hemflytt eller för förståelse och sammanhang? Vilka risker finns med 

kontakten? Vad är positivt med kontakten? 

 

Utifrån vårt resultat kan man se det som att barnen måste anpassa sig efter var de 

biologiska föräldrarna befinner sig i sin förändringsprocess. Enligt lagen måste 

familjehemsplacerade barn vara beredda på att flytta tillbaka till sina biologiska 

föräldrar, även fast man har sin trygghet och sin vardag i familjehemmet. Därmed inte 

sagt att en återförening är genomförbar i de flesta fall. Socialsekreterarna uttryckte 

etiska aspekter kring detta. När barnen stannat under lång tid i familjehemmet hinner de 

skapa en stark anknytning vilket försvårar en återförening. Ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv kan separationen från en viktig omvårdare ge stora skador. Saker som kan 

vara viktiga att fundera över vid frågan om återförening är bl.a: hur ser barnet på sin 

familjesituation? Hur upplever barnet hemflytten? Görs flytten vid en känslig tidpunkt? 

I vårt resultat visar sig en intressant motsättning och ambivalens i socialsekreterarnas 

uttalanden: samtidigt som tanken med familjehemsplaceringar är att barnet ska knyta an 

till nya omvårdare så blir detta till ett problem när barnet sedan ska flytta hem igen. 

Med utgångspunkt i anknytningsteorin och hur viktigt det är för barn att få möjlighet till 

kärlek och trygghet, uttryckte samtliga socialsekreterare att familjehemmet kan vara 

betydelsefullt för barnet och inte bör försvinna totalt ut barnets liv. Men målet är ändå i 

första hand återförening med den biologiska familjen. Kanske socialsekreterarna i första 

hand inte ser anknytningen till familjehemmet som lika betydelsefull som anknytningen 
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till den biologiska familjen. Anknytningen till familjehemmet blir snarare som ett 

tillfälligt skydd som ska hålla ihop barnet tills det får komma hem till sina biologiska 

föräldrar igen. Samtidigt som socialsekreterarna är skyldiga att följa lagen kan man 

fråga sig om inte det enskilda barnets bästa borde gå i första hand. Titeln på vår studie 

är ”barn hör hemma med sina föräldrar”, vilket med utgångspunkt i vårt resultat kan 

verka osäkert. Vilka föräldrar då? De biologiska eller familjehemsföräldrarna? Utifrån 

vår studie, tidigare forskning och våra teoretiska perspektiv tolkar vi det som att, ja, 

barn hör hemma med sina föräldrar och ska i bästa fall inte behöva separeras från dessa. 

Frågan blir snarare vilka som faktiskt utgör barnets föräldrar. Vilka som utgör ett barns 

föräldrar och familj behöver nödvändigtvis inte begränsas av biologiska band.  

 

Något vi anser särskilt intressant med vårt resultat är att samtliga socialsekreterare 

kommer från skilda kommuner i Sverige. Trots detta hade de liknande svar på samtliga 

frågor. Vi tänker att detta visar på att socialsekreterarna reflekterar i samma tankebanor 

som därmed kan bidra till likheter gällande bedömningar och beslutsfattande för 

familjehemsplacerade barn. Även när det gäller tidigare forskning överensstämmer 

denna till stor del med vårt resultat. Såväl vår studie som tidigare forskning visar på den 

komplexitet som finns gällande familjehemsplacerade barns kontakt och eventuella 

återförening, det finns inget entydigt och ”rätt” svar.  Alla barn är individuella och har 

egna behov, erfarenheter och förmågor. Det gäller att som socialsekreterare vara 

uppmärksam på det enskilda barnets situation, vad gäller bl.a. anknytning, tillhörighet 

och mående för att ta beslut gällande vad man bör sträva efter eller inte.  

 

Utifrån ovan förda diskussion tänker vi som förslag till vidare forskning att det skulle 

vara intressant att studera socialsekreterares kunskap och användning av 

anknytningsteorin i arbetet med familjehemsplacerade barn. Detta för att närmare 

undersöka vilken vikt anknytningen har i beslut samt om och i så fall hur 

anknytningsteorin yttrar sig i socialsekreterares arbetsrutiner och metoder.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Vid urval av intervjupersoner tog vi kontakt med enhetschefer i tre kommuner i Sverige. 

I sin tur gav dessa informationen vidare till de personer som ansågs lämpliga att delta i 

studien. Vi var noggranna med att poängtera vikten av att intervjupersonerna skulle ha 

erfarenhet av familjehemsplaceringar i sitt arbete. Urvalet gjordes alltså genom en form 
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av s.k. tvåstegsurval. Vi undrar hur detta påverkat resultatets utfall. Vilka blev utvalda? 

Berodde det på kompetens och erfarenhet eller skedde urvalet rent slumpmässigt? Hade 

vi fått ett annat resultat om vi själv valt ut våra intervjupersoner? Att vi valde att i första 

hand kontakta cheferna berodde på att det framstod som det enklaste sättet att komma i 

kontakt med socialsekreterare och få fram lämpliga intervjupersoner för intervjuns 

syfte. Vi ansåg också detta som den mest tidseffektiva lösningen.  

 

I denna studie valde vi att endast intervjua socialsekreterare som arbetar med 

familjehemsplaceringar. Vi valde att endast intervjua professionella bl.a. ur ett etiskt 

perspektiv. Eftersom att vi ännu är socionomstuderande ansåg vi att det fanns en risk i 

att intervjua exempelvis familjehemsplacerade barn. Dessa barn har ofta svåra 

livserfarenheter. Vi ansåg därför att det lämpar sig bättre att tala med professionella som 

arbetar med dessa barn. Utöver de etiska aspekterna bakom valet av intervjupersoner 

finns även en förförståelse om att professionella som arbetar med barn, 

familjehemsplaceringar och beslutsfattande, har den kunskap och erfarenhet som kunde 

vara relevant och intressant information för vår studie. Det kan tänkas att intervjuer med 

familjehem och familjehemsföräldrar hade kunnat bidra med mycket relevant 

information. Kanske hade vi då kunnat på en lite annan syn på familjehemsplacerade 

barns kontakt och återförening med den biologiska familjen? Motivet bakom att inte 

intervjua familjehem grundar sig i att professionella kan tänkas ha en mer objektiv och 

allmän bild av dessa fenomen. Socialsekreterare kan ses som ”spindeln i nätet” vid 

familjehemsplaceringar och har därför bred erfarenhet kring detta och alla moment som 

ingår. 

 

Anledning till att vi använde oss av kvalitativa intervjuer som metod var för att vi ville 

få så utförliga och mångsidiga svar som möjligt från våra intervjupersoner. Tanken var 

att vi ville få ta del av socialsekreterarnas upplevelser och beskrivningar. Detta för att 

kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar som kan upplevas komplexa. Man 

fråga sig om resultatet hade varit annorlunda, och kanske mer trovärdigt om vi haft fler 

intervjupersoner. Kanske hade vi då fått syn på fler variationer, likheter och olikheter? 

Vi anser dock att fem personer lämpade sig bra för vår studie utifrån vår tidsram och 

våra resurser. Man kan dock fråga sig om det är möjligt att generalisera ett resultat ifrån 

fem intervjuer till en större kontext. Vi tänker dock att analytisk generalisering, som 

innebär att man gör en väl övervägd bedömning om resultatet kan överföras till liknande 



 

 

49 

 

situationer, kan vara användbar för vår studie. Resultatet i vår studie presenteras främst 

med hjälp av citat från socialsekreterare som vi därefter har analyserat och tolkat med 

hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp. Vi tänker att resultatet kan ha hög 

igenkänningsfaktor eftersom samtliga socialsekreterare i vår studie, trots att de kommer 

från olika kommuner, hade liknade svar och värderingar kring detta område. Även om 

socialsekreterarnas uttalanden och våra analyser inte utgör någon självklar sanning kan 

det bidra till ökad förståelse och kunskap för professionella som arbetar med 

familjehemsplacerade barn.  

 

Intervjuerna i vår studie var semistrukturerade. Vi har dock funderat över om denna 

intervjuform påverkat studiens trovärdighet negativt. Intervjuerna tog ca 35 minuter 

vardera förutom en som tog 50 minuter. Denna tidsskillnad tror vi beror på att denna 

person ”svävade ut” i sina svar och hade svårt att hålla sig till själva frågan. Detta visar 

på den nackdel som de öppna frågorna och förhållningssättet bidrog till, tanken var som 

sagt att endast få igång samtalet på ett naturligt sätt. Däremot bidrog detta till att vi fick 

mångsidiga och rika svar. Vi tror att olikheterna beror på såväl intervjupersonerna som 

vår intervjuteknik. Eftersom vi inte har så stor erfarenhet av att intervjua kan det också 

ha påverkat samtalen. Samtliga intervjuer gav oss dock relevant och intressant 

information oavsett längd, vilket vi nu i efterhand anser väger tyngst. 

  



 

 

50 

 

Referenser 

Acock, A. McWey, L M. Porter, B. E. (2010). The impact of continued contact with 

biological parents upon the mental health of children in foster care. Children and Youth 

Services Review 32(10), 1338-1245. doi: 10.1016/j.childyouth.2010.05.003 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2012). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 

Liber AB 

 

Allmänna Barnhuset. (2007:5). Att knyta an, en livsviktig uppgift. Om små barns 

anknytning och samspel. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

 

Andersson, G. (1998). Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv. 

Socialvetenskaplig tidskrift, 5:a, 3-23 Från 

http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/1

998/f%C3%B6r%C3%A4ldrakontakt%20och%20familjetillh%C3%B6righet%20ur%2

0fosterbarns%20perspektiv%20av%20gun%20andersson.pdf 

 

Andersson, G. (2008:2). Utsatt barndom – olika vuxenliv. Stockholm: Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset 

 

Andersson, G. & Sallnäs, M. (2014). Social barnavård och barns utsatthet. I Höjer, I., 

Sallnäs, M. & Sjöblom, Y (red). När samhället träder in – barn, föräldrar och social 

barnavård. (13-30). Lund: Studentlitteratur 

 

Broberg, A. Granqvist, PA. Ivarsson, T. & Risholm Mothander, P. (2006). 

Anknytningsteori; Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Broberg, A. Risholm Mothander, P. Granqvist, P. & Ivarsson, T. (2008) Anknytning i 

praktiken – tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Bäck-Wiklund, M. (2012). Familj och modernitet. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson 

(red). Nätverksfamiljer. (s. 17-47). Stockholm: Natur och Kultur 

 



 

 

51 

 

Bäck-Wiklund, M. & Bergsten, B. (1997). Det moderna föräldraskapet. En studie av 

familj och kön i förändring. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Börjeson, B. (2008). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber 

 

Cederström, A. (1990). Fosterbarns anpassning - en relationsproblematik. 

(Doktorsavhandling. Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen) 

 

Dozier, M. Stovall, K C. Albus, K E. Bates, B. (2001). Attachment for Infants in Foster 

Care: The Role of Caregiver State of Mind. Child Development 72(5), 1467-1477. doi: 

10.1111/1467-8624.00360 

 

FN (1989). Barnkonventionen. Från https://unicef.se/rapporter-och-

publikationer/barnkonventionen 

 

Franzén, E. Vinnerljung, B. & Hjern, A. (2008). The epidemiology of out-of-home care 

for children and youth: A national cohort study. British Journal of Social Work, 38(6), 

1043-1059. doi: 10.1093/bjsw/bcl380 

 

Gabler, S. Bovenschen, I. Lang, K. Zimmerman, J. Nowacki, K. Kliewer, J. Spangler, 

G. (2014) Foster children’s attachment security and behavior problems in the first six 

months of placement: associations with foster parent’s stress and sensitivity. Attachment 

& Human Development 16(5), 479-498. doi: 10.1080/14616734.2014.911757 

 

Gauthier, Y. Fortin, G. Gloria, J. (2004). Clinical application of attachment theory in 

permanency planning for children in foster care: the importance of continuity in care. 

Infant mental health journal 25(4), 379-396. doi: 10.1002/imhj.20012 

 

Hessle, S. (2012). Högriskbarn i psykosocialt utsatta familjer. I M. Bäck-Wiklund, T. & 

Johansson (red). Nätverksfamiljen. (s. 176-196). Stockholm: Natur och Kultur 

 

Höjer, I. (2001). Fosterfamiljens inre liv. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 

Institutionen för socialt arbete). 

 



 

 

52 

 

Höjer, I. (2012). Att vara familjehem - om ett delat föräldraskap. I M. Bäck-Wiklund, & 

T. Johansson. (2012). (red). Nätverksfamiljen. (s. 158-175). Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Höjer, I. (2014). Vård i familjehem. I I. Höjer, M. Sallnäs & Y. Sjöblom (red). När 

samhället träder in – barn, föräldrar och social barnavård. (209-236). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Höjer, I. Sjöblom, Y. (2012). På egna ben – ungdomar som lämnar samhällsvården och 

deras familjerelationer. I M. Bäck-Wiklund, & T. Johansson. (2012). (red). 

Nätverksfamiljen. (s. 197-218). Stockholm: Natur och Kultur 

 

Karlsson, K. (2012). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små 

barn. Gothia Fortbildning  

 

Kvale, S. (2007). Doing interviews. London: SAGE publications 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 

AB 

 

Lagerberg, D. Sundelin, C. (2000). Risk och prognos i socialt arbete med barn. 

Stockholm: Gothia förlag AB 

 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod - en introduktion. I S. Larsson, J. Lilja & 

K. Mannheimer (red.). Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 91-128). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Larsson Sjöberg, K. (2012). Mamma, pappa, styvpappa – barn. Föräldraskap i länkade 

familjesystem. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red). Nätverksfamiljen (s. 120-138). 

Natur och Kultur 

 

Lindén, G. (2013). Anknytningsteoretiska perspektiv på sociala problem. I A. 

Meeuwisse & H. Swärd (red.). Perspektiv på sociala problem (s. 199-227). Natur och 

Kultur, Stockholm   



 

 

53 

 

 

Lundgren, L. Thunved, A. (2013). Nya Sociallagarna med kommentarer, lagar och 

förordningar som de lyder den 1 januari 2013. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Lundgren, L. Sunesson, P-A. Thunved, A. (2016). Nya sociallagarna: Med 

kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016. Wolters Kluwer 

 

 

Mennen, F. O’Keefe, M. (2004). Informed decisions in child welfare: The use of 

attachment theory. Child and Youth Services Review 27(6), 577-593. 

doi:10.1016/j.childyouth.2004.11.011 

 

Morgan, D. (2011). Rethinking family practices. Basingstoke: Palgrave Macmillian 

 

Sallnäs, M. (2014). Institutionsvård för barn och unga. I I. Höjer, M. Sallnäs & Y. 

Sjöblom (red). När samhället träder in – barn, föräldrar och social barnavård. (s. 185-

207). Lund: Studentlitteratur 

 

Sjöström, U. (1994). Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I B. Starrin & P-

G. Svensson (red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s.73-90). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Skoog, V. (2013). Barns upplevelser av instabil samhällsvård. Socialvetenskaplig 

tidskrift, 1, 35-52 Från 

http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/2

013/barn%20upplevelser%20av%20instabil%20samh%C3%A4llsv%C3%A5rd%20av

%20viktoria%20skoog.pdf 

 

Socialstyrelsen (2014). Barn och unga – insatser år 2013. Vissa insatser enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Hämtad 19 februari, 2016, från socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pd 

 

Tilander, K. Westberg, M. (2010:1).  Att lära av fosterbarn – åtta års arbete med 

intervjuer med före detta fosterbarn. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

 



 

 

54 

 

Tucker, D J. MacKenzie, M J. (2012). Attachment theory and change processes in foster 

care. Children and Youth Services Review 34(11), 2208-2219. doi: 

10.1016/j.childyouth.2012.07.020 

 

Vinnerljung, B. (1996). Svensk forskning om fosterbarnsvård. Falköping: Liber 

Utbildning 

 

Vinnerljung, B., Öman, M. & Gunnarson, T. (2004). Återplacering av barn i dygnsvård 

(I): – hur vanligt är det? Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 54-75 Från 

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artikla

r/2004/%C3%85terplacering%20av%20barn%20i%20dygnsv%C3%A5rd%20(I)%20-

%20Hur%20vanligt%20%C3%A4r%20det%20av%20Bo%20Vinnerljung,%20Maria%

20%C3%96man%20och%20Thomas%20Gunnarson.PDF 

 

Wissö, T. (2012). Småbarnsföräldrars vardagsliv. Omsorg, moral och socialt kapital. 

(Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete). Från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30178/1/gupea_2077_30178_1.pdf 

  



 

 

55 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 
Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Förfrågan om att delta i en studie  

 

Vi är två studenter om går sjätte terminen på socionomprogrammet på Högskolan i 

Gävle. Vi genomför nu vårt examensarbete som handlar om familjehemsplacerade barn 

och deras kontakt och eventuella återförening med den biologiska familjen. 

Syftet med detta arbete är att utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv undersöka 

vilka erfarenheter professionella beskriver gällande familjehemsplacerade barns kontakt 

och återförening med den biologiska familjen.  

 

För att kunna genomföra denna studie kommer vi kontakta tre socialtjänster i tre skilda 

kommuner och därefter intervjua fyra till sex personer som arbetar med barn och 

familjehemsplaceringar.  

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Intervjun kommer att beröra din 

uppfattning/erfarenhet gällande hur familjehemsplacerade barn påverkas av kontakten 

och en eventuell återförening med den biologiska familjen. Intervjun beräknas ta max 

60 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

muntlig presentation till andra socionomstuderande i form av en opponering på 

examensarbetet. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att 
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förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Om du vill delta skriver du under 

detta informationsbrev och accepterar därmed dessa villkor som vi nämnt ovan.  

Intervjupersonens underskrift: 

 

______________________________________ 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

 

Linnéa Bjurell   Jennifer Jönsson 

Socionomstudent   Socionomstudent 

(kontaktuppgifter)   (kontaktuppgifter) 

 

Handledare: 

Siv-Britt Björktomta 

(kontaktuppgifter)  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Anknytning hos familjehemsplacerade barn 

 Vad är anknytning för Dig? 

 Vilken erfarenhet har du av familjehemsplaceringar i ditt arbete? 

 Hur tänker du kring vad som är barnets bästa vid planeringen av 

familjehemsplaceringar? 

 Hur upplever du att barnens anknytning påverkas av placeringar? 

- Kan du ge något exempel? 

 Knyter barnen an till sina familjehemsföräldrar? 

- Anser du att detta påverkar anknytningen till de biologiska föräldrarna? 

 

Kontakten med familjehemmet samt den biologiska familjen 

 Vad anser du om barns kontakt/umgänge med den biologiska familjen under 

placeringen? 

 Hur upplever du att barnen påverkas av kontakt med sina biologiska familjer? 

- Beskriv ett fall där kontakten var god? Beskriv ett fall där den var icke fungerande? 

- Hur vanligt/ovanligt är det med kontakt, enligt din erfarenhet? 

- Hur brukar barnen själva generellt se på kontakten? 

 Hur upplever du att relationen fungerar mellan familjehemmet och den biologiska 

familjen? Kan du ge exempel? 

- Hur påverkas barnen av relationen? 

 

Återförening med den biologiska familjen 

 Vilken erfarenhet har du av återföreningar? 

- Brukar uppföljningar göras? Hur görs dem?  

- Hur upplever barn separation från familjehemmet? 

 Vill barn återförenas med sina biologiska föräldrar?  

- Brukar barnen skapa en förändrad bild av sina föräldrar? Positiv/negativ? 

 Anser Du att det generellt sätt är för barnets bästa att återförenas med sina biologiska 

föräldrar? 

- Beskriv ett fall där barnets bästa tillgodosetts 

- Beskriv ett fall där barnets bästa inte tillgodosetts 

 Vilka motiv finns för att ett barn ska kunna flytta hem igen? Ge exempel 

 Vilka motiv finns för att ett barn inte ska flytta hem igen, utan bo kvar i 

familjehemmet? Ge exempel 

 


