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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad forskning säger om anknytningen hos 

familjehemsplacerade barn och hur denna kan påverkas av biologiska föräldrars delaktighet 

och närvaro. Vidare syftar studien till att ta reda på om det alltid är förenligt med det 

familjehemsplacerade barnets bästa att återförenas med den biologiska familjen. För att 

besvara dessa frågor genomfördes en kvalitativ litteraturstudie. Studien presenterar 

anknytningsteorins huvuddrag för att skapa förståelse för resultaten. Vidare ges en 

övergripande bild av den svenska familjehemsvårdens mål, och då i synnerhet att 

utgångspunkten är att barn som bereds vård i familjehem ska återförenas med sina biologiska 

föräldrar. De åtta artiklar som ligger till grund för studiens resultat behandlar hur barns 

anknytning kan påverkas vid en familjehemsplacering. Vissa av artiklarna är särskilt inriktade 

på hur barn som är familjehemsplacerade påverkas av de biologiska föräldrarnas besök i 

familjehemmet. Resultaten av denna studie tyder på att barn som bott en längre tid i 

familjehem ofta knutit an till familjehemsföräldrarna och att en återförening med de 

biologiska föräldrarna kan medföra negativa effekter för barnen. Den svenska lagstiftningen 

där man primärt har en återförening med de biologiska föräldrarna som mål förefaller enligt 

resultatet i denna studie inte vara förenlig med barnets bästa. Det framkommer i flera av de 

studerade artiklarna att det är vanligt att biologiska föräldrars delaktighet under 

familjehemsplacering leder till negativa känslor och försätter det familjehemsplacerade barnet 

i en lojalitetskonflikt. För att biologiska föräldrars besök i familjehemmet skall vara givande 

skall de vara regelbundna och syftet med besöken skall vara begripligt för barnet.  

Nyckelord: familjehem, anknytning, återförening, litteraturstudie.  
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1. Inledning  

Den här uppsatsen är en litteraturstudie som syftar till att ta reda på om det kan anses vara 

förenligt med familjehemsplacerade barns bästa att återvända till ursprungsfamiljen. I det 

syftet ingår att undersöka hur barns anknytning kan påverkas vid en familjehemsplacering. 

Det finns inget entydligt svar på dessa komplicerade frågor, vilket innebär att det är viktigt att 

belysa vad forskning på området hittills kommit fram till. Målet med familjehemsvården i 

Sverige är att barnen skall återförenas med de biologiska föräldrarna (Lundgren & Thunved, 

2013, s. 193). Det har tvistats om huruvida familjehemsplacerade barn mår bäst av att få 

bibehålla en regelbunden och tät kontakt med de biologiska föräldrarna, med målsättning att 

flytta hem så snart det finns möjlighet till det, eller om barnen mår bäst av att långsiktigt få 

stabilitet och trygghet i familjehemmet (Gunvor Andersson, 1998, s. 3).  

     Ämnet för denna uppsats tillhör det sociala arbetets forskningsfält. Studien handlar om 

barn från det att de föds och upp till fem års ålder. Denna studie är kvalitativ och har 

avgränsats genom att vid sökningen i databaser ange bestämda sökord nämligen attachment, 

foster care, foster children, parents och biological. Studien har även avgränsats i tid, den 

behandlar enbart forskning från 1999 och framåt, då avsikten inte är att beskriva den 

historiska utvecklingen.  

     Arbetet med barn som far illa har beskrivits som det allra svåraste inom socialt arbete. 

Socialarbetaren står många gånger inför beslut som kan medföra enorma konsekvenser för 

hela familjer, och framförallt för barnen (Börjeson, 2008, s. 79). Kunskap om anknytning har 

beskrivits som oerhört viktig för socialarbetare som arbetar med barn och familjer (ibid., s. 

257). Då anknytningsteorin kan vara mycket relevant för det sociala arbetet med barn har den 

en central del i denna litteraturstudie. 

 

 

2. Problemformulering och syfte  

2.1. Problemformulering  

Ett flertal studier har visat att en längre separation från föräldrarna skadar ett barns utveckling 

och anknytning (Bowlby, 1973; Hennessy, Deak & Schiml, 2010; Marvin & Britner, 1999; 

Reite, Martin. 1981.) Familjehemsplacerade barn kan ses som dubbelt utsatta då de upplevt 

denna separation från sina föräldrar, samt i de flesta fall upplevt andra problem vilka gjort att 

de redan innan separationen haft det svårt.  

     I Sverige har man som målsättning att familjehemsplacerade barn skall återförenas med 

sina biologiska föräldrar. Detta innebär att de biologiska föräldrarna så långt det är möjligt 
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fortsätter att vara delaktiga i sina barns liv under tiden i familjehemmet (Lundgren & 

Thunved, 2013, s 193).  Barns anknytning kan få sig en ordentlig törn i och med uppbrottet 

från de biologiska föräldrarna, det händer dock att de efter en tid tryggt knyter an till 

familjehemsföräldrarna. Anknytningen till familjehemsföräldrarna påverkas emellertid av de 

biologiska föräldrarnas besök samt av den överhängande oron att åter behöva bryta upp, i och 

med en sannolik återförening med ursprungsfamiljen (Bowlby, 1973; Bowlby, 1994; 

Havnesköld, Risholm & Mothander, 2009).  

     En viss begränsning i principen om återförening finns genom lagbestämmelsen om 

överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar i 6 kap. 8 § föräldrabalken. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att barnets bästa tas tillvara då barnet vistats en längre 

tid i ett familjehem och anknutit till familjehemsföräldrarna. Detta regleras även i 

Socialtjänstlagen, SoL, 6 kap. 8 § där andra stycket lyder som följer: ”När barnet har varit 

placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska 

socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.” (Lundgren & Thunved, 2013, s.193).  

 

2.2. Syfte och frågeställningar  

Med hjälp av att studera tidigare forskning är syftet med studien att undersöka och beskriva 

huruvida en återförening med de biologiska föräldrarna är förenlig med barnets bästa ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv. Vidare skall studien beskriva hur biologiska föräldrars 

delaktighet vid familjehemsplacering kan påverka ett barns anknytning.  

Syftet skall besvaras genom frågeställningarna:  

-  Är det förenligt med barnets bästa att sträva efter att familjehemsplacerade barn skall 

återförenas med sin ursprungsfamilj och i så fall med vilka motiv?  

- På vilka sätt påverkar en familjehemsplacering ett barns anknytning och hur påverkas 

anknytningen av de biologiska föräldrarnas delaktighet?  

 

 

3. Bakgrund  

3.1. Om familjehem  

Den här uppsatsen handlar om familjehemsplacerade barn. Tidigare talade man om fosterbarn 

och fosterfamilj, här kommer dock genomgående begreppen familjehem och 

familjehemsplacerade barn att användas.  
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Enligt FN: s deklaration om sociala och rättsliga principer rörande skydd av och omsorg om 

barn är det viktigaste för familjehemsplacerade barn kärlek, trygghet och varaktig omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2012b, s. 15).  

     I Sverige startades 2006 den så kallade vanvårdsutredningen på uppdrag av regeringen. 

Detta skedde mot bakgrund av att ett flertal nu vuxna människor som växt upp i fosterhem 

eller på barnhem trätt fram i media och berättat om vanvård och övergrepp som de utsatts för 

som barn i samhällets vård (SOU 2011:61 s 13). Utredningen har främst skett genom 

intervjuer med människor som varit fosterbarn och barnhemsbarn i Sverige under 1900talet 

(ibid., s. 15). 866 personer intervjuades, samtliga av dem hade erfarit vanvård, våld eller 

övergrepp under sin tid som barn i samhällets vård (ibid., s. 15-22). Utredningens syfte var att 

erkänna inför de människor som drabbats att detta har skett samt att ge dem en ursäkt. 

Dessutom syftar utredningen till att förhindra att historien upprepas (ibid., s. 13). 

Vanvårdsutredningens slutsats vad gäller hur barn nu och framöver ska kunna vara trygga i 

samhällets vård är att fungerande tillsyn och uppföljning av barnens placering är oerhört 

viktig (ibid., s. 32). 

     Att barn placeras i familjehem är fortfarande inte riskfritt, problemen som det kan medföra 

för barnet måste vägas mot hur barnets situation ser ut hos de biologiska föräldrarna. Det 

finns ännu en risk att barn som placeras i familjehem utsätts för övergrepp eller vanvård men 

även helt andra typer av problem drabbar dessa redan utsatta barn. Vanligt är att barnen får 

omplaceras till nya familjehem eller flytta hem till de biologiska föräldrarna en period och 

sedan till ett nytt familjehem. Detta innebär en bristande kontinuitet för barnen. Ett annat 

problem som förekommer är att de biologiska föräldrarnas kontakt med barnet är bristfällig 

eller obefintlig (Fredriksson & Kakuli, 2011, s 28-31).  

 

3.2. Svenska förhållanden  

Då barn i Sverige av olika anledningar inte kan bo kvar i sin biologiska familj, placeras de 

oftast i familjehem. Detta ombesörjs av den aktuella kommunens socialtjänst. Familjehem 

anses bra eftersom barnet där får nära relationer till andra människor och genom den nära 

anknytningen till en familj får en så bra uppväxtmiljö som möjligt. Detta anses viktigt i 

Sverige och innebär att barn endast placeras på institution i särskilda fall, som exempelvis 

under en pågående utredning, eller då det krävs speciella kunskaper för att tillmötesgå barnets 

behov av vård (Lundgren & Thunved, 2013, s. 171).  

     Ett familjehem är en vanlig familj och kan precis som vanliga familjer se ut på flera olika 

sätt. De som är intresserade av att bli familjehem börjar med att kontakta socialtjänsten som 
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sedan utreder om familjen är lämplig. Ingen särskild utbildning krävs men stor vikt läggs vid 

personliga egenskaper, så som att vara trygg och stabil. Dessutom är det viktigt att den familj 

som öppnar sitt hem har tid, ork och vilja att engagera sig känslomässigt i barnet (Pipping, 

2011, s. 125-126).  

     Den lagstiftning vi har idag innebär att familjehemsvård av barn ska vara frivillig för de 

biologiska föräldrarna så långt det är möjligt. Vidare är målsättningen att barnen skall 

återförenas med ursprungsfamiljen, att placeringarna skall vara korta och att familjehemmet 

skall ligga geografiskt nära de biologiska föräldrarnas hem. Denna målsättning har delvis sin 

grund i de forskningsresultat som framkom efter projektet Barn i kris. Projektet startades av 

forskarna på barnbyn Skå under 1970-talet. Projektet betonade vikten av att barn får behålla 

sina nära relationer och barns behov av känslomässig anknytning framhölls särskilt. Även 

barns behov av kontakt med de biologiska föräldrarna och behovet av stöd för att hantera 

separationen från dem ansågs viktiga. Vidare lyfte projektet fram att de biologiska föräldrar 

som fått sina barn placerade inte gavs tillräckligt med stöd (Socialstyrelsen, 2012b, s. 19).  

     I Sverige lever idag fler än 12000 barn i familjehem (Socialstyrelsen, 2012a, s 26). Det är 

mycket få av dessa barn som får beslut om att stanna permanent i familjehemmet. Detta 

tydliggörs då endast 213 vårdnadsöverflyttningar till familjehemsföräldrar skedde 2011, vilket 

alltså är mindre än två procent av de placerade barnen. En ännu mindre andel, 22 av barnen, 

adopterades av sina familjehemsföräldrar samma år (Socialstyrelsen, 2013, s. 29).  

 

3.3. Familjehemsplacering i juridisk kontext  

Av Socialtjänstlagen framgår att alla beslut som rör barn ska utgå från ett barnperspektiv. Det 

innebär att utifrån rådanade förhållanden fatta beslut med barnets bästa för ögonen. SoL 1 

kap. 2 § lyder: ”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller 

andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för 

barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.” 

Även i föräldrabalken, FB, lyfts barnperspektivet fram. FB 6 kap. 2 a § lyder: 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller 

hålls kvar eller annars far illa, och 

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (SFS nr: 1949:381). 

Principen om barns bästa är förenlig med vad som står skrivet i FN:s Barnkonvention artikel 

3. En av de bärande tankarna i Barnkonventionen är: ”Barn har fullt och lika människovärde 

och barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd.” Barnkonventionen har inte 
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inkorporerats i svensk lagstiftning, men Sverige har ratificerat (ålagt sig att följa) 

konventionen. Den svenska regeringen planerar att fortsatt arbeta med att förbättra 

barnkonventionens förankring i det svenska samhället (Lundgren & Thunved, 2013, s. 20, 

21).   

     Propositionen Nya vårdnadsregler lades fram av regeringen 2006 med syfte att stärka 

barnperspektivet i lagstiftningen, närmare bestämt i föräldrabalken. I propositionen förklaras 

att de individuella förhållandena i varje enskilt fall måste vara avgörande för vad som är 

barnets bästa. Beslut som rör barn ska grundas på beprövad erfarenhet och kunskap samt att 

barnet själv ska få uttrycka sin uppfattning. Vidare ska det, i bedömningar som gäller barn, tas 

hänsyn till allt som kan tänkas påverka barnets psykiska och fysiska hälsa och utveckling. 

Hänsyn ska tas till hur ett beslut påverkar barnet både på kort och på lång sikt (Proposition 

2005/06:99, s 40). I lagstiftningen finns dock ingen utförlig förklaring till vad som avses med 

barnets bästa. Det innebär att den som ska fatta beslut med barnets bästa för ögonen, beslutar 

efter sin egen definition av vad som är bäst för barnet (Hindberg, 2006, s 138).  

     Under senare år har forskning bidragit till att kunskapen om barns psykiska hälsa och 

anknytning ökat mycket. Trots ökade kunskaper visar en rapport från Allmänna Barnhuset att 

skyddsnätet för små barn är svagt och att brister generellt upptäcks för sent (Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset. 2007. s. 5). Inom socialtjänsten är kunskaperna om små barns 

utveckling och behov många gånger otillräckliga. Socionomutbildningen förmedlar ingen 

djupgående sådan kunskap. Det finns behov av kompetenshöjning inom socialtjänsten vad 

gäller små barns anknytning och behov för att kunna utföra utredning och behandling så att 

detta i högre grad blir förenligt med vad som är bäst för barnet (ibid. s. 12). 

     Barn kan placeras i familjehem på grund av att deras biologiska föräldrar på något sätt 

brister i omsorgsförmågan, eller då de på grund av sitt eget beteende behöver vård utanför 

hemmet. I de fall föräldrarna samtycker till familjehemsvården sker placeringen enligt SoL. I 

5:1 SoL står följande: ”Socialnämnden skall i nära samarbete med hemmen sörja för att barn 

och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och det skydd som de behöver 

och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 

hemmet.” Om föräldrarna istället motsätter sig beslutet, kan barnen familjehemsplaceras med 

stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga, LVU (Lundgren & Thunved, 

2013, s. 109, 111, 349). 

     Då det blir aktuellt med familjehemsplacering skall det enligt SoL ”i första hand 

övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående” (Lundgren & 

Thunved, 2013, s. 183). Utöver SoL och LVU regleras familjehemsvården i föräldrabalken. I 
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föräldrabalken finns rättsregler för föräldrarnas ansvar gentemot sina barn och regler om 

barns rätt till goda och trygga uppväxtförhållanden. Det uttrycks i lagrummet på följande vis 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling.” (Pipping, 2011, s. 134).  

     Barn som bor i familjehem har rätt att trivas och att känna sig trygga (Pipping, 2011, s. 

125-126). Socialtjänsten ska verka för detta genom att besöka familjehemmet regelbundet och 

genom att ha regelbundet ha samtal med barnet enskilt, med de biologiska föräldrarna och 

med familjehemsföräldrarna (Lundgren & Thunved, 2013, s. 174, 189). 

     Socialstyrelsen poängterar att det är viktigt ur ett barnperspektiv att familjehemmens 

rättsliga ställning ses över. Familjehemsföräldrar har oavsett hur länge barnet bott hos dem 

ingen möjlighet att göra sina röster hörda vad det gäller till exempel socialnämndens beslut 

om det placerade barnet (Socialstyrelsen, 2012b, s. 40). Vidare finns det inom socialtjänsten, 

praxis som inte är helt förenlig med de aktuella rättsreglerna. Som exempel på detta kan 

nämnas att det har gjorts undersökningar som visar att socialnämnder ansöker om 

vårdnadsöverflyttning alltför sällan. Detta innebär att socialnämnderna inte i tillräcklig 

omfattning har uppmärksammat den trygghet och kontinuitet som en vårdnadsöverflyttning 

till familjehemsföräldrarna i vissa fall kan innebära (Lundgren & Thunved, 2013, s 193). 

 

3.3.1. Grunder för de biologiska föräldrarnas delaktighet  

Socialtjänstens arbete med barn som placerats utanför hemmet, långvarigt som kortvarigt, 

skall ha en återförening med de biologiska föräldrarna som mål (Lundgren & Thunved, 2013, 

s 193). Socialnämnden har dock enligt 6 kap. 8 § SoL skyldighet att betänka om det är 

befogat att göra en ansökan om vårdnadsöverflytt då ett barn bott i samma familjehem under 

tre år. Överflyttning av vårdnad regleras i 6 kap. 8 § FB (Lundgren & Thunved, 2013, s 192).  

Vidare finns bestämmelsen om flyttningsförbud, bestämmelsen har primärt relevans vid 

frivilliga placeringar.  Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten efter socialnämndens ansökan 

förbjuda ett barns vårdnadshavare att ta hem barnet från familjehemmet. Detta får ske om det 

finns en uppenbar risk att barnets hälsa eller utveckling skadas om hen separeras från 

familjehemmet (Lundgren & Thunved, 2013, s. 421). Ett förflyttningsförbud kan vara 

tidsbestämt eller gälla tillsvidare, det är avsett för att värna om barnets bästa genom att hejda 

en hemtagning av barnet vid en känslig tidpunkt eller då barnet har knutit an till 

familjehemmet. Flyttningsförbudet ger dessutom socialtjänsten verktyg att planera barnets 
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eventuella hemflytt så att den kan ske så skonsamt som möjligt (Lundgren & Thunved, 2013, 

s. 421).  

     I ett prejudicerande fall i Europadomstolen, (Case of Levin v. Sweden, Appl. 35141/06) 

har det tydliggjorts att det inte alltid är förenligt med barns bästa att ha frekvent kontakt med 

den biologiska föräldern och att barnets bästa ska komma i första hand då det rör planeringen 

av barns vård i familjehem. Fallet Levin v. Sweden rörde tre syskon födda 1999, 2001 och 

2002 som placerats i familjehem 2005 på grund av allvarliga missförhållanden i hemmiljön. 

Efter en kort tid motsatte sig barnens biologiska moder placeringen, vilket ledde till att 

socialnämnden i kommunen ansökte om vård enligt LVU för de tre barnen. Efter sex år 

upphörde omhändertagandet enligt LVU och följdes av ett beslut om flyttningsförbud. 

Flyttningsförbudet hade då fallet togs upp i Europadomstolen varat i fem år. Moderns 

umgänge med barnen hade successivt begränsats då barnen uppenbarligen for illa av att träffa 

sin mor. Umgänget begränsades under en period till två gånger per år för varje barn, då 

umgänget återigen prövades fick modern rätt till att träffa varje barn fyra gånger per år. Ingen 

av barnen uttryckte det som positivt att träffa modern och de ville inte träffa henne ensamma. 

Enligt modern har de svenska myndigheterna genom umgängesbegränsningen brutit mot 

artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, EKMR. Sverige som part i 

målet framhöll att för att tillgodose barnens bästa har begränsningen av umgänget varit 

ofrånkomlig. Europadomstolens bedömning är att de svenska myndigheterna har agerat med 

återförening mellan barn och biologisk förälder som mål. Domstolen framhåller att barnets 

bästa måste väga tyngre än mammans rätt till umgänge i dessa typer av avvägningar. 

Sammanfattningsvis fastlägger domstolen att umgängesbegränsningen i detta fall har skett i 

enighet med barnets bästa och innebär således inte att rätten till familjeliv enligt artikel 8 

EKMR har kränkts (Case of Levin v. Sweden, Appl. 35141/06). 

     I 6 kap. 1 § SoL betonas vikten av att hitta ett familjehem som inte ligger för långt bort 

från var de biologiska föräldrarna bor. Detta för att främja barnets fortsatta kontakt med de 

biologiska föräldrarna (Lundgren & Thunved. 2013. s. 173). Vidare beskrivs i 6 kap. 5 § SoL 

att socialnämnden främst skall försöka placera barn inom dess befintliga nätverk. Barnets 

bästa ska dock alltid ligga till grund för socialnämndens beslut (Lundgren & Thunved, 2013. 

s. 183).  

 

3.4. Internationella förhållanden  

I USA och Storbritannien liksom i ett flertal andra västländer arbetar man med så kallad 

”permanency planning”, vilket innebär att man i högre grad än i Sverige ser till att barnen får 
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stanna permanent i familjehemmen. Relationen till de biologiska föräldrarna värdesätts även i 

dessa länder, och under de första åren av placeringen läggs mycket resurser på att möjliggöra 

en återförening. Skillnaden mot hur det går till i Sverige är att då en hemflytt inte är möjlig 

försöker man hitta en varaktig placering i familjehemmet, så som adoption (Nordin, 2003).  

 

 

4. Anknytningsteori och begreppet anknytning  

I denna uppsats används anknytningsteori som teoretiskt perspektiv, det passar mycket bra 

eftersom studien handlar om barns anknytning då de placerats i familjehem. För att förstå hur 

barn påverkas känslomässigt av att skiljas från sina omsorgspersoner, att bo i familjehem och 

få besök av sina biologiska föräldrar, eller att bo i familjehem och sedan flytta hem, är denna 

teori mycket fruktbar.  

     Inom socialt arbete är det viktigt att de som arbetar med barn och deras föräldrar har 

kunskap om anknytningsteori. Att väga in hur anknytningen ser ut kan vara en viktig del av 

helhetsbedömningen gällande hur ett barn har det hos sina föräldrar respektive i sitt 

familjehem. Ett barns anknytning är inte en statisk företeelse vilket innebär att den som har 

kunskap härom kan arbeta målinriktat för att stärka anknytning mellan barn och dennes 

närmaste vuxna. 

 

4.1. Begreppet anknytning  

I boken Anknytningsteori beskriver författarna begreppet anknytning på följande vis: 

“Anknytningsteorin syftar till att förklara den process vars resultat är ett psykologiskt band 

mellan barnet och dess närmaste vårdare.” (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm 

Mothander. 2010 s. 13). Anknytning myntades som begrepp redan under 1960-talet. Det har 

sedan dess blivit ett av de mest undersökta perspektiven vad det gäller samspel människor 

emellan. Kunskap om anknytning är viktig för att förstå barns känslomässiga behov och är ett 

sätt att stärka barnperspektivet genom att se barnens värld ur deras egna ögon (Karlsson, 

2008, s. 7). Anknytning hos människobarn kan liknas vid vad som hos djur kallas prägling. 

Spädbarnet har en medfödd instinkt att knyta an till den omsorgsperson som erbjuder 

känslomässig närvaro och fysisk kontakt. De knyter instinktivt an till sin omsorgsperson 

oberoende av dennes förmåga att klara föräldraskapet. Barbro Hindberg beskriver 

anknytningen så här:  

En stark och varm bindning mellan barn och föräldrar är inte bara en förutsättning för barnets normala 

utveckling, utan kan också ses som det bästa skyddet mot misshandel, övergrepp, vanvård och försummelse. 
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Därför skall det alltid ses som en varningssignal om en anknytning inte kommer till stånd och det finns brister i 

samspelet under barnets första år (Hindberg, 2006, s. 51).  

 

 

4.2. Anknytningsteori  

Det centrala i anknytningsteorin är vikten av nära relationer för barns känslomässiga 

utveckling. Teorin innefattar barns generella utveckling vad det gäller att knyta an och att 

förhålla sig till andra människor samt hur olikheter i relationella erfarenheter påverkar barnet. 

Anknytningsteorin används ofta för att förstå hur barnets relationer till de närstående är 

beskaffade vilket speglar hur föräldern förmått ge barnet trygghet. Anknytningsteorin visar 

även hur psykiska påfrestningar i tidig barndom kan inverka på barnets utveckling kortsiktigt 

och långsiktigt (Havnesköld, Risholm-Mothander, 2009, s. 180). Eftersom anknytningen etsas 

in i barnets psyke är den även av stor betydelse för utvecklingen av personligheten och 

påverkar en individ genom hela livet (Broberg et al. 2010, s. 13.). 

     De arbeten som John Bowlby utförde med början under 1960-talet ligger till grund för 

anknytningsteorin. Han fick på 1950-talet i uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) att 

analysera hjälpbehoven och utforma stödmodeller för de barn som separerats från sina 

föräldrar under andra världskriget. Bowlbys forskning visade att relationen mellan barn och 

föräldrar, med andra ord kvaliteten på den tidiga omvårdnaden, var betydelsefull för hur 

barnen klarade av att skiljas från sina föräldrar. Bowlby tänkte sig att upprepade 

stressframkallande separationer hade negativ inverkan på barns känslomässiga utveckling 

(Bowlby i Havnesköld et al. s. 181). Bowlbys arbeten fick tidigt stort genomslag och har 

genomgående förändrat synen på institutionell omvårdnad i många delar av världen. Exempel 

på detta i Sverige är att vi nuförtiden tar det för givet att föräldrar skolar in sina barn på 

förskolan eller stannar hos sitt barn om det läggs in på sjukhus. Mary Ainsworth, en 

kanadensisk psykolog, var även hon en pionjär inom anknytningsteorin och arbetade 

tillsammans med Bowlby i cirka 40 år.  

     Bowlby utgick ifrån att alla barn har medfödda grundläggande behov av närhet och skydd 

(Bowlby i Havnesköld et al. s. 182). Han hävdade att de beteendesystem som avser att få 

igång omvårdnad måste vara särskilt välutvecklade redan vid födseln på grund av att det 

nyfödda barnet annars inte överlever. Vidare menade Bowlby att människobarnet har en 

inneboende förmåga att anpassa sig till variationer i den tidiga omvårdnaden eftersom barn 

föds i olika sociala och kulturella kontexter. Den primära anknytningspersonen måste inte 

vara någon av de biologiska föräldrarna, även om det i de flesta kulturer är den biologiska 

modern. Det essentiella är att det är en eller flera personer som regelbundet och över tid möter 



10 

 

barnets omvårdnadsbehov, denne eller dessa kommer barnet att knyta an till (Bowlby i 

Havnesköld et al. s. 183). Anknytningsteorin innefattar beskrivningar av de olika beteenden 

hos vårdgivaren som förmodas främja utvecklingen av en trygg anknytning och som därmed 

innebär att den primära anknytningspersonen utgör en trygg bas för barnet (Bowlby i 

Havnesköld et al. s. 184). Enligt Ainsworth kan en trygg anknytning beskrivas som att barnet 

känner sig trygg med att anknytningspersonen är tillgänglig vid fara eller hot om fara 

(Ainsworth i Havnesköld et al. s. 185). 

 

4.2.1 Anknytningens faser  

Anknytningen kan enligt Bowlby beskrivas som en process vilken har olika faser under 

barndomen, från det nyfödda barnets totala beroende av närhet och omvårdnad till det äldre 

barnets behov av att veta om att någon finns där. Överlevnadsbeteenden är de första 

beteenden som aktiveras hos ett nyfött barn, exempelvis då barnet upplever obehag skriker det 

och den motoriska aktiviteten ökar. Barnet skriker utan att själv veta varför, det har ännu inte 

möjlighet att känna igen upplevelsen eller minnas vad skrikandet kan leda till. Föräldern, eller 

annan vårdare, måste tolka beteendet och ta på sig ansvaret för att hjälpa barnet. Vid cirka tre 

månaders ålder kan barnet fånga förälderns uppmärksamhet på flera olika sätt. Istället för att 

som tidigare bara signalera att något är fel och att barnet behöver hjälp att lugna sig, kan 

bebisen nu använda sitt kroppsspråk och sitt leende för att hålla kvar förälderns 

uppmärksamhet för att det är mysigt att umgås. Barnet kan nu, med förälderns fulla närvaro, 

börja upptäcka omgivningen genom att skapa, hålla kvar och avbryta samspel. Med andra ord 

kan barnet uttrycka ”kom närmare - jag vill ha hjälp” och ”fortsätt – jag gillar detta” men 

även ”sluta – detta gillar jag inte”. Barnets kommunikation är nu mer viljestyrd och i denna 

fas godtar inte längre barnet tröst från vem som helst. Vid cirka sex månaders ålder har barnet 

känslomässiga erfarenheter och minnen som medför att det tydligt visar sitt missnöje då det 

separeras från sin primära anknytningsperson. Ytterligare senare, då barnet är mellan 12 och 

18 månader uppvisar det vanligen ett bestämt beteendemönster för hur det hanterar oro och 

stress. Barnet har nu uppnått en känslomässig och kognitiv mognad som medför att det ännu 

bättre kan tillgodogöra sig sina tidigare erfarenheter av omvårdnad (ibid., s 186). Detta 

innebär i praktiken att om den primära vårdgivaren lämnar rummet och barnet känner sig 

oroligt, kan det använda sina tidigare erfarenheter av att gråta för att dra uppmärksamheten till 

sig och få tröst. Barnet kan även ta saken i egna händer och själv ta sig till föräldern för att 

minska de negativa känslorna. Föräldern är, enligt barnets erfarenhet, både en trygg bas att 

utgå ifrån och en säker hamn att återvända till. Då barnet är mellan ett och tre år gammalt blir 
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anknytningsbeteendet mer beständigt och påverkar nu yttermera barnets sätt att samspela med 

omgivningen.  

     Bowlby ansåg att barn kan knyta an till flera personer men att det skapar en särskilt nära 

relation till en primär anknytningsperson. Bowlby beskriver hur barn i förskoleåldern kan 

använda sig av sin kognitiva förmåga för att tänka om anknytningen. Barn i denna ålder 

behöver inte längre omedelbar tröst och närhet för att känna sig trygga, utan kan uppleva 

trygghet genom att tänka på den primära anknytningspersonen. Därmed kan barnet skjuta upp 

sitt behov av tröst och lugna sig själv i väntan på kontakt med föräldern (Bowlby i 

Havnesköld et al. s. 187).  

     Det finns två grundläggande beteendesystem inom anknytningsteorin, det ena är 

utforskande och det andra är anknytning. Anknytning och utforskning kan sägas verka åt olika 

håll, anknytningen för barnet mot föräldern och den trygga hamnen då barnet upplever stress 

eller oro, utforskandet för barnet från den trygga basen som föräldern utgör då barnet känner 

sig trygg och anknytningssystemet inte är påslaget. Det måste finnas en balans mellan dessa 

system, barnet växlar mellan att utforska det spännande okända och att söka skydd och tanka 

trygghet. Barnet strävar ständigt efter en känslomässig balans vilken är beroende av 

förälderns förmåga att vara lyhörd, trygg och närvarande för barnet. Föräldraskapet bär även 

det med sig två behovssystem som drar åt varsina håll. Å ena sidan behöver föräldern kunna 

omhulda barnet med trygghet, närhet och skydd, samtidigt behöver föräldern våga släppa 

taget om barnet för att stödja dennes utforskande och väg till självständighet (Bowlby i 

Havnesköld et al. s. 188).   

     Genom samvaron med barnet formas det psykologiska föräldraskapet. Den viktigaste 

nyckeln till det goda föräldraskapet tycks vara att kunna sätta sig in barnets behov och förstå 

vad som är bäst för barnet i olika situationer. Med andra ord innebär det goda föräldraskapet 

att uppfatta och tolka barnets signaler samt att besvara dem på ett sätt som stödjer 

utvecklingen av barnets emotionella självreglering (Ainsworth, Fonagy, Allen & Meins i 

Havnesköld et al s. 189). För att förstå barnet och vad som fungerar bäst i olika 

omsorgssituationer prövar sig föräldern fram. Det kan uttryckas som att förälderns 

omhändertagande ger barnet möjlighet att samla på sig kvalitativa erfarenheter av interaktion, 

hur det är att vara med någon annan (Stern i Havnesköld et al s. 190). Barnets anknytning till 

föräldern skapas genom dessa erfarenheter och barnet får mentala erfarenhetsbaserade 

modeller, inre arbetsmodeller. Då dessa grundats fungerar de som mallar för samvaro med 

andra vilket innebär att nya relationer kommer att bemötas med utgångspunkt i dessa inre 
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arbetsmodeller. De inre arbetsmodellerna avgör följaktligen barnets inställning till 

omgivningen (Bowlby i Havnesköld et al s. 191).  

 

4.2.2. Främmandesituationen  

Det finns olika anknytningsmönster, Ainsworth har utarbetat ett klassifikationssystem vilket 

utgår ifrån att barn kring 12 månaders ålder har anknytningserfarenheter som skapat inre 

arbetsmodeller vilka ännu är omedvetna. Detta synliggörs i hur barnet beter sig i samspelet 

med anknytningspersonen. Barnet använder sina inre arbetsmodeller för att anpassa sitt 

beteende så att anknytningsbehovet tillfredställs. Ainsworth utarbetade en strukturerad 

kontrollerad filmad situation, den så kallade Främmandesituationen, vilken tydliggör hur 

barnet använder sina inre arbetsmodeller i en obehaglig situation. Främmandessituationen går 

till så att barnet, dess anknytningsperson och en främling befinner sig i ett rum. Initialt får 

barnet vänja sig vid rummet och leksakerna, sedan utsätts barnet för separation från föräldern 

ett flertal gånger, ett par minuter åt gången (Ainsworth i Havnesköld et al s. 191). Meningen 

med detta är att anknytningsbeteendet skall sättas igång så att det kan göras en bedömning av 

om barnet använder föräldern som en trygg bas.  

     De första situationerna som analyseras är hur barnet leker med leksakerna då föräldern är 

närvarande, barnets reaktion då den främmande personen kommer in i rummet, hur barnet 

agerar då föräldern lämnar rummet och hur det svarar på främlingens försök att trösta. Sedan 

analyseras hur barnet beter sig då det lämnas helt ensamt för att sedan återförenas med sin 

förälder. Då föräldern och barnet åter är tillsammans värderas hur barnet samspelar med 

föräldern och om det återigen börjar utforska omgivningen. Barnets beteende klassificeras 

sedan enligt ett utarbetat system och kan då visa sig stå för en trygg eller otrygg anknytning 

(Ainsworth i Havnesköld et al s. 192). 

 

4.2.3. Typer av anknytning  

Det finns fyra olika typer av anknytning, varav tre; A, B och C är organiserade 

anknytningsmönster medan typen D är desorienterad anknytning. B-mönstret står för den 

trygga anknytningen och innebär att barnet uppvisar en balans mellan utforskande och 

anknytning. Barnet visar att det har erfarenheter av att den trygga basen är tillgänglig då det 

behöver den. Barn med en trygg anknyting söker säkerhet och närhet hos föräldern då de 

upplever hot om fara och då de åter känner sig trygga återgår de till att utforska omgivningen. 

A-mönstret speglar det otryggt undvikande anknytningsbeteendet, där barnen använder en så 

kallad minimerande strategi. Detta innebär att barnen tänker bort sina anknytningsbehov med 
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anledning av att den inre arbetsmodellen utmärks av erfarenheter av att föräldern oftast inte 

tillmötesgår barnets närhetsbehov. C-mönstret innefattar den otrygga 

ambivalenta/motspänstiga anknytningen och reflekterar barnets erfarenheter av en 

oberäknelig och nyckfull omsorgsperson. Barnet kan då inte skapa en stabil och konsekvent 

inre bild av hur föräldern kommer att tillmötesgå hans eller hennes behov. I denna typ av 

anknytning använder barn i regel en maximerande strategi, vilket visar sig genom att barnet 

klamrar sig fast vid föräldern och inte utforskar omvärlden. I de båda otrygga 

anknytningsmönstren använder barnet olika typer av försvar för att hantera känslomässiga 

brister i omsorgen (Ainsworth i Havnesköld et al s. 194). Den fjärde formen av anknytning, 

den så kallade D-anknytningen, är inte ett anknytningsmönster utan dessa barns beteende 

utmärks av desorganisering eller desorientering (Lyon-Ruth & Jacbvitz, Main & Salomon, 

Sroufe & Waters i Havnesköld et al s. 195). D-anknytningen är den allvarligaste formen av 

otrygg anknytning och dessa barn har uppmärksammats allt mer på senare år då D- 

anknytningen är en allvarlig riskfaktor för olika typer av psykopatologi (Cassidy & Shaver i 

Havnesköld et al s. 199).  

 

 

5. Metod  

Detta är en litteraturstudie som syftar till att ge en inblick i vad forskningen visar gällande 

familjehemsplacerade barns anknytning samt hur den påverkas av de biologiska föräldrarnas 

delaktighet. En litteraturstudie kännetecknas av att den ger en noggrann och saklig översikt av 

publicerad forskning inom ett särskilt område (David, & Sutton, 2011, s .55).  

Metoden valdes då andra metoder inte skulle kunna besvara forskningsfrågan ur valt 

perspektiv, vilket är att den i sin helhet baseras på tidigare forskning. Studien har en kvalitativ 

ansats och datainsamlingen har skett genom sökningar i databaser. I studiens analys besvaras 

syftet genom att resultatet bearbetas och kopplas till anknytningsteori och aktuell lagstiftning.  

     Studiens huvudämne är socialt arbete vilket innebär att även om det varit nödvändigt att 

snudda vid juridiska och psykologiska aspekter finns det inga ambitioner att fånga alla 

aspekter av frågeställningarna ur dessa två sistnämnda områden. 

 

5.1 Urval  

Urvalet består av ett antal vetenskapliga artiklar som har valts ut med hjälp av bestämda 

sökord (Bilaga). Sökorden är attachment, foster care, foster children, parents och biological. 

Jag har använt Research som är Karolinska Institutets söktjänst där ett flertal olika databaser 
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söks igenom i en och samma sökning. Databasen har tillgång till 42 miljoner tidsskriftsartiklar 

och 897 000 avhandlingar vilket skapat mycket bra förutsättningar för att hitta relevant 

forskning på området. Med hjälp av tidigare nämnda sökord och att utesluta resultat med 

sökorden ”child neglect” ”social services” ”social policy”, ”child maltreatment” och ” child 

abuse” hittades 82 resultat. Av dessa resultat fann jag 8 studier av relevans, jag har valt att ta 

med alla i denna studie. De studier som selekterades bort gjordes det då de på olika sätt inte 

var relevanta för forskningsfrågan. De exkluderade studierna var ur familjehemsföräldrars 

perspektiv, de biologiska föräldrarnas perspektiv, handlade om barn med särskilda behov eller 

hade andra speciella utgångspunkter som inte är aktuella för den här uppsatsen. De studier jag 

valt är de som primärt behandlar familjehemsplacerade barns anknytning. Studierna är 

samtliga relevanta för denna uppsats och bidrar med resultat som från flera vinklar belyser 

problematiken kring de separationer som en familjehemsvistelse innebär och då framförallt 

hur den påverkan på anknytningen hos små barn.   

     De teman som valts för att systematisera artiklarna är ”beslutsprocessen”, ”risker och 

problem”, ”barnets bästa” och ”etiska dilemman”. Dessa framkom då artiklarna 

genomarbetats och svar har sökts på denna uppsats frågeställningar. Teman har följaktligen 

inte valts ut på förhand utan har utkristalliserats då materialet arbetats igenom. Just dessa 

teman framkom då de utgör centrala frågor i flera av artiklarna samt besvarar denna uppsats 

frågeställningar. Samtidigt knyter samtliga teman an till ett anknytningsteoretiskt perspektiv, 

vilket stämmer väl överens med denna uppsats teoretiska ram.  

     Jag har valt att enbart ta med studier från 1999 och framåt, detta för att undersökningen 

främst handlar om situationen idag. Ett historiskt perspektiv eller en jämförelse över tid ligger 

utanför denna studies ramar.  

     Denna studie har avgränsats till att gälla barn under fem år. Detta för att åldern då ett barn 

separeras från sin biologiska familj har stor betydelse för hur separationen påverkar barnet 

och dess anknytning. Mindre barn, spädbarn och barn i förskoleåldern, påverkas på ett mer 

omfattande vis och är känsligare för längre uppbrott i anknytningen än vad äldre barn gör 

(Marvin & Britner, 1999). De artiklar som studiens resultat grundar sig på handlar samtliga 

om barn 0 -5 år, dock finns i en av artiklarna (Browne & Moloney, 2001) ett större 

åldersspann, 0 -20 år. 

 

5.2. Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

För att en undersökning ska vara tillförlitlig måste studiens reliabilitet och validitet särskilt 

beaktas (Kvale, 1997, s. 207). Begreppet reliabilitet handlar om undersökningens 
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tillförlitlighet medan validiteten innebär att man mäter det man har för avsikt att mäta. I en 

valid undersökning speglar studiens resultat dess syfte (ibid., 214). I denna studie har studiens 

syfte och problemformulering utgjort stommen och materialet har vid ett flertal tillfällen fått 

omarbetas för att behålla den röda tråden och därmed validiteten. För att hålla en hög 

reliabilitet har tillvägagångssättet beskrivits så utförligt som möjligt i metodavsnittet.  

     Denna undersökning syftar inte till att ligga till grund för några generaliseringar då den är 

kvalitativ och bygger på ett litet antal tidigare studier. Studien kan istället vara värdefull 

genom att den ger en inblick i vad forskningen säger om det aktuella ämnet. 

 

5.3. Etiska överväganden 

Då denna undersökning endast baseras på litteratur bortfaller ett stort antal forskningsetiska 

frågor som gäller i studier av andra typer som exempelvis intervjustudier. I intervjustudier 

behöver hänsyn tas till de människor som deltar i studien och informationen vi får av dessa 

människor måste hanteras på ett sätt som inte riskerar att skada dessa individers integritet. 

(Patel & Davidson. 2003. s 60). 

     Etik utgör en viktig aspekt i en vetenskaplig undersökning, det gäller även när den som i 

detta fall enbart baseras på litteratur (David & Sutton, 2011, s. 49-55). Petter Karlsson (2007) 

skriver i artikeln Att välja forskningsetik – några reflektioner:  

För att kunna bedriva god forskning utan att ta sig för stora friheter i vetenskapens namn bör forskaren … 

sträva efter att leva upp till vissa specifika dygder som utmärker en god forskare. Centrala dygder för forskare 

torde vara noggrannhet, ärlighet, sanningslidelse, eftertänksamhet, mottaglighet och kunskapstörst... (s. 22).  

 

I enighet med ovanstående citat har jag i denna studie varit noggrann med att ange korrekta 

källor och strävat efter att så tydligt som möjligt redogöra för hur undersökningen gått till.  

 
 
6. Resultat  

I det följande avsnittet presenteras de forskningsresultat som handlar om avvägningen mellan 

att låta familjehemsplacerade barn stanna i familjehemmet eller att låta dem återförenas med 

ursprungsfamiljen. Här tas olika teman som framkommit upp, dessa är ”beslutsprocessen”, 

”risker och problem”, ”barnets bästa” och ”etiska dilemman”. Efter genomgången av aktuella 

teman sammanfattas resultaten. Påföljande stycke har samma disposition och besvarar 

frågeställningen: På vilka sätt påverkas familjehemsplacerade barns anknytning enligt 

tidigare forskning av biologiska föräldrars delaktighet? De teman som då framkommit är 

”besökens syfte”, ”barnets reaktion” och ”vad som får besöken att fungera”.  
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För ett par begrepp som används i påföljande avsnitt kan det var nödvändigt med en 

introduktion. Begreppet resiliens kan beskrivas som en individs förmåga att klara av och att ta 

sig igenom svårigheter (Luthar, Cicchetti & Becker. 2000). Resiliens handlar även om hur en 

människa förmår att på ett positivt sätt anpassa sig till en förändrad livssituation och att 

utvecklas av livets utmaningar (Bonanno, 2004). Ett annat begrepp som återkommer i texten 

är skyddsfaktorer. Skyddsfaktorer är en annan benämning för resiliens och handlar i detta 

sammanhang om faktorer i omgivningen eller hos individen som skyddar barn i sociala 

riskmiljöer (Antonovsky, 2005). 

 

6.1. Är det förenligt med barnets bästa att sträva efter att familjehemsplacerade 

barn skall återförenas med sin ursprungsfamilj och i så fall med vilka motiv? 

Vad säger forskningen?  

6.1.1. Beslutsprocessen  

Författarna till artikeln Clinical application of attachment theory in permanency planning for 

children in foster care: The importance of continuity of care (Gauthier, Fortin & Gloria, 

2004) menar att anknytningsteorin är ett viktigt verktyg i beslutsprocessen där kontinuitet i 

familjehemmet ställs mot en återförening med de biologiska föräldrarna. De betonar 

anknytningsteorins viktiga funktion i arbetet med att förstå familjehemsplacerade barns 

reaktioner vid separationer och hur de reagerar vid en återflytt till den biologiska familjen 

efter en lång tid i familjehem (s. 379). I artikeln beskrivs att barn som bott i familjehem under 

flera år ofta har starka band till familjehemsföräldrarna, som har blivit barnens psykologiska 

föräldrar. Författarna anser att det bästa är att låta barnet leva i den familj där det har sin 

anknytning. Detta på grund av att avbrott i anknytningen, särskilt då det inte är det första, 

skapar svåra trauman för barnet långsiktigt, som exempelvis kan leda till stora svårigheter vad 

det gäller att skapa trygga relationer till andra människor såväl under barndomen som i 

vuxenlivet (ibid., s. 386).  

     Även i artikeln Separation and Reunification: Using Attachment Theory and Research to 

Inform Decisions Affecting the Placements of Children in Foster Care (Goldsmith, 

Oppenheim & Wanlass, 2004) understryks vikten av kunskap om anknytningsteori för 

myndighetsutövare som skall fatta det svåra beslutet om barns fortsatta boende. Detta då 

teorin skapar förståelse för att barnets band till den vuxen som barnet känner sig tryggast med 

bör bevaras. Författarna anser att då det beslutas om familjehemsplacerade barns framtida 

boende får barnens känslomässiga behov alltför ofta ge vika för föräldrarnas juridiska 

rättigheter till sina barn. Att planera för om ett barn skall stanna permanent i familjehemmet 
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eller flytta hem till de biologiska föräldrarna borde enligt författarna utgå från den mest 

signifikanta psykologiska variabeln som påverkar ett barns utveckling, nämligen en trygg 

anknytning till en tillmötesgående, pålitlig och inkännande omsorgsperson (ibid., s. 2, 11-12). 

I artikeln betonas dessutom att det inte är en lätt uppgift att avgöra anknytingens kvalité. Som 

exempel tar författarna upp att under ett övervakat umgänge kan ett vanligt scenario vara att 

förälder och barn tydligt tycks uppskatta varandras sällskap och att de leker och har roligt 

tillsammans. Detta kan tolkas som att barnet har en trygg anknytning till föräldern vilket dock 

inte alltid är fallet. Förmågan att delta i en lek innebär inte att föräldern klarar av att vara 

känslomässigt tillgänglig då barnet upplever stress och oro. Särskilt om dessa negativa 

känslor hos barnet yttrar sig i ilska och raseriutbrott (ibid., s. 2).  

 

6.1.2. Risker och problem  

Familjehemsplacerade barn har ofta, på grund av att de varit med om olika svårigheter i den 

biologiska familjen, utvecklat allvarliga beteendestörningar och är många gånger 

utvecklingsförsenade. Detta leder inte sällan till upprepade omplaceringar i nya familjehem 

vilket i sin tur ökar risken för anknytningsproblem. Då barn återvänder till sina biologiska 

familjer förvärras ofta beteendestörningarna vilket ofta leder till nya familjehemsplaceringar. 

Detta resultat har framkommit i flera studier. (Frame, 2002; Wulczyn, Hislop, & Harden, 

2002). Även i artikeln Clinical application of attachment theory in permanency planning for 

children in foster care: The importance of continuity of care (Gauthier et al. 2004) poängteras 

att familjehemsplacerade barn är en grupp med hög risk för störningar i anknytningen. 

Författarna beskriver hur dessa barn först levt i sin på ett eller annat vis problemtyngda 

biologiska familj, blivit separerade från dem, för att sedan placeras i ett familjehem. På grund 

av detta utvecklar barn som placeras i familjehem ofta svårigheter att lita på andra människor. 

I artikeln framkommer även att familjehemsplacerade barn i högre grad än andra drabbas av 

depression, aggressivt eller asocialt beteende och dålig självkänsla (ibid., s 381). Författarna 

har kommit fram till att barn som flyttar till de biologiska föräldrarna efter en lång tid i 

familjehem ofta upplever mycket svårt lidande då de har sin anknytning hos 

familjehemsföräldrarna och ser dem som sin familj. (ibid., s. 385). Detta överensstämmer med 

vad författarna till artikeln Going Home: The Complex Effects of Reunification on 

Internalizing Problems Among Children in Foster Care (Lau, Litrownik, Newton, & 

Landsverk, 2003) kom fram till. Resultaten i ovanstående studie visade att en återförening 

med de biologiska föräldrarna var relaterad till ökad förekomst av negativa livshändelser som 

i sin tur bidrog till högre förekomst av psykiska problem. Författarna skriver att en 
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återförening med de biologiska föräldrarna oftast innebär ett flertal miljöbyten och medför 

främst negativa konskevenser för barnet. Vidare framkommer i artikeln att de barn som flyttar 

hem till de biologiska föräldrarna till en början uppvisar färre beteendeproblem men sedan 

tycks genomgå en försämring och utveckla fler beteendeproblem än de barn som stannar i 

sina familjehem. Studien visar även att barn som återförenas med de biologiska föräldrarna 

före fyra års ålder löper större risk än de som stannar i familjehemmen att vid sex års ålder ha 

upplevt ett flertal negativa livshändelser, detta innefattar att leva i en dysfunktionell familj, 

instabilitet i tillvaron, och att utsättas för psykisk eller fysisk misshandel. Dessa stressande 

livshändelser visade sig medföra en högre förekomst av psykiska och känslomässiga problem 

vid sex års ålder för de barn som flyttat hem. De sexåringar som flyttat hem kände sig dock 

mindre ensamma än de som bott kvar i familjehem. Att inte känna sig ensam kunde dessvärre 

inte minska den höga andelen av psykiska och känslomässiga problem bland barnen som 

flyttat hem. I artikeln framkommer även att de barn som flyttar hem mer sällan får 

professionell hjälp med sina psykiska och emotionella problem. Detta, menar författarna, är 

extra problematiskt då de barn som återförenas med de biologiska föräldrarna i genomsnitt 

upplever mer otrygghet och dysfunktionalitet i sin familj och oftare kommer till skada än de 

som lever kvar i familjehemmet. Vid återföreningen med ursprungsfamiljen tycks barnen 

återigen utsättas för en rad stressande familjeförhållanden och därmed riskera psykisk ohälsa. 

I de biologiska familjerna förekommer betydligt oftare kriminalitet, sjukdomar, våld och ett 

flertal plötsliga flyttar. De barn som flyttar hem igen efter en vistelse i familjehem är alltså en 

mycket utsatt grupp. Författarna menar att den risk som dessa barn utsätts för kan minskas 

genom att barnen och den biologiska familjen får ökat stöd, såväl före som efter 

återföreningen (Lau et al., s. 345–359).  

     Författarna till artikeln Separation and Reunification: Using Attachment Theory and 

Research to Inform Decisions Affecting the Placements of Children in Foster Care 

(Goldsmith et al. 2004) menar att barn som klarat att knyta an till familjehemsföräldrar en 

eller flera gånger utan att märkbart ha tagit skada inte bör betraktas som ovanligt resilienta, 

utan istället som utsatta för stora risker för sitt psykiska välbefinnande. De anser vidare att 

begreppet resiliens ofta missuppfattas, det innebär inte att ett resilient barn klarar av att 

utveckla trygga anknytningar trots svåra levnadshändelser som separationer, förluster och 

plötsliga flyttar (ibid s. 7). Resiliens ska istället förstås som en process där barnet genom 

samspel med sin omgivning utvecklar sin förmåga att klara av motgångar. Författarna skriver 

att en av de viktigaste skyddsfaktorerna under barnets första år är en trygg anknytning till en 

kärleksfull, inkännande och stödjande omsorgsperson. Andra skyddsfaktorer, menar de, är att 
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ha ett starkt socialt nätverk och att vara fysiskt attraktiv. Hur barnets resiliens utvecklas beror 

således på balansen mellan risk och skyddsfaktorer. Resiliensen är inte statisk utan om 

riskfaktorerna i barnets omgivning ökar minskar följaktligen resiliensen (ibid., s. 8).  

 

6.1.3 Barnets bästa  

I artikeln Clinical application of attachment theory in permanency planning for children in 

foster care: The importance of continuity of care skriver författarna (Gauthier et al. 2004) att 

det utifrån anknytningsteori är bäst för barnen att stanna i den familj till vilken de har knutit 

an, då upprepade avbrott i anknytningen är traumatiska för ett barn. (s. 379). Vidare menar de 

att ett litet barn inte klarar av att vänta på att förälderns omsorgsförmåga ska förbättras. Om 

barnet tas väl omhand i familjehemmet kommer det med stor sannolikhet att skapa en trygg 

anknytning där och utvecklas som sig bör. Om en återförening med de biologiska föräldrarna 

sätts igång så förstår barnet inte varför de biologiska banden ska komma i första hand, för 

barnet kommer anknytningen alltid i första hand. Författarna kom fram till slutsatsen att det 

bästa för barnet är att stanna permanent i familjehemmet så snart familjehemsföräldrarna har 

blivit barnets psykologiska föräldrar. Barnets tid under den unga ålder som är avgörande för 

barnets anknytning och känslomässiga utveckling är mycket kortare än en vuxens. Ju yngre 

barn är då de skiljs från sina biologiska föräldrar desto större chans är det att de utvecklar en 

trygg anknytning till familjehemsföräldrarna. Barns två första levnadsår tycks vara de mest 

avgörande för barnets förmåga att knyta an. I de fall barn är äldre då de flyttar från sin 

biologiska familj, kommer de sannolikt genomgå en svår sorgeprocess innan de förmår knyta 

an till familjehemsföräldrarna. Hur svår denna sorgeprocess blir beror på hur barnet haft det 

hos sina biologiska föräldrar och hur anknytningen sett ut där (ibid., s. 386).  Detta 

överensstämmer med vad som framkommer i artikeln Separation and Reunification: Using 

Attachment Theory and Research to Inform Decisions Affecting the Placements of Children in 

Foster Care. (Goldsmith et al. 2004). Författarna poängterar att en trygg anknytning är en 

skyddande faktor mot psykopatologi och att barn med en trygg anknytning har bättre förmåga 

att självreglera sina känslor, bättre självkänsla, effektivare coping-strategier och förmåga att 

inleda och behålla meningsfulla relationer (ibid., s. 3). I artikeln framkommer att under tiden 

som ett barn är separerat från sina biologiska föräldrar kan anknytningen till dessa komma att 

skadas och i många fall knyter barnen tryggt an till nya, psykologiska föräldrar. Eftersom 

anknytningen i barndomen ligger till grund för individens möjlighet att skapa sunda relationer 

till andra människor som vuxen, är den oerhört viktig (ibid., s. 9). Beslutet att återförena ett 

barn med dennes biologiska föräldrar borde enligt författarna börja med en noggrann 
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genomgång av vem barnet knutit an till, alltså vem som är barnets psykologiska förälder 

(ibid., s. 6). I de fall barn bedöms gynnas av att återförenas med sina föräldrar är det 

essentiellt att föräldrarna får utbildning och stöd i sin föräldraroll så att de kan vara säkra och 

trygga vuxna som är känslomässigt närvarande för barnet (ibid., s. 11).  

     I artikeln Understanding and Supporting Parent-Child Relationships during Foster Care 

Visits: Attachment Theory and Research (Haight, Wendy, Doner, & Black 2003) poängteras 

att även om barn har en trygg anknytning till en biologisk förälder är det viktigt att komma 

ihåg att det kan finnas andra problem som gör att en återflytt till den biologiska föräldern inte 

är lämplig. Det kan handla om exempelvis missbruk, personliga problem eller psykiska 

problem som gör att barnet riskerar att fara illa (ibid., s. 204).  

 

6.1.4 Etiska dilemman  

I artikeln Clinical application of attachment theory in permanency planning for children in 

foster care: The importance of continuity of care (Gauthier et al. 2004) tar författarna upp den 

svåra frågan om huruvida ett barn som utvecklat en trygg och stabil anknytning till 

familjehemsföräldrarna skall stanna där eller återvända till de biologiska föräldrarna. Detta 

val menar de är särskilt svårt då de biologiska föräldrarnas situation och omsorgsförmåga har 

förbättrats (ibid., s. 379). I artikeln tar man upp ett flertal etiska dilemman kring planeringen 

av var barnet i fortsättningen skall bo. Ett exempel är då de biologiska föräldrarna av olika 

anledningar inte lyckats förbättra sin föräldraförmåga tillräckligt fort för att det skulle vara 

möjligt för deras barn att flytta hem igen, då stannar barnen i familjehemmet betydligt längre 

än planerat. Författarna påpekar att det är problematiskt då de biologiska föräldrarna har 

uppnått en tillräckligt bra föräldraförmåga för att barnet ska kunna flytta hem efter flera år i 

ett tryggt familjehem där barnet har knutit an (ibid., s. 382). I de här situationerna 

rekommenderar författarna att barnet stannar permanent i familjehemmet då dessa lägen tycks 

vara de svåraste ur barnets perspektiv (ibid., s. 385). Författarna till artikeln Going Home: The 

Complex Effects of Reunification on Internalizing Problems Among Children in Foster Care 

(Lau et al. 2003) menar att det enligt tradition är av mycket stort värde för barn att växa upp 

med sina biologiska föräldrar. Återförening med de biologiska föräldrarna har länge setts som 

det mest gynnsamma för familjehemsplacerade barn. De vill med detta säga att det kan vara 

svårt för alla inblandade parter att gå emot traditionen genom att låta barnet stanna i 

familjehemmet, då det inte är socialt accepterat att ett familjehem är ett barns riktiga föräldrar 

(ibid., s. 345–359).  
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6.1.5 Sammanfattning  

Vad det gäller beslutsprocessen om barns framtida boende har det framkommit att 

anknytningsteorin är ett viktigt verktyg (Gauthier et al., 2004; Goldsmith et al., 2004). Vidare 

beskrevs i flera artiklar att barn som bott i ett familjehem under en längre tid ofta har knutit an 

till dem och ser dem som sina föräldrar. Det bästa för familjehemsplacerade barn är 

samstämmigt enligt resultaten i de ingående studierna att leva i den familj de tryggt har knutit 

an till (Gauthier et al., 2004; Goldsmith et al., 2004; Lau et al., 2003). 

     I resultaten framkommer vidare att familjehemsplacerade barn är en grupp med hög risk 

för störningar i anknytningen (Frame, 2002; Gauthier et al., 2004; Wulczyn et al., 2002).  

Dessutom har de ofta utvecklat allvarliga beteendestörningar (Frame, 2002; Gauthier et al., 

2004; Lau et al., 2003; Wulczyn et al., 2002). Detta leder sammantaget till att barnen ofta 

omplaceras till nya familjehem, vilket driver på den negativa spiralen av anknytningsproblem 

(Frame, 2002; Gauthier et al., 2004; Wulczyn et al., 2002). Detta gäller även de barn som får 

flytta hem till sin ursprungsfamilj, då det i regel innebär ett flertal miljöombyten, och mest för 

med sig negativa konsekvenser för barnet (Lau et al. 2003). Vidare framkommer i resultaten 

att barn som klarat att gång på gång knyta an i nya familjehem inte ska ses som ovanligt 

tåliga, utan istället som barn som löper stor risk att fara illa känslomässigt (Goldsmith et al. 

2004).  

     Det bästa för barnet är utifrån anknytningsteori att stanna i den familj till vilken de har 

knutit an (Gauthier et al. 2004). Detta då upprepade avbrott i anknytningen är traumatiska för 

ett barn (Gauthier et al. 2004). Det är alltså bäst för barnet är att stanna permanent i 

familjehemmet så snart familjehemsföräldrarna har blivit barnets psykologiska föräldrar 

(Gauthier et al., 2004; Goldsmith et al., 2004). Då en återförening med de biologiska 

föräldrarna sätts igång så förstår barnet inte varför de biologiska banden skall komma i första 

hand, för barnet kommer anknytningen alltid i första hand (Gauthier et al. 2004). I de fall det 

bedöms som det bästa för barnet att återvända till ursprungsfamiljen är det oerhört viktigt med 

utbildning och stöd till de biologiska föräldrarna för att de skall kunna svara mot barnets 

behov av trygghet och känslomässig tillgänglighet (Goldsmith et al., 2004; Lau et al., 2003). 

     Ett etiskt dilemma som framkommer är då de biologiska föräldrarna har uppnått en 

tillräckligt god föräldraförmåga för att barnet ska kunna flytta hem, samtidigt som barnet efter 

flera år i ett tryggt familjehem har knutit an till familjehemsföräldrarna. I sådana fall 

rekommenderas att barnet stannar permanent i familjehemmet (Gauthier et al. 2004). I 

Sverige utgör detta inte bara ett etiskt dilemma med hänsyn till barns anknytning, utan även 

ett rättsligt sådant. 
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Slutligen poängteras att det av tradition anses bäst för barnet att växa upp med sin 

ursprungsfamilj och att det därmed kan vara svårt att fatta beslut som innebär att barnet 

stannar i familjehemmet (Lau et al. 2003). 

 

6.2. Hur påverkas familjehemsplacerade barns anknytning av de biologiska 

föräldrarnas delaktighet?  

6.2.1. Besökens syfte  

Författarna till artikeln Clinical application of attachment theory in permanency planning for 

children in foster care: The importance of continuity of care (Gauthier et al. 2004) 

rekommenderar att syftet med föräldrarnas besök klargörs för barnen då detta oftast är oklart 

för dem. I de fall då det har beslutats att barnet ska stanna permanent i familjehemmet bör inte 

dessa besök syfta till att skapa en anknytning till de biologiska föräldrarna utan istället 

möjliggöra för barnet att ha en bild av vilka de biologiska föräldrarna är. För detta ändamål är 

tre till fyra besök om året lagom, men om barnet mår dåligt av besöken bör de avbrytas. 

Kontakten kan sedan återupptas i de fall barnen senare i livet önskar (ibid., s. 387). Detta 

stämmer med vad Browne och Moloney (2001) kommit fram till i sin artikel. De menar att i 

de fall barnet med stor sannolikhet kommer kunna flytta hem igen är det oerhört viktigt med 

regelbunden kontakt för att behålla anknytningen. För barn som sannolikt inte kommer att 

flytta hem igen, och där kontakten endast är ytlig eller skapar oro hos barnet, kan det enligt 

författarna vara bäst att minimera kontakten för att främja en trygg anknytning med 

familjehemsföräldrarna (ibid., s. 36).  

     I artikeln Understanding and Supporting Parent-Child Relationships during Foster Care 

Visits: Attachment Theory and Research (Haight et al. 2003) påpekar författarna att då 

återförening med de biologiska föräldrarna är målet bör regelbundna besök uppmuntras, och 

stöd bör ges såväl under besöken som före och efter. Regelbundna och täta besök är särskilt 

viktiga för små barn. Då en otrygg anknytning upptäcks är det alltid viktigt att följa upp detta 

(ibid., s. 204).  

 

6.2.2 Barnets reaktion  

Författarna till artikeln Clinical application of attachment theory in permanency planning for 

children in foster care: The importance of continuity of care (Gauthier et al 2004) har 

observerat flera olika utfall av biologiska föräldrars besök hos sina barn i familjehem. För de 

barn som familjehemsplacerats tidigt i livet och inte minns livet med sina biologiska föräldrar 

är besöken av väldigt litet intresse. Då barnen blir äldre kan de biologiska föräldrarnas besök 
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väcka ångest och oro då det skapar förvirring över var de egentligen hör hemma. Ibland kan 

de biologiska föräldrarna säga till barnen att de snart ska flytta tillbaka till dem, vilket har 

visat sig leda till sömnsvårigheter, hyperaktivitet och ångest. Då barn flyttat till familjehem 

kring ett års ålder kan besöken väcka upp blandade känslor och minnen så som sorg, rädsla 

och glädje beroende på vad barnet upplevt då det levde med de biologiska föräldrarna. Barnet 

upplever oftast en lojalitetskonflikt (ibid., s. 387).  

     Studien Contact Irregular: a qualitative analysis of the impact of visiting patterns of 

natural parents on foster placements (Browne & Moloney, 2001) visar att barn inte alltid 

reagerar positivt på den biologiska förälderns besök. Många gånger får 

familjehemsföräldrarna efter ett sådant besök försöka trösta ett upprört och ledset barn utan 

professionellt stöd. För barnen innebär oregelbundna besök av de biologiska föräldrarna 

mycket osäkerhet och förvirring kring deras situation och framtid. Denna osäkerhet återfanns 

inte hos de barn som fick regelbundna besök av sina föräldrar och inte heller hos dem som 

inte hade någon kontakt alls med sina biologiska föräldrar (ibid., s. 43).  

     Då ett barn kommer tillbaka till familjehemmet efter ett besök hos de biologiska 

föräldrarna och exempelvis kissar på golvet, har mardrömmar eller förstör sitt rum, behöver 

det enligt vad som framgår i artikeln Separation and Reunification: Using Attachment Theory 

and Research to Inform Decisions Affecting the Placements of Children in Foster Care 

(Goldsmith et al. 2004) inte betyda att barnet har haft det dåligt under besöket. Det kan istället 

ses som en sund reaktion på ytterligare en separation som för barnet är mycket svår att hantera 

(ibid., s. 2). Författarna till artikeln menar att det är viktigt att känna till att barn ofta 

genomgår svåra sorgeprocesser efter en separation från sina föräldrar oavsett om dessa var 

trygga och kärleksfulla eller om de var våldsamma och försummande (ibid., s. 6).  

I USA bor familjehemsplacerade barn i genomsnitt ungefär tre år i familjehemmet. Under den 

tiden hinner många barn knyta an till familjehemsföräldrarna samtidigt som de ofta längtar 

hem till sina biologiska föräldrar. Det kan verka förvånande att även barn som misshandlats 

oftast längtar hem. Under tiden i familjehem känner sig många barn förvirrade och genomgår 

mycket sorg och känslomässig smärta (ibid., s. 1).  

 

6.2.3 Vad som får besöken att fungera  

Det är sannolikt att hur besöken påverkar barnet är en växelverkan mellan flera faktorer så 

som hur engagerade de biologiska föräldrarna är, deras relation till familjehemsföräldrarna 

och stödet från socialtjänsten. För att besöken skall fungera bra och vara positiva för barnet 

tycks det vara mycket viktigt att familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna har en 
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bra relation (Browne & Moloney, 2004, s. 43). Författarna understryker även vikten av att 

socialsekreteraren bistår med hjälp och ser till att denna relation fungerar så bra som möjligt. 

De menar att det är viktigt att familjehemsföräldrarna uppmuntrar de biologiska föräldrarna 

till besök, för att det ska kunna ske kan det krävas stort stöd från socialtjänsten. Detta gäller 

dock bara i de fall då det bedömts gynna barnet att ha kontakt med de biologiska föräldrarna, 

vilket inte alltid är fallet. I artikeln understryks att kontakten med de biologiska föräldrarna 

alltid skall utgå från vad som är bäst för barnet (ibid., s. 44).  

     I en annan studie (Goldsmith et al. 2004) menar författarna att i de fall barn uppvisat 

anknytningstyp D är det inte troligt att interaktion med den biologiska föräldern, utan närvaro 

av en terapeut är gynnsamma, de riskerar istället att vara skadliga. För att komma vidare kan 

till exempel gå till så att föräldern får professionell hjälp för sitt missbruk medan barnet får 

stöd i sin sociala och känslomässiga utveckling. Efter att framsteg skett på bägge håll kan 

möten mellan förälder och barn vara fruktbara och leda till skapandet av en tryggare 

anknytning (ibid., s. 204).  

 

6.2.4 Sammanfattning  

I resultaten framkommer att syftet med de biologiska föräldrarnas besök bör tydliggöras för 

barnet, då de ofta inte förstår detta (Gauthier et al. 2004). Besök som syftar till att behålla 

anknytningen med en biologisk förälder då det planeras för en återförening är mycket viktiga 

och bör vara regelbundna (Browne & Moloney, 2001; Haight et al., 2003). För små barn är 

det extra viktigt att besöken sker regelbundet och ofta (Haight et al. 2003). Då barnen skall 

stanna permanent i familjehemmet kan besöken ske ett par gånger om året. Detta syftar då 

inte till att behåll anknytningen utan till att barnet skall få behålla en länk till sitt ursprung 

(Gauthier et al. 2004).  

     Barnets reaktioner på de biologiska föräldrarnas besök kan vara väldigt skiftande (Browne 

& Moloney, 2001; Gauthier et al., 2004). Småbarn som placerats som spädbarn och inte 

minns livet med sina biologiska föräldrar visar vanligen ett mycket svagt intresse. Då dessa 

barn blir lite äldre kan besöken skapa förvirring och väcka ångest och oro. Föräldrarnas besök 

kan för barn som placerats i ettårsåldern väcka upp blandade känslor och minnen. De flesta 

familjehemsplacerade barn upplever en lojalitetskonflikt (Gauthier et al 2004). Oregelbundna 

besök av de biologiska föräldrarna har visat sig framkalla mycket osäkerhet och förvirring för 

barnen (Browne & Moloney, 2001).  

     Det är sannolikt att hur besöken påverkar barnet är en växelverkan mellan flera faktorer så 

som de biologiska föräldrarnas engagemang, deras relation till familjehemsföräldrarna och 
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stödet från socialtjänsten. För att det ska fungera bra är det viktigt att familjehemsföräldrarna 

är positiva till besöken och att socialsekreteraren hjälper till att behålla en konstruktiv relation 

mellan familjehem och biologiska föräldrar (Browne & Moloney, 2001). Då barnets 

anknytning till den biologiska föräldern är otrygg krävs närvaro av en terapeut för att besöken 

ska vara gynnsamma för barnet (Goldsmith et al., 2004). 

 

 

7. Analys  

7.1. Återförening med ursprungsfamiljen  

I resultaten har det visat sig att anknytningsteorin kan vara ett mycket viktigt verktyg vid 

beslut om familjehemsplacering och återförening med de biologiska föräldrarna. De 

forskningsrapporter som presenterats i denna studie konstaterar samtliga att en återförening 

med de biologiska föräldrarna är riskabel i de fall då barnet knutit an i familjehemmet. De 

fastslår även att chansen för att ett barn skall hitta en ny person att anknyta till är god, då barn 

knyter an till de omsorgspersoner som är fysiskt och känslomässigt tillgängliga. Detta 

framkommer även i anknytningsteorin där det poängteras att den primära 

anknytningspersonen inte måste vara någon av de biologiska föräldrarna. Det absolut 

viktigaste för barnet, enligt teorin, är att det finns en eller flera personer som regelbundet och 

över tid möter barnets behov av omvårdnad (Havnesköld et al, s. 183).  

     Den svenska lagstiftningen där man primärt har en återförening med de biologiska 

föräldrarna som mål, förefaller enligt resultatet i denna studie inte vara förenlig med barnets 

bästa. Resultatet tyder snarare på att det i många fall skulle gynna barnen med en mer 

restriktiv hållning till återförening med ursprungsfamiljen. Detta då föresvävandet av en 

hemflytt riskerar att skapa en oro och otrygghet hos de familjehemsplacerade barnen. De har 

implicit ett kontinuerligt hot över sig att tvingas bryta upp från de individer i familjehemmet 

till vilka de sannolikt knutit an. Målet att familjehemsplacerade barn ej skall förlora sitt 

ursprung är gott. Utifrån dessa studier, och ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, vore det 

emellertid gynnsamt för barnen om socialtjänsten i Sverige skulle lägga mer vikt vid barns 

behov av stabilitet och kontinuitet i sina nära relationer. Detta skulle i praktiken innebära en 

mer liberal hållning vad gäller permanenta placeringar, vårdnadsöverflyttning, eller till och 

med adoption. Barns behov av en trygg anknytning och deras rätt att slippa upprepade 

separationer bör väga tyngst. Trots lagändringen 2003 som gjorde socialtjänsten skyldiga att 

efter tre år överväga att låta familjehemmen överta vårdnaden är detta fortfarande ovanligt. 
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(Socialstyrelsen, 2013, s. 29). Det kan bero på socialsekreterares överidentifikation med den 

biologiska föräldern, då det ofta är med den vuxne samtal sker, och inte med barnet ifråga. 

Det kan även vara så att de socialarbetare som arbetar med placerade barn eller 

barnavårdsutredningar inte har tillräckliga kunskaper om anknytning. Vidare är det möjligt att 

kunskap saknas om de förändringar i lagstiftningen, flyttförbud 24, 27 §§ LVU och 

vårdnadsöverflyttning 6 kap. 8 § SoL, som skett för att skydda barnen från svåra uppbrott.  

 

7.2. Biologiska föräldrars delaktighet  

Vad det gäller de biologiska föräldrarnas delaktighet i familjehemsvården visar resultaten att 

den många gånger skapar oro hos barnen och försätter dem i en lojalitetskonflikt. För att de 

biologiska föräldrarnas umgänge med det familjehemsplacerade barnet skall fungera betonas 

vikten av att syftet med kontakten tydliggörs för barnet och att besöken sker regelbundet. 

Anknytningsteorin anger att ett barn kan knyta an till flera personer, men på olika nivåer, 

vilket kan tolkas som att barnet skulle kunna behålla anknytningen till de biologiska 

föräldrarna, trots att de inte längre är de primära omsorgspersonerna (Havnesköld et al., s, 

187). Det innebär följaktligen att barnet skulle kunna bevara anknytningen till de biologiska 

föräldrarna utan att målet med placeringen är att barnet ska flytta tillbaka till 

ursprungsfamiljen. Å andra sidan framkommer i resultaten att de biologiska föräldrarnas 

närvaro riskerar att skapa en osäkerhet hos barnet om var det hör hemma och att behålla den 

relationen alltför tät kan skada och försvåra barnets anknytning till familjehemsföräldrarna. 

Om återförening är det primära målet är föräldrarnas delaktighet oerhört viktig, och bör då 

vara regelbunden och tät, särskilt hos mycket små barn. Då barnen är något större, i 

förskoleåldern, kan de enligt anknytningsteorin bevara en inre bild av sin omsorgsperson och 

således tillfälligt känna trygghet genom att tänka på föräldern (Havnesköld et al., s. 187). 

Studier har dock visat att återförening många gånger tycks innebära en risk för barnets 

psykiska välbefinnande. Detta innebär att biologiska föräldrars besök i många fall bör ha ett 

annat syfte än att bevara anknytningen och i vissa fall begränsas. Så länge det finns en kontakt 

med de biologiska föräldrarna är ett samarbete mellan dem och familjehemsföräldrarna viktig.     

Det är angeläget att komma ihåg att inte alla familjehem erbjuder den trygghet som barn 

behöver, i de fall barnet inte har det bra kan en engagerad biologisk förälder vara livsviktig 

för barnet. På grund av detta är det av stort värde att de socialarbetare som arbetar med barn 

har kunskap om de olika aspekterna av anknytning. Socialarbetaren har en mycket viktig 

uppgift i arbetet att stödja barnets anknytning. Dels ska denna verka för att barnet får ro och 

känner sig hemma i familjehemmet, samtidigt ska relationen till de biologiska föräldrarna om 
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möjligt bevaras. Det gäller att hitta en bra nivå för att barnet ska må bra av kontakten med de 

biologiska föräldrarna. Vidare kan socialarbetaren behövas för att stödja den biologiska 

föräldern att hålla kontakten med sitt barn och att utvecklas i sin föräldraroll. 

Familjehemsföräldrarna kan även de behöva stöd i hur de kan hjälpa barnet att knyta an och 

hur de ska förhålla sig till de biologiska föräldrarna på ett konstruktivt sätt som även är 

betryggande för barnet. 
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I denna studie har beskrivningar av besöksmönster hos föräldrar till 113 

familjehemsplacerade barn studerats. Detta för att undersöka hur biologiska föräldrars 

delaktighet i familjehemsvården påverkar barnet. Författarna har gjort en kvalitativ analys av 

det skriftliga material om besöksmönster som de fått ta del av från socialarbetare. Det har då 

framkommit fyra olika typer av besöksmönster: regelbundet och ofta, regelbundet och sällan, 

oregelbundet och aldrig. Vidare har författarna analyserat hur familjehemsplaceringen 

bedöms ha gått utifrån tre kategorier: lyckade placeringar, svårtolkade placeringar och 

problematiska placeringar. Författarna har sedan undersökt om det fanns ett kvantitativt 

samband mellan variablerna i besöksmönster och placeringsutfall. Analysen visar ett 

statistiskt signifikant samband mellan besöksmönster och placeringens utfall. Det var tydligt 

att de placeringar vars utfall var svåra att tolka hade ett samband med oregelbundna 

besöksmönster. Fallbeskrivningar i studien ger ytterligare förklaringar till detta samband. I 

artikeln presenteras även kvalitativa data gällande hur barnen reagerade på de biologiska 

föräldrarnas besök. Artikeln handlar om barn mellan 0 och 20 år. 

 

Maltreatment reports and placement outcomes for infants and toddlers in out-of-home 

care. (Frame. 2002). Databas: Web of Science 

I denna studie studeras utfallet av 1357 placeringar av spädbarn och småbarn som placerats i 

familjehem i USA. En grupp barn som hamnade i familjehem i Kalifornien följdes i 

genomsnitt i fyra år, för studien användes data dels från sociala myndigheter dels från 

familjehemsorganisationen. Resultatet i studien visar att barn där det dokumenterats att de 

utsatts för alkohol eller droger i fosterlivet var bland dem som hade högre sannolikhet att bli 

kvar i familjehemmet under samtliga fyra år som undersökningen pågick. Om dessa barn 

återförenades med sina föräldrar var det mer vanligt förekommande än för andra barn att de 

senare hamnade i familjehem igen. Artikeln är avgränsad till att handla om barn mellan 0 -2 ½ 

år. 

 

Clinical application of attachment theory in permanency planning for children in foster 

care: The importance of continuity of care. (Gauthier et al. 2004). Databas: PsycInfo 

I denna artikel lyfts problematiken med att planera för en permanent placering av barn i 

familjehem. Barn i familjehem har i högre grad än andra barn utvecklingsförseningar och 

allvarliga beteendeproblem vilket ofta leder till upprepade omplaceringar i nya familjehem, 

vilket i sin tur ökar risken för störningar i anknytningen. För att förhindra utvecklingen av 

sådana störningar utvecklades en verksamhet i Montreal, Kanada, kallad Attachment Clinic, 

https://login.proxy.kib.ki.se/login?url=http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=psyh
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detta för att konsultera socialarbetare som arbetar med familjehemsplaceringar. Ett specifikt 

problem har förekommit oftare än andra på denna klinik, nämligen det om ett barn som har 

utvecklat en trygg anknytning till familjehemsföräldrarna skall återvända till de biologiska 

föräldrarna, eller stanna i familjehemmet. Att besluta vilken av de två familjerna som är bäst 

för barnet blir, enligt författarna, ännu svårare då de biologiska föräldrarnas förmåga 

utvecklats till att bli tillräckligt bra samtidigt som barnet har hunnit utveckla trygga band till 

familjehemsföräldrarna. I denna studie presenteras kliniska fall för att illustrera denna 

ovannämnda typ av problem. Resultatet i studien är att det bästa för barn är att bevara de nära 

relationerna där de har knutit an. Vidare visar studien att upprepade brott i anknytningen 

skapar allvarliga trauman för barn. Artikeln är avgränsad till att handla om barn mellan 0 och 

5 år. 

 

Separation and Reunification: Using Attachment Theory and Research to Inform 

Decisions Affecting the Placements of Children in Foster Care. (Goldsmith et al. 2004). 

Databas: Web of science 

     Beslut gällande att flytta barn till familjehem på grund av missförhållanden i det 

ursprungliga hemmet handlar ofta om att skydda barnet och värna om dess säkerhet. Mindre 

uppmärksammad är den allvarliga risken som barnet utsätts för då denne separeras från sin 

vårdare, och hur de långsiktiga konsekvenserna av detta blir för barnet. Denna artikel 

beskriver den senaste forskningen inom anknytningsteori och hur den kan vara användbar i 

beslut om placeringar. I artikeln förklaras hur ett barn utvecklar en trygg anknytning till en 

vårdare, vidare klargörs hur konsekvenserna kan bli för ett barn som levt under 

missförhållanden och som utsatts för svåra separationer. En fallbeskrivning av ett barn i 

familjehem presenteras för att tydliggöra hur anknytningsteori kan förstås och användas i 

beslut om barnets fortsatta boende med grundtanken att beslutet ska grundas på vad som är 

bäst för barnet. Artikeln är avgränsad till att handla om barn mellan 0 och 5 år. 

 

Understanding and Supporting Parent-Child Relationships during Foster Care Visits: 

Attachment Theory and Research. (Haight et al. 2003). Databas: Web of Science 

Besök av de biologiska föräldrarna är essentiella för att barn skall behålla och utveckla sin 

relation med tidigare nämnda under sin tid i ett familjehem, vilket dessutom är nödvändigt för 

att barnen skall kunna flytta hem igen. I denna undersökning har litteratur som behandlar barn 

i familjehem studerats, det har framkommit att för vissa föräldrar och barn är dessa besök 

problematiska. Barn och föräldrars erfarenheter av besök i familjehemmet, kvaliteten på 
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samspel som observerats under besöken och hur det har gått för barnet varierar mycket. 

Barnets anknytning till den biologiska föräldern är en faktor som påverkar besökens kvalité. 

Anknytningsteori och forskning om anknytning har i denna undersökning visat sig vara 

viktiga verktyg för att planera, stödja och förstå föräldra-barn relationen under besök i 

familjehemmet. Artikeln är inte avgränsad till någon särskild åldergrupp, utan beskriver barn i 

alla åldrar i förhållande till den aktuella frågan. 

 

Early attachment-figure separation and increased risk for later depression: Potential 

mediation by proinflammatory processes. (Hennessy et al. 2010). Databas: Web of science 

Artikeln behandlar hur tidig separation från modern och andra närstående kan öka risken för 

att drabbas av en depression som vuxen. I artikeln framkommer även att separation från en 

viktig anknytningsperson innebär en mycket stor psykosocial påfrestning. I artikeln redovisas 

fysiologiska processer som uppkommer i kroppen på grund av den ökade stress som en svår 

separation tidigt i livet innebär. Denna artikel avgränsas till att gälla barn mellan noll och ett 

år. 

 

Going Home: The Complex Effects of Reunification on Internalizing Problems Among 

Children in Foster Care. (Lau et al. 2003).  Databas: Web of Science 

Då barn i familjehem återförenas med sina biologiska familjer upplever de förändringar som 

kan påverka dem såväl positivt som negativt. I denna studie har 218 familjehemsplacerade 

barns återförening med den biologiska familjen studerats. Detta har skett för att se hur barnen 

påverkats av återföreningen. Författarnas hypotes var att återföreningen skulle ha påverkan på 

barnet indirekt, senare i livet och visa genom social isolering och psykiska problem. 

Resultaten visade att barnen fick ökade svårigheter i livet som i sin tur bidrog till sämre 

psykisk hälsa. Vidare visade resultaten att återförening hade ett negativt samband med antal 

besök i psykiatrin. Dessutom visade det sig att återförening hade samband med barnets 

upplevelse av ensamhet. Författarna sammanfattar sitt resultat med att en återförening med de 

biologiska föräldrarna innebär till största del, men inte uteslutande, negativa konsekvenser för 

barnet. Artikeln är avgränsad till att handla om barn mellan 0 - 4 år. 

 

The placement of infants in foster care. (Wulczyn et al. 2002). Databas: Web of Science 

Sammanfattning: I denna studie undersöks ålderns betydelse för risken att barnet ska skadas 

av att flyttas till ett fosterhem, sannolikheten att barnet ska lämna familjehemmet, och 

sannolikheten att barnet på nytt ska hamna i familjehemsvård. Studien grundar sig på över 
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690,000 barn i 11 stater i USA och har genomförts under en sjuårsperiod, 1990 till och med 

1997. Studiens resultat visar väldigt tydligt att mycket små barn löper högre risk att hamna i 

familjehem, särskilt om de är från städer. Vidare visar studien att barn som är under fyra 

månader då de placerats tenderar att stanna längre i familjehem än andra barn. Artikeln är 

avgränsad till att handla om barn under deras första levnadsår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


