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BAKGRUND 
Den sociala barnavården har sedan 1980 vägletts av en familjestödsprincip vars primära fokus 

är att ge föräldrar stöd så att de själva kan utöva omsorg om barnen. Principen bygger på en 

idé att långvarig separation mellan biologiska föräldrar och deras barn ska undvikas och att 

barn mår bäst av att växa upp tillsammans med sin ursprungsfamilj.  Trots denna intention 

finns situationer när behandlande och stödjande insatser inte anses vara tillräckliga och då 

socialnämnden beslutar att barnet ska vårdas i familjehem. 2014 fick nästan 30 000 barn i 

Sverige samhällsvård med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga 

(LVU) och den vanligaste placeringsformen är familjehem (Socialstyrelsen, 2015). 

Utgångspunkten vid de flesta placeringarna är att barnet senare ska kunna återförenas med 

sina biologiska föräldrar och placeringen i familjehemmet är således en temporär lösning. I 

samband med en familjehemsplacering övergår vissa föräldrafunktioner till 

familjehemsföräldrarna, så som den vardagliga omsorgen och organiserandet av vardagen, 

medan det rättsliga föräldraskapet kvarstår hos de biologiska föräldrarna, vilka således 

behåller den juridiska vårdnaden.  

 

Hur länge ett barn ska vara placerat anges sällan i det avtal som upprättas mellan kommunens 

socialtjänst och familjehemmen. Socialtjänstlagen och LVU anger att vården ska omprövas 

eller övervägas var sjätte månad, men avtalet kan sägas upp av båda parter, i extrema fall med 

omedelbar verkan. Vid frivilliga placeringar kan föräldrarna begära att placeringen avslutas 

och att barnet flyttar hem. Familjehemsföräldrarna kan begära att få avsluta sitt uppdrag, och 

slutligen kan också socialtjänsten göra bedömningen att placeringen bör avslutas. Barn och 

unga har inte någon rätt att stanna kvar i familjehemmet. Vinnerljung (1996) konstaterar att de 

administrativa och juridiska reglerna som omgärdar vården medverkar till att själva 

placeringen blir en osäker konstruktion för barn och ungdomar i familjehem. Ingen av de 

inblandade parterna kan veta hur länge placeringen kommer att fortgå, vilket kan skapa 

otrygghet hos barn och unga som bor i familjehem på grund av ovisshet om hur framtida 

boende och familjerelationer kommer att gestaltas.   

 

Det är flera forskare som uppmärksammat att familjehemsvården kommit att karaktäriseras av 

osäkerhet och instabilitet, och det diskuteras även bland praktiker (se t.ex. Vinnerljung, 1996; 

Höjer & Sjöblom, 2010, 2011). Socialtjänstens arbete handlar bland annat om att följa och 
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tidigt ingripa om placeringar inte fungerar och där risk finns för sammanbrott i vården. En 

strategi som lagstiftaren utarbetat i syfte att öka stabiliteten för barn och unga som bott länge i 

familjehem är möjligheten att flytta vårdnaden, från föräldrarna till familjehemsföräldrarna. 

Denna möjlighet regleras både i Föräldrabalkens sjätte kapitel samt i Socialtjänstlagen. Ett 

beslut om vårdnadsöverflyttning fattas av tingsrätten och beslutet innebär att barnet eller den 

unge upphör att vara familjehemsplacerad, eftersom familjehemsföräldrarna då övertar den 

juridiska vårdnaden. Det är enbart socialnämnden som kan väcka frågan om 

vårdnadsöverflyttning, och enligt lagstiftningen ska frågan övervägas när ett barn/ungdom 

varit placerad i samma familjehem i tre år, men kan också ske tidigare.  

 

Den lagstiftning som reglerar vårdnadsöverflyttning går således emot familjestödsprincipen 

och tanken att barnet ska återförenas och flytta hem till sina föräldrar. Istället är det 

kontinuitetsprincipen som får råda, det vill säga att barnet får fortsätta att bo kvar i ett 

familjehem där det har funnit sig till rätta (Mattsson, 2010). Lagstiftaren är dock tydlig med 

att det är barnets behov och intressen som är i fokus, och vårdnadsöverflyttning ska enbart 

beslutas när det anses vara i linje med barnets bästa.  

 

PROBLEMFORMULERING  
Det verkar fortfarande råda en omfattande osäkerhet inom landets socialtjänster om hur man ska 

hantera kravet på att vårdnadsöverflyttning ska övervägas när ett barn har varit placerat tre år. I en 

enkät riktat till samtliga landets kommuner, genomförd av Barnombudsmannen (BO 2011) framkom 

att knappt en tredjedel av socialnämnderna har direktiv om när och hur vårdnadsöverflyttningar skall 

övervägas. Samtidigt kan vi konstatera att det saknas systematiserad kunskap och forskning om barns 

och ungdomars erfarenheter av vårdnadsöverflyttning, och vilka konsekvenser beslutet får i 

familjernas vardag. Brittiska studier har visat att juridiska beslut kan bidra med trygghet för barn som 

bytt familj, men juridisk status, det vill säga att barn tillhör familjen t ex genom adoption, utgör inte en 

garanti för att barnet känner sig tryggt i den nya familjen (Thoburn, 1999). I en svensk kontext har 

Gunvor Andersson (1998) konstaterat att det finns variation mellan barn som långvarigt varit 

placerade i familjehem beträffande den egna synen på familjetillhörighet. En del barn kände 

tillhörighet både till den biologiska familjen och i familjehemmet, medan andra känner tillhörighet 

enbart i familjehemmet.  

Socialstyrelsen menar att erfarenheter från kommuner med många vårdnadsöverflyttningar visar att de 

kan skapa ökad kontinuitet och trygghet för placerade barn och unga (Socialstyrelsen, 2006). Vi vill i 
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denna studie reflektera över begrepp som kontinuitet och stabilitet. En förståelse är att stabilitet är 

motsatsen till instabilitet, vilket i sin tur ofta sammankopplas med sammanbrott i vården, det vill säga 

när familjehemsvården plötsligt och oplanerat upphör. Med en sådan syn på instabilitet kan man tänka 

sig att en vårdnadsöverflyttning garanterar stabilitet. Å andra sidan har svenska studier visat att såväl 

stabilitet som instabilitet är komplexa processer, och att det som socialtjänsten definierar som ”stabil 

placering” kan upplevas vara bristfällig och osäker av barnet (Andersson, 2008; Skoog, 2013). I vår 

studie vill vi undersöka barns och ungdomars erfarenheter av vårdnadsöverflyttningar och analysera 

dessa utifrån begrepp som familjetillhörighet, kontinuitet och trygghet.  

 

STUDIENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är med denna studie är att undersöka vårdnadshavares och ungdomars erfarenheter av 

vårdnadsöverflyttning i familjer där den unge tidigare varit familjehemsplacerad. Mer specifikt vill vi 

undersöka relationella aspekter och huruvida relationerna inom de berörda familjerna förändras. 

Studien har kretsat kring följande frågor:  

Hur har vårdnadshavare och barn/unga informerats om syftet med och konsekvenser av 

vårdnadsöverflyttning? Vilken var deras inställning till beslutet? 

Hur uppfattar barnet/den unge sin delaktighet i beslutet?  

Hur upplever ungdomar och vårdnadshavare att vårdnadsöverflyttningen har påverkat vardagen? 

På vilket sätt har vårdnadsöverflyttningen påverkat känslor av anknytning och familjetillhörighet för 

ungdomar och vårdnadshavare?  

På vilket sätt har vårdnadsöverflyttningen påverkat relationerna till de biologiska föräldrarna?  

 

KUNSKAPSLÄGE – TIDIGARE FORSKNING 
Socialstyrelsen har vid tre tillfällen tidigare följt upp hur socialtjänsten arbetat med 

vårdnadsöverflyttningar (Socialstyrelsen 1991, 1995 samt SoU 2000:77, bil.2). Under perioden 1983 – 

1990 genomfördes ca 11 vårdnadsöverflyttningar per år (Socialstyrelsen 1991). 2006 genomförde 

Socialstyrelsen en uppföljning av vårdnadsöverflyttningar för perioden 2000-2005. I denna 

sammanställning beskrivs också socialtjänstens ställningstaganden angående vårdnadsöverflyttningar, 

samt resultat från länsstyrelsernas tillsyn för åren 2003-2005. Här konstaterades att antalet 

vårdnadsöverflyttningar har ökat - från 33 överflyttningar i 18 kommuner 2000 till 125 överflyttningar 

i 56 kommuner 2005 (Socialstyrelsen, 2006). År 2011 gjordes 213 vårdnadsöverflyttningar 

(Socialstyrelsen 2013). 
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Socialstyrelsens rapport från 2006 där de studerat rutinerna i tre kommuner visade att i 86 procent av 

de familjehemsplacerade ärenden som pågått i tre år inte hade ansökt eller planerat ansöka om 

vårdnadsöverflyttning. Det var stora skillnader mellan de tre kommuner som deltog i studien. I 14 

procent av samtliga placeringar hade handläggaren tagit ställning för en överflyttning av vårdnaden. 

Socialtjänstens handläggare tvekade ibland att väcka frågan om vårdnadsöverflyttning då 

familjehemmet riskerade att mista stöd och handledning från placeringskommunen. 2012 tillkom ett 

tillägg i Socialtjänstlagen (SoL 6 kap 11 §), om vårdnadsöverflyttning, ”Råd och stöd ska ges av 

socialnämnden i den kommun som beslutat om familjehemsplaceringen om särskilt förordnade 

vårdnadshavare begär det” (2012:776). Huruvida detta tillägg har haft inverkan på omfattningen av 

vårdnadsöverflyttningar är ännu inte vidare utrett.  

I Socialstyrelsens rapport framkom också att familjehemsföräldrarna kunde vara rädda för att en 

ansökan om vårdnadsöverflyttning skulle försämra deras relation till de biologiska föräldrarna. 

Ytterligare en anledning till att familjehemsföräldrar var tveksamma, var att de vid en 

vårdnadsöverflyttning får ansvaret för att umgänget med barnens föräldrar skall fungera, och således 

är det familjehemsföräldrarna som då också måste hantera eventuella umgängestvister. Det finns heller 

inga ekonomiska fördelar för familjehemsföräldrarna då de övertar vårdnadsansvaret. 

Familjehemsföräldrarna kunde ibland uppleva att det fanns en risk att socialtjänsten ändrade i avtalet 

om fortsatt ersättning, och denna risk kunde också upplevas som ett hinder för vårdnadsöverflyttning 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Forskningen om vårdnadsöverflyttningars konsekvenser har hittills varit begränsad. De studier som 

finns handlar framför allt om socialtjänstens agerande samt familjehemsföräldrars erfarenheter och 

tankar.  Titti Matsson har i sin bok Rätten till familj (Mattson 2010) granskat vilka möjligheter 

socialtjänsten har att genom vårdnadsöverflyttningar bidra till stabilitet och kontinuitet för placerade 

barn. Mattson (ibid.) fann att socialtjänsten mera sällan ifrågasatte föräldrarnas rättsliga 

vårdnadsansvar, och att få ansökningar om vårdnadsöverflyttningar genomfördes.  

Håkan Nordins avhandling Permanenta eller tillfälliga placeringar (Nordin 2003) fokuserar inte 

primärt på vårdnadsöverflyttningar, utan på tillämpning av bestämmelsen om flyttningsförbud. Av 

intresse för studier om vårdnadsöverflyttningar är att 21 av de 23 barnen som ingick i Nordins studie 

hade sett sina familjehemsföräldrar som de primära omvårdnadspersonerna, utan att de hade haft den 

rättsliga vårdnaden om barnen.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vad som är ”ett gott föräldraskap” är inte något fast och stabilt över tid. Komplexa praktiker och 

handlingar krävs för att uppfylla dagens förväntningar på att vara en god förälder. Föräldraskap i 

juridisk mening innefattar en begreppsapparat som reglerar olika typer av rättigheter och skyldigheter; 

vårdnadshavare, förmyndare, umgänge, talerätt, underhåll, arvsrätt och förmåner. Mägi & Zimmerman 

(2015) konstaterar att lagstiftningen kring föräldraskap och vårdnad utgår från ett scenario med vissa 

huvudregler: En man och en kvinna bildar parrelation, paret gifter sig, makarna har gemensam 

ekonomi och bostad, makarna får gemensamma barn genom samlag, modern tar huvudansvar medan 

fadern strävar efter jämställdhet, paret lever hela livet ihop. Familjer som avviker från detta scenario 

omfattas av undantagsregler eller faller utanför lagen.  

Föräldraskap innefattar i hög grad också normativa aspekter och vad som är ”ett gott föräldraskap” är 

inte något fast och stabilt över tid. Frågan om vårdnadsöverflyttning befinner sig således i 

skärningspunkten där såväl lagstiftning som normer synliggörs. För att förstå det som händer i 

samband med en vårdnadsöverflyttning har vi valt att utgå från sociologisk teoribildning om 

föräldraskap och familjeliv som något som görs av olika aktörer och visas upp för olika publiker. Vi 

betraktar föräldraskap som något som görs av män, kvinnor och barn i och genom praktiker som 

involverar normativa riktlinjer. Normer om föräldraskap är också sammanvävda med normer om god 

barndom, ett idealt familjeliv, folkhälsa och utbildning. Vi kan därför konstatera att olika versioner av 

föräldraskap existerar sida vid sida i vårt samhälle, och vad en förälder förväntas göra i relation till sitt 

barn skiljer sig åt både inom och mellan länder. Barnkonventionens femte artikel handlar om det 

ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar ”eller där så är tillämpligt, 

medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller 

andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den 

fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter 

som erkänns i denna konvention”. I Sverige och i många västländer har detta ansvar i mångt och 

mycket tillskrivits de biologiska föräldrarna. I många transnationella familjer är det emellertid vanligt 

att föräldraansvaret fördelas mellan flera aktörer och där släktingar och den utvidgade familjen 

förväntas bidra till barnens vård och fostran, både vad gäller omsorg, försörjning, uppfostran och 

utbildning. Under 1970-talet genomförde Esther Goody (1982) etnografiska studier i Västafrika och 

konstaterade att flera släktingar kunde dela på föräldraansvaret, och hon skapade en kategorisering av 

olika typer av föräldraansvar. I vår tid har flera studier lyft fram att fosterbarnsarrangemang i 

transnationella familjer inte sällan baseras på informella överenskommelser mellan släktingar. Skilda 

familjerättsliga principer mellan länder kan medföra svårigheter när myndigheter ska avgöra barnets 

bästa och föräldrars ansvar i olika situationer. Även när det gäller omständigheter för så kallade 
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stjärnfamiljer kan lagstiftningen betraktas som stelbent, det vill säga att den biologiska 

tvåförälderfamiljen är den norm som reglerar frågor rörande vårdnad och föräldraskap.  

 

Vår analys utgår från en teoretisk modell där föräldraskap förstås som praktiker, det vill säga något 

som görs. Vi rör oss således inom det familjeteorietiska fält som uppmärksammar praktiker (t ex 

Morgan, 1996; 2011, Cheal, 2002; Lewis & Welsh, 2005; Douglas, 2014). Familjepraktiker förstås i 

dessa sammanhang som vardagliga praktiker som direkt och indirekt relateras till andra 

familjemedlemmar. Fördelarna med praktikbegreppet är att det kan användas för att beskriva såväl 

konkreta handlingar, som tankar och värderingar relaterade till dessa. Det inbegriper både reella och 

diskursiva element av föräldraskapet. En konkret utgångspunkt i vårt analysarbete har varit en modell 

av Lewis och Welsh (2005) som också har använts i svensk forskning, t ex i Röbäcks (2012) analys av 

verkställighetsbeslut i vårdnadsärenden. Här förstås föräldraskap som bestående av praktiker vilka 

involverar fyra dimensioner: aktiviteter (att göra saker tillsammans med barnet), makroansvar 

(försörjning, uppfostran, vägledning), mikroansvar (praktiska bestyr i vardagen så som mat, läxhjälp 

mm) samt kognitiv och emotionell involvering (att tala med barnet och vara känslomässigt 

tillgänglig).  

 

METOD 
Urval och genomförande 
Den ursprungliga forskningsplanen angav att kvalitativa intervjuer skulle genomföras med 15 

vårdnadshavare och 15 barn/unga i åldern 11 till 20 år. Samtliga skulle ha erfarenhet av att vårdnaden 

flyttats över från de biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna under perioden 2007 – 2012. 

Av etiska skäl valde vi inledningsvis att inte vända oss till socialtjänsten för att hitta personer som 

passar vårt urval. Istället sökte vi efter personer med erfarenhet av vårdnadsöverflyttning genom 

domslut från tingsrätten. Dessa är offentliga handlingar vilket gav oss möjlighet själva kontakta 

personer som tillhör studiens målgrupp. Ett första steg i urvalsprocessen var således hitta och 

sammanställa en lista över samtliga domar som rör vårdnadsöverflyttningar från tingsrätterna i 

Göteborg, Borås, Skaraborg och Uddevalla, mellan 2012-01-01 och 2013-12-31. Valet av period 

motiverades av den lagändring som skedde 2012 där socialtjänstens skyldighet att överväga 

vårdnadsöverflyttning för barn som varit placerade i familjehem tydliggjordes. Valet av tingsrätter var 

ett bekvämlighetsurval med tanke på att underlätta genomförande av intervjuer inom ett geografiskt 

begränsat område. När listan av domar sammanställts kontrollerades för barnets ålder, så att det 

stämmer överens med kriterierna för studien, 11-20 år vid intervjutillfället. Åldersgränsen 11 år sattes 
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med tanke på att barnen/de unga behöver ha en mera utvecklad kognitiv kapacitet för att kunna svara 

på de frågor som rör studiens syfte.  

Resultatet av genomgången från tingsrättsdomar genererade en lista på 32 domar och utifrån den 

valdes 15 barn och 15 föräldrar ut slumpmässigt. Förfrågan om deltagande i studien skedde via brev. 

För barn under 15 år har tillstånd att delta i studien inhämtats från vårdnadshavarna. Svarresponsen 

var mycket låg, varför vi valde att även söka familjehemsföräldrar och barn/ungdomar genom 

kontakter med anställda inom socialtjänsten i ett antal kommuner i Västra Götaland. Anställda inom 

socialtjänsten tillfrågade familjehemsföräldrar och barn/ungdomar om deltagande i studien. Detta var 

en mer framgångsrik rekryteringsmetod men intervjuarbetet blev ändå en utdragen process på grund 

av svårigheten att rekrytera deltagare. Intervjuerna genomfördes under perioden våren 2015 till hösten 

2016.  

Sammantaget består således vårt empiriska material av: 

• 32 domar från tingsrätterna i Göteborg, Borås, Skaraborg och Uddevalla. Utöver att enbart 

använda domarna som ett sätt att hitta intervjupersoner gjordes en innehållsanalys av 

innehållet i domarna.  

• 12 intervjuer med vårdnadshavare 

• 11 intervjuer med ungdomar i åldrarna 14 till 19 år.  

Vi har valt att inte intervjua barn och föräldrar i samma familj. Det finns en risk att barn och unga kan 

känna sig begränsade i sina uttalanden om de vet att deras vårdnadshavare också intervjuas. Det kan 

också finnas en risk att vårdnadshavarna kan känna sig begränsade i förhållande till barn och unga. De 

vårdnadshavare som intervjuats har barn som är i samma ålder som de intervjuade ungdomarna, det 

vill säga i mitten eller senare delen av tonåren. Några av vårdnadshavarna har också yngre barn än de 

som intervjuats  

En mer ingående redogörelse för analys, bearbetning av materialet samt studiens begränsningar, 

kommer att redovisas i två kommande vetenskapliga artiklar.  

Etiska överväganden  
Studien har genomgått etikprövning vid regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och följt gängse 

etiska principer för forsknings som involverar individer. Vi kan inte bortse från att både barn och 

föräldrar kan känna sig begränsade i vad de vill berätta om i intervjuerna. Det kan också finnas en 

etisk problematik i att tillfråga barn och unga om relationen till sina föräldrar. Stor omsorg har lagts 

vid att anonymisera intervjuerna och redovisa resultaten på ett sådant sätt att individens integritet inte 

äventyras.  
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RESULTAT 
Ålder och tidpunkt för vårdnadsöverflyttningen 
Många av barnen i de studerade domarna placerades i familjehem i unga år, hälften av dem var ett år 

eller yngre när de flyttade till familjehemmet. Det äldsta barnet i tingsrättsmaterialet var 13 år vid 

placeringen. Åldern vid själva vårdnadsöverflyttningen varierade mellan 3 och 16 år med en 

medelålder på 10 år. I domarna är det stor variation i hur länge som barnet varit placerade vid 

tidpunkten för vårdnadsöverflyttningen, från ett år till 15 år. Det vanligaste i de studerade domarna är 

att barnet varit placerat i sex år när vårdnadsöverflyttningen genomförs. Detta kan jämföras med 

socialtjänstlagen, vilken anger att socialnämnden ska övervägas senast efter tre år. Lagen medger 

således att vårdnadsöverflyttning övervägs och beslutas tidigare och nämnden behöver inte vänta tills 

placeringen pågått i tre år. Återigen är det barnets bästa som ska vägleda. I domsluten får vi ingen 

kunskap om socialnämndernas tidigare resonemang och huruvida vårdnadsöverflyttning varit uppe till 

diskussion vid en annan tidpunkt. I våra intervjuer med vårdnadshavare framkommer att flera av dem 

har en uppfattning att socialtjänsten medvetet väntat på grund av svårighet att få medgivande från de 

biologiska föräldrarna, eller att man inte vågat ta upp frågan med de biologiska föräldrarna av rädsla 

för att skapa konflikt. Denna farhåga nämns också i Socialstyrelsens rapport som en tänkbar anledning 

att landets socialtjänster inte ansöker om vårdnadsflyttning i någon större utsträckning.  Utifrån 

studien av domarna kan vi dock konstatera att de biologiska föräldrarnas inställning verkar vara av 

underordnad betydelse för beslutet om vårdnadsöverflyttning. I 16 av de 32 domarna finns någon form 

av samtycke från en eller båda av de ursprungliga vårdnadshavarna. I fem domar framstår emellertid 

att någon av barnets vårdnadshavare bestrider en vårdnadsöverflyttning. I sex domar framkommer att 

man försökt få tag på vårdnadshavaren med denne har inte hört av sig och inställningen är därmed 

oklar. I sex av domar står det inte något om de biologiska föräldrarnas inställning till 

vårdnadsöverflyttningen. I samtliga domar har tingsrätten följt socialnämndens förslag.  

I vår intervjustudie hade de flesta barn varit placerade under lång tid vid tidpunkten för 

vårdnadsöverflyttningen, men det finns stor variation i hur gamla barnen var när de först placerades. 

Några barn kom till familjehemmet direkt från BB, någon var åtta år, en annan 14 år vid placeringen. 

När ungdomar och vårdnadshavare beskriver åren som föregick vårdnadsöverflyttningen kategoriserar 

vi dessa som stabila placeringar på så vis att det inte varit några avbrott i vården. I de flesta fall har det 

funnits en kontinuerlig kontakt mellan barnet och någon av de biologiska föräldrarna, även om flera de 

nya vårdnadshavarna inte anser att umgänget fungerat så väl som de hade önskat, till exempel genom 

att biologiska föräldrar inte dykt upp vid planerade träffar. De biologiska föräldrarna har inte gjort 

några tydliga försök att få barnet att flytta hem, även om det funnits perioder där frågan varit uppe till 

diskussion. De nya vårdnadshavarnas uppfattning är emellertid att föräldrarna inte haft någon reell 

ambition att barnen ska flytta hem, utan att det snarast handlat om känslomässiga utspel.   
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Biologiska föräldrars inställning till vårdnadsöverflyttning 
Eftersom vi inte har intervjuat de biologiska föräldrarna kan vi bara konstatera att de nya 

vårdnadshavarna ändå talar en hel del om dessa och att samarbete med barnets biologiska föräldrar är 

en komplex fråga, både för socialtjänsten och för familjehemmet. En av de intervjuade 

vårdnadshavarna får belysa detta genom följande citat:  

Han var ju mot detta, pappan då. Eller han var emot det på pappret, men han ville ju att 

barnen skulle bo kvar här, så han var ju inte emot det egentligen. Men han var inte med 

på den muntliga förhandlingen i tingsrätten. Och han sa så här till oss ’hur ska jag 

kunna förklara att jag gav bort er’, om hans barn senare i livet skulle komma att 

ifrågasätta att han frivilligt gav ifrån sig vårdnaden. Nu när han inte var med vid 

tingsrätten så tror jag att han kände att, ja han kan ju alltid skylla på att det var någon 

annan som fattade det beslutet och att de så att säga inte var hans fel (intervju 

vårdnadshavare) 

I intervjuerna framkommer inga berättelser om att ungdomarna uppfattat att deras biologiska föräldrar 

motsatt sig beslutet om vårdnadsöverflyttning.  

Oklarhet om syftet med vårdnadsöverflyttningen och vad det innebär 
Vår intervjustudie visar att själva syftet med vårdnadsöverflyttningen och dess praktiska konsekvenser 

varit otydlig både för vårdnadshavarna och för ungdomarna, trots att de fått information från 

socialtjänsten. I intervjuerna med de nya vårdnadshavarna och ungdomarna ställde vi frågor om den 

information de fått från socialtjänsten beträffande bakgrunden till vårdnadsöverflyttningen och vad 

den innebär såväl juridiskt som praktiskt.  

 

”Jag vet inte riktigt varför de ville att det skulle göras. Jag tror att det var nått nytt påbud 

uppifrån att kommunen skulle göra det här. Det kanske handlar om att spara in pengar. Vi fick 

nått papper om det, men det kändes som att hon (socialsekreteraren) inte heller visste. Men vi 

ville ju att Lisa (den placerade flickan) skulle bo kvar hos oss, så det här blev väl nån form av 

garanti för oss. Att hon inte ska tas ifrån oss” (intervju familjehemsmamma).  

 

Det är emellertid ingen av de intervjuade vårdnadshavarna som upplever att de blivit tvingade till 

beslutet. Snarare har de varit positiva till att bli vårdnadshavare, men det är själva tidpunkten eller 

varför beslutet helt plötsligt fattades som man inte förstår.  
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”Varför blev det så bråttom med detta helt plötsligt, hon hade ju varit placerad hos oss i 

tio år” (intervju vårdnadshavare) 

När de nya vårdnadshavarna med egna ord får berätta om sina bevekelsegrunder för att vilja bli 

vårdnadshavare kan vi urskilja tre huvudskäl. Det första handlar om att vårdnadshavarna ser brister 

hos de biologiska föräldrarna och att barnet på grund av detta blivit utsatt för återkommande svek. 

Genom en vårdnadsöverflyttning hoppas de att barnet ska slippa den smärta som uppstår när de 

biologiska föräldrarna inte anses fullgöra sin föräldraplikt. Det andra skälet är en önskan att barnet ska 

känna sig som en del av familjen och inte behöva ryckas upp. Det tredje skälet involverar praktiska 

aspekter i vardagen, så som att inte behöva be de biologiska föräldrarna om lov att fatta beslut, till 

exempel insatser i skolan, sjukvård eller utfärdande av pass. Å andra sidan är det ett flertal av de 

intervjuade vårdnadshavarna som säger att den här typen av praktikaliteter hade man lyckats lösa 

redan innan vårdnadsöverflyttningen, till exempel genom överenskommelser med de biologiska 

föräldrarna vilka givit familjehemsföräldrarna fullmakt att fatta beslut i vissa frågor.  

I våra intervjuer har det framkommit att de nya vårdnadshavarna inte har full kännedom om den 

juridiska innebörden av vårdnadsöverflyttning. Några vårdnadshavare säger i intervjun att barnen efter 

en vårdnadsöverflyttning per automatik har rätt att ärva sina nya vårdnadshavare, vilket inte är fallet. 

Det har också varit oklart för flera vårdnadshavare vilka möjligheter de har till ekonomiskt och 

psykosocialt stöd från socialtjänsten efter en vårdnadsöverflyttning. Just rätten till stöd från 

socialtjänsten är något som ändrats i socialtjänstlagen, då tidigare studier och utredningar visat att 

risken att mista stödet kan vara en anledning till att familjehem inte är beredda att ta på sig uppdraget 

att bli vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2006, 2013). Idag har de tidigare familjehemmen möjlighet att 

få fortsatt stöd, men våra intervjuer visar att kommunerna hanterar detta på olika sätt. En del låter de 

nya vårdnadshavarna få behålla kontakt med de gamla handläggarna, medan andra kommuner 

hänvisar till socialtjänsten i hemkommunen och att familjen får vända sig till dem precis som vilken 

familj som helst.  

Tidigare studier har visat att biologiska föräldrar till placerade barn efterfrågar tydligare information 

från socialtjänsten beträffande sina rättigheter och vad som händer i ärendet (Höjer, 2007). 

Information är en grundförutsättning för delaktighet, vilket också återspeglas i socialtjänstlagen där 

delaktighet är en av huvudprinciperna. Vår studie visar att det inte bara är biologiska föräldrar som 

upplever att informationen från socialtjänstlagen är bristfällig. Enligt lagstiftningen är det enbart 

socialnämnden som har talerätt i frågan om vårdnadsöverflyttning. Ansvaret att väcka och driva 

vårdnadsöverflyttning vilar på nämnden, vilket innebär att maktförhållandet mellan socialnämnd, 

familjehem, barn och biologiska föräldrar inte är jämnt fördelat i denna fråga. Dessa förutsättningar 

ställer stora krav på socialtjänsten när det gäller den information som ges – både innehållsmässigt och 

formmässigt. Den information som ges behöver vara korrekt och återspegla vad en 
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vårdnadsöverflyttning innebär juridiskt, men det behöver också finnas möjlighet för samtal och frågor. 

Om det finns en förtroendefull relation mellan familjehem och socialtjänst kan ett sådant samtal 

underlättas. I vår studie har vi inte intervjuat berörda handläggare inom socialtjänsten men vi kan 

konstatera att en förutsättning för att kunna ge korrekt information är att handläggaren själv känner sig 

välunderrättad om lagstiftningen och dess implikationer. Den osäkerhet som präglar många 

kommuners arbete med vårdnadsöverflyttningar, vilket tidigare studier pekat på, kan lägga en grund 

för tveksamhet och otydliga budskap, snarare än tydlighet och trovärdighet.   

De intervjuade ungdomarna uttrycker inte lika tydligt att den information de fått från socialtjänsten 

varit bristfällig. I intervjuerna fick ungdomarna frågan om de känner till varför 

vårdnadsöverflyttningen gjordes och vilken information de fick från socialtjänsten. Det klart 

vanligaste svaret handlar om att det underlättar i situationer när dokument behöver skrivas under av en 

vårdnadshavare.  

Ungdom: Tidigare var det så krångligt om jag skulle behöva någon påskrift. Då skulle jag till 

min gode man och var tvungen att åka dit, lappar från skolan och så som skulle skrivas under. 

Familjehemsmamman tyckte att det var jobbigt också.  

Intervjuare: Är det något som är annorlunda i ditt liv nu när (fd familjehemsföräldrarna) har 

vårdnaden? Är det någon skillnad? 

Ungdom: Nej 

Intervjuare: Känner du att du vet vad det innebär att hon har vårdnaden? 

Ungdom: Nja, det är väl att hon nu bestämmer över saker och ting. Om det kommer papper hem 

från skolan och så 

Det här citatet speglar även vad andra ungdomar gav uttryck för. I intervjuerna framträder tydligt att 

familjehem och barn/ungdomar behöver olika typer av information. För de blivande vårdnadshavarna 

är till exempel frågor om ekonomi, arv och socialt stöd viktiga, medan för ungdomar handlar det 

framför allt om vardagsnära frågor som rör nuet. Självklart kan det även från barn och ungdomar 

finnas frågor om framtiden och vad en vårdandsöverflyttning innebär på lång sikt, och därför är det 

viktigt för berörda handläggare att vara lyhörda för eventuella frågor och funderingar.  

Barnens delaktighet i beslutet om vårdnadsöverflyttning 
I vår studie av tingsrättsdomar kan vi konstatera att det är vanligt förekommande att barnets inställning 

och delaktighet inte redovisas i domslutet. I 17 av de 32 studerade domarna står det inget om vad 

barnet tänker eller vill, eller hur barnet har informerats. Det utesluter inte att socialtjänsten faktiskt har 

talat med barnet, men det är anmärkningsvärt att tingsrätterna förbiser att dokumentera detta i domen, 

särskilt med tanke på att barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn. I de domar där 

barnets inställning framkommer är barnets medelålder vid vårdnadsöverflyttningen 13 år. Det yngsta 

barnet är 8 år och det äldsta barnet är 15. I samtliga domar där barnets inställning framgår är barnen 
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positiva till en vårdnadsöverflyttning.  Det finns således inte någon dom där barnet uppges motsätta 

sig en vårdnadsöverflyttning. I de domar där barnets inställning saknas är medelåldern 9 år vid 

tillfället för vårdnadsöverflyttningen. Det yngsta barnet är 3 år och det äldsta är 16 år.  

De ungdomar som intervjuats i den här studien säger alla att de fått information om 

vårdnadsöverflyttningen. Alla upplever inte att de har fått en tydlig fråga om vad de vill, utan mer att 

det här var något som presenterades för dem. Ingen av de intervjuade ungdomarna säger att beslutet 

känts påtvingat, men att det var något som socialtjänsten bestämde.  

 

Relationella aspekter av vårdnadsöverflyttning - familjetillhörighet i en eller flera 
familjer? 
En av studiens frågeställningar handlar om hur relationerna inom familjerna, samt mellan barn och 

biologiska föräldrar, påverkas av en vårdnadsöverflyttning. Lagstiftningen anger att det är barnets 

bästa som ska vara vägledande i beslut om vårdnadsöverflyttning ska vara aktuell. I SOU 2015:71 

framkommer att en viktig aspekt att ta hänsyn till vid beslut om vårdnadsöverflyttning är 

familjehemsföräldrarnas inställning, det vill säga att de uttryckligen vill bli vårdnadshavare. De 

vårdnadshavare vi intervjuat uttrycker att de redan efter en kort tids placering kom att betrakta barnen 

som ”sina”, även om socialtjänsten inte talade om placeringen som långvarig, utan att en återförening 

med de biologiska föräldrarna planerades. Under de år när de var familjehemsföräldrar fanns en 

gnagande oro för hur de skulle reagera om barnen flyttade tillbaka till sina biologiska föräldrar och en 

olustkänsla inför tanken på att skiljas från barnen. Flera hade utarbetat strategier för hur de i så fall 

skulle kunna fortsätta finnas kvar i barnen liv på avstånd, som en viktig vuxen person. De intervjuade 

vårdnadshavarna upplevde därmed beslutet om vårdnadsöverflyttning som en lättnad, att de nu kunde 

känna sig säkra på att barnen skulle bo kvar.  

De intervjuade ungdomarna beskriver inte beslutet om vårdnadsöverflyttning som lika avgörande.  

 

Intervjuare: Men det här, var du ska bo och så i framtiden. Har det blivit mer tydligt efter 

vårdnadsöverflyttningen?  

Ungdom: Jo, men jag visste redan innan att jag skulle bo kvar. Det hade 

(familjehemsmamman) sagt. Intervjuare: Har du någonsin känt dig osäker på att få bo kvar? 

Ungdom: Jo, det var så i början. Men sen så blev jag säkrare och säkrare 

Intervjuare: Vad var det som gjorde att du kände sig säkrare? Fanns det någon viss händelse. 

Ungdom: Det var (familjehemsmamman) som lugnade mig och sa att ”du ska få bo kvar”. 

(intervju, flicka 16 år). 



 15 

Det är flera av de intervjuade ungdomarna som ger uttryck för liknande berättelser, det vill säga att 

deras familjehemsföräldrar förmedlat att de ska få bo kvar och att det inte finns någon anledning till 

oro i samband med socialtjänstens regelbundna överväganden och omprövningar. Det här kan tolkas 

som att familjehemsföräldrar, trots egen oro över att barnen ska flytta, förmedlar att barnen ska bo 

kvar. Vi kan också förstå det som att de barn som blir föremål för vårdnadsöverflyttning själva är av 

uppfattningen att de har det bra i familjehemmet och att de vill bo kvar.  

En annan viktig aspekt som utredarna i SOU 2015:71 lyfter fram som väsentlig för att 

vårdnadsöverflyttning ska vara aktuell är att det finns en ömsesidig anknytning mellan 

familjehemsföräldrar och placerade barn. Det åligger således socialnämnden att påvisa att en sådan 

anknytning finns. I de studerade tingsrättsdomarna går det inte att ta del av hela den utredning som 

ligger till grund för nämndens ansökan om vårdnadsöverflyttning. Däremot har vi kunnat analysera 

vilka motiv till vårdnadsöverflyttning som nämns i domarna. Det vanligaste motivet handlar om 

brister och tillkortakommanden hos de biologiska föräldrarna. Just denna aspekt är dock inget som 

egentligen bör inverka på beslutet om vårdnadsöverflyttning, då det snarare är kontinuitetsprincipen 

som ska vara vägledande. Ett argument som är nästan lika vanligt förekommande i domarna handlar 

emellertid om just anknytning, framför allt att barnet har knutit an till familjehemsföräldrarna. 

Återkommande formuleringar här är till exempel ”barnet känner sig som en del i familjen och 

betraktar det som sitt hem”, eller att ”barnet kallar familjehemsföräldrarna för mamma och pappa”.  

Det är inte i alla domar som sådana exempel finns, och som vi nämnt tidigare är det inte alla 

tingsrättsdomar där man kan utläsa något om barnens inställning eller deras tankar.  I inledningen till 

denna rapport nämnde vi att i Gunvor Anderssons studie om familjehemsplacerade barn finns 

variation beträffande huruvida barnen känner tillhörighet till en eller flera familjer (Andersson, 2008). 

I våra intervjuer med ungdomar vittnar många om en tillhörighet till flera familjer, trots att de är helt 

på det klara att de ska bo kvar i sitt tidigare familjehem. Nedan presenteras ett utdrag från en intervju 

med en 16-årig pojke. Han har inte träffat sin biologiska mamma på fyra år, men pratar med henne i 

telefon regelbundet, pratar på Skype och skriver brev till varandra.   

Intervjuare: Din biologiska mamma, Anna, vad kallar du henne?  

Ungdom: Mamma 

Intervjuare: Och Kerstin (familjehemsmamman), vad kallar du henne? 

Ungdom: Kerstin 

Intervjuare: Vad är skillnaden mellan Kerstin och mamma? 

Ungdom: Alltså det är nog mest, alltså en biologisk skillnad. Alltså jag vet inte, det är 

nog mer så här att Kerstin är Kerstin och mamma är mamma 

Att det finns en tillhörighet till familjehemmet behöver därför inte utesluta att barnet samtidigt känner 

tillhörighet till andra familjer. Det här är något som kan vara svårt att samtala om och närma sig, både 
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från socialtjänstens perspektiv, vilka har till uppgift att bedöma familjetillhörigheten, men också för 

placerade barn och ungdomar.  

Relationer till biologiska föräldrar 
Flera av de intervjuade ungdomarna tycker också att det är svårt att sätta ord på vad det är som 

kännetecknar en mamma eller en pappa. Några uttrycker besvikelse över sina biologiska föräldrar, att 

de inte funnits för dem så som man förväntar sig att en mamma eller pappa ska vara eller göra. 

Samtidigt verkar flera av de intervjuade ungdomarna ha accepterat att den biologiska föräldern gör 

andra saker än vad de nuvarande vårdnadshavarna gör.  

Jag vet ju att morsan är som hon är. Det är inget att göra åt. Men hon finns där ändå på 

ett sätt. Ringer ibland och hälsar på ibland och det känns ändå bra (intervju ungdom).  

Det är ingen av de intervjuade ungdomarna som beskriver att relationen till biologiska föräldrarna 

förändrats efter vårdnadsöverflyttningen. Kontakten ser likadan ut om man ser till frekvens och vad de 

gör tillsammans. Många ungdomar säger att de framför allt har kontakt med sina biologiska föräldrar 

via telefon och dator, till exempel Skype och Facetime. En skillnad efter vårdnadsöverflyttningen som 

ungdomarna tar upp, är att de inte längre behöver förälderns underskrift i olika sammanhang där det 

krävs, men i övrigt ser de inte några förändringar. Inte heller de nya vårdnadshavarna beskriver några 

större förändringar i relationen till de biologiska föräldrarna. En av de nya vårdnadshavarna säger att 

umgänget med de biologiska föräldrarna blivit glesare och att den biologiska mamman inte hör av sig 

lika ofta. I intervjun uttrycker vårdnadshavaren en viss oro över att vårdnadsöverflyttningen orsakat 

detta, att det fått mamman att ”släppa taget”. Samtidigt säger hon att förändringen också kan förstås 

som en led i en lång process där umgänget blivit allt glesare med åren och där ungdomen själv inte är 

intresserad av att ha någon kontakt med sin mamma.  

De intervjuade vårdnadshavarna har svårare att beskriva att de biologiska föräldrarna i dagsläget har 

någon form av föräldrafunktion.  

Nej, han är ingen pappa. Han är mer som en morfar. Han kommer hit ibland och har 

med sig leksaker och godis. Han är ju snäll och så, men han är ju inte jätteintresserad av 

barnen. Han vill mest sitta och prata med oss och fika. Ibland är han lite som ett barn 

till oss också (intervju vårdnadshavare).  

 

Relationer inom det före detta familjehemmet 
När de nya vårdnadshavarna beskriver barnen och ungdomarna är de måna om att understryka att 

barnen är ”deras barn”. Flera berättar att när de utomstående personer frågar dem hur många barn de 

har, gör de i sitt svar ingen åtskillnad mellan biologiska barn och tidigare var familjehemsplacerade 

barn. Vid flera tillfällen i intervjuerna framkommer emellertid att vårdnadshavarna fortfarande blir 
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ifrågasätta av personer i omgivningen, det vill säga att andra personer vill skilja på biologiska barn och 

”andras barn”. Exempel på detta kan vara jul- och födelsedagsfiranden i släkten, där vissa släktingar 

har olika förhållningssätt beroende på om barnet är en biologisk släkting eller inte. Men även andra 

barn ställer frågor om vem som är och kan vara förälder, vilket till exempel kan bli extra synligt när 

vårdnadshavare och barn har olika hudfärg. 

Det var ett barn i skolan som sa till mig härom dagen då att ’du kan ju inte vara Hannes 

riktiga mamma, för du är ju inte svart som han’. Och då försökte jag förklara att man 

kan vara mamma på ett annat sätt även om inte barnet bott där sen han föddes. Och då 

sa den där pojken att ’är han adopterad då’, och jag sa bara att ’ja man kan säga att han 

är adopterad’, ja det är ju inte läge att gå in på juridiska detaljer med en sjuåring 

(skrattar).  (intervju vårdnadshavare)  

Även i intervjuerna med ungdomar finns flera exempel där ungdomarna inför kompisar säger att de är 

adopterade. Det menar att det känns lättare att säga det, jämfört med att man är ”tidigare 

familjehemsplacerad” och att vårdnaden har flyttats över.  

När det gäller framtiden och hur kontakten mellan de nya vårdnadshavarna och barnen kommer att se 

ut, var det framför allt något som de intervjuade vårdnadshavarna hade funderat över. En 

vårdnadshavares skyldigheter upphör när barnet fyller 18 år, förutom underhållsskyldigheten som 

kvarstår till dess ungdomen avslutat studier i grundskola och gymnasium, dock längst till 21 års ålder. 

Efter denna tidpunkt har de nya vårdnadshavarna således ingen juridisk skyldighet att finnas till för 

ungdomarna. De intervjuade vårdnadshavarna beskriver det dock som självklart att barnen och 

ungdomarna ska finnas med i deras familjeliv även när de är vuxna. Bland de intervjuade ungdomarna 

finns lite mer variation, särskilt de ungdomar som var lite äldre när de placerades. Några av dessa 

ungdomar beskriver inte i första hand de nya vårdnadshavarna som föräldrar, men som bra och 

viktiga vuxna som de kan prata med om viktiga saker och som de känner sig trygga med. När det 

gäller framtiden är några lite mer öppna.  

Vi får väl se hur det blir. Jag skulle gärna flytta utomlands och så, och då vet man ju 

inte hur det blir. Någon form av kontakt kommer vi säkert alltid att ha kvar, men hur 

den ser ut får vi se (intervju ungdom, 17 år). 

När de intervjuade ungdomarna ska beskriva vad de tycker är det viktigaste föräldrauppdraget så 

handlar det mycket om att finnas där, någon som man litar på och som man kan vända sig till om 

problem uppstår. De intervjuade vårdnadshavarna använder ord som att visa kärlek och att vara en 

trygg famn. Samtidigt finns i intervjuerna många exempel på att vardagslivet och tryggheten skapas i 

de vardagliga rutinerna; att det finns mat och mellanmål i skafferi och kylskåp där barnen kan förse 
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sig, att barnen vet att de kan ta hem kompisar, att de kan slänga jackan och skolväskan på hallgolvet 

och komma hem utan rädsla för vad som väntar dem.  

AVSLUTANDE ANALYS 
Bidrar vårdnadsöverflyttning till ökad stabilitet för barn och unga i samhällsvård?  
Vi vill i den här rapporten lyfta fram två frågor som vi ser som viktiga för att förstå 

vårdnadsöverflyttning och dess komplexitet. Det ena handlar om att synen på familj och föräldraskap; 

hur det görs och av vem? Den andra frågan handlar om synen på stabilitet och kontinuitet för barn i 

familjehem. Vårdnadsöverflyttning som fenomen aktualiserades av en strävan att skapa mer stabilitet 

och kontinuitet för barn i familjehemsvård, framför allt risken att flytta på barn som rotat sig i en 

familj. Utifrån vår studie har vi inte möjlighet att dra generella slutsatser, men utifrån de domar vi 

studerat och vårt intervjumaterial kan vi konstatera att de ärenden vi kommit i kontakt med 

karaktäriserades av stabilitet redan innan vårdnadsöverflyttningen genomfördes. Det är därför svårt att 

dra slutsatsen att vårdnadsöverflyttningen i sig skapat stabilitet och kontinuitet. Barnen i vår studie 

hade bott länge i familjehemmet och de intervjuade ungdomarna säger att de redan långt innan beslutet 

om vårdnadsöverflyttning fattades kände sig säkra på att få bo kvar. Khoo & Skoog (2012, 2015) 

menar att instabilitet i den sociala barnavården inte kan förstås som enstaka händelser, utan som en 

lång kedja av omständigheter. Barn har erfarenheter av instabilitet redan innan de placeras, så som 

föräldrars missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, misshandel och sexuellt utnyttjande. Barnen har 

också ofta särskilda behov som rör skolgång och hälsa och kanske har egna beteenden som skapar 

instabilitet. På samma sätt menar vi att stabilitet inte heller skapas genom ett enstaka beslut eller 

tillfälle, utan är något som formas genom långa processer. Eftersom en vårdnadsöverflyttning 

förutsätter att barnet eller den unge redan har varit placerad under en sammanhållen tid, att barnen har 

knutit an till familjehemmet och att familjehemsföräldrarna vill bli vårdnadshavare, finns redan goda 

förutsättningar för stabilitet. Däremot verkar vårdnadsöverflyttning inte övervägas för de barn och 

ungdomar som har en mycket instabil och osäker tillvaro, vilket innebär att bestämmelsen inte hjälper 

de mest utsatta barnen i samhällsvård att få ökad grad av stabilitet i tillvaron. Detta visar att det 

fortfarande är viktigt för socialtjänsten att aktivt arbeta för hur stabilitet kan åstadkommas för alla barn 

och ungdomar i samhällsvård. Vissa aspekter är svåra att komma åt enbart med hjälp av 

vårdnadsöverflyttning, till exempel stabilitet i skola, relationer med kamrater, relationer till föräldrar 

och syskon. I det här sammanhanget är det också viktigt att utveckla arbete med biologiska föräldrar, 

eftersom deras närvaro i barnens liv kan bidra till såväl stabilitet som instabilitet. I vår intervjustudie 

finns exempel på båda aspekterna.  

Ett delat föräldraskap 
Frågan om hur biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar kan vara delaktiga i barnens liv leder oss 

in på frågan vad det innebär att vara förälder och hur föräldraskap kan utövas. Utifrån Welsh & Lewis 
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modell (2005) kan vi konstatera att föräldraskap består av olika dimensioner och att flera personer kan 

vara delaktiga i utförandet av föräldraskap. En vårdnadsöverflyttning reglerar den juridiska vårdnaden, 

men definierar inte hur fördelningen av föräldrapraktikerna bör se ut mellan vårdnadshavare, 

biologiska föräldrarna eller andra bör se ut. Även om de biologiska föräldrarna inte är intervjuade i 

denna studie framträder en del vittnesmål i tingsrättens domslut vilket visar att vårdnaden om barnen 

har en symbolisk innebörd som sträcker sig bortom de rättigheter och skyldigheter som regleras av 

lagen. Det finns en sammanblandning av juridiska och sociala föräldrafunktioner och en osäkerhet 

beträffande vad det innebär att lämna ifrån sig vårdnaden om barnet. Med tanke på att även 

familjehemsföräldrarna är osäkra på vad en vårdnadsöverflyttning innebär är det inte konstigt att de 

biologiska föräldrarna också är det. Och är det möjligt för barnet att förstå innebörden i detta när inte 

ens de vuxna aktörerna kan sätta ord på olika föräldrafunktioner och föräldrapraktiker, och hur dessa 

kan samexistera?  

I vårt intervjumaterial framkommer att både vårdnadshavare och ungdomar har förväntningar på vad 

en förälder ska göra, och det gäller både familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Uppfattningen 

om vad en förälder till ett placerat barn bör göra, vilka föräldrapraktiker som de ska utöva, är 

emellertid inte entydig. Som vi tidigare konstaterat i rapporten är föräldraskapets praktik inte något 

som är fastställt en gång för alla, utan något som sker i samspel mellan individer i förhållande till 

omgivande samhälle och rådande normer. Vår uppfattning är att samtal om föräldraskap och 

föräldrapraktiker bör föras på ett sätt som involverar både barn och vuxna, där förväntningar, 

önskemål, möjligheter och begränsningar kan tydliggöras. Vår uppfattning är att socialtjänsten bör 

utveckla samtal i strukturerad form om ett delat föräldraskap och hur det kan se ut, både under och 

efter placering av barn i fosterhem. I detta samtal är det önskvärt att familjehemsföräldrar, placerade 

barn och biologiska föräldrar deltar. Mycket tyder på att stöd från socialtjänsten är nödvändigt både 

före och efter placering och vårdnadsöverflyttning.  

Slutligen vill vi säga något om barnens delaktighet i besluten om vårdnadsöverflyttning. Våra resultat 

understryker vikten av att se barns delaktighet i beslut som rör deras tillvaro som en process. Med 

tanke på att beslut om vårdnadsöverflyttning, till skillnad från beslut om omedelbara 

omhändertaganden, grundas på överväganden som växt fram över tid, borde det finnas möjlighet att 

göra barn och ungdomar blir mer delaktiga i processen. Information om vad ett beslut om 

vårdnadsöverflyttning innebär behöver också förmedlas vid flera tillfällen och involveras i samtalen 

om hur vardagslivet ser ut och tankar om framtiden.  

För att få en ökad kunskap och förståelse om beslut om vårdnadsöverflyttning hade det varit intressant 

att intervjua socialsekreterare och familjehemssekreterare om vilka överväganden som gjorts, samt en 

fördjupande studie av socialtjänstens akter. Det här är något vi hoppas kunna genomföra i framtiden. I 

en sådan studie är det också intressant att intervjua biologiska föräldrarna om deras syn på vårdnad 
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och att överlåta den, men också deras förståelse av vilka föräldrapraktiker som är möjliga att utföra 

både under och efter barnet placerats i familjehem.  Avslutningsvis vill vi också poängtera att 

vårdnadsöverflyttning som fenomen behöver förstås i ett vidare sammanhang, i ljuset av hela det 

arbete som pågår inom den sociala barnavården och hur socialtjänsten kan arbeta för att skapa 

stabilitet och trygghet för barn och familjer som behöver samhällets stöd.  

 

SPRIDNING AV STUDIENS RESULTAT 
Två planerade vetenskapliga artiklar, en på svenska samt en artikel i en engelskspråkig tidskrift.  

Vi har under 2016 deltagit i en temadag om vårdnadsöverflyttningar anordnad av FoU Södertörn. 

Dokumentation från denna dag finns att tillgå via http://fou-sodertorn.se/vardnadsoverflyttning/ 

Under hösten 2017 kommer vi bland annat att berätta om studiens resultat vid en konferens för 

familjehemssekreterare i Göteborg.   
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