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Abstract 
Intentionen med föreliggande uppsats är att läsaren ska bli medveten om hur konstruktionen 

av den sociala barnavården är uppbyggd. Genom ett diskursanlytiskt arbetssätt har vi därför 

sökt att blottlägga denna. Närmare bestämt har vi inriktat oss på att analysera synsättet 

gällande de familjehemsplacerade barnens kontakt med sina biologiska föräldrar. Den analys 

vi genomfört av valda lagrum, syftar sålunda till att avslöja hur betydelsen av barnens kontakt 

med föräldrarna fastställts. Vi har även sökt upptäcka hur betydelsefixeringar inom diskursen 

blivit allmänt vedertagna. Begreppet diskurs definieras som ett socialt område vilken 

innehåller strukturella mönster som skapats genom språket. Dessa strukturella mönster gör sig 

sedan synliga i formuleringar och handlingar kopplade till det sociala området. I vår studie 

blottläggs således det bestämda sättet att tala om och förstå en del av den sociala 

barnavårdsdiskursen. Analysmaterialet visade hur vissa betydelser, genom den sociala 

konstruktionen, blivit självklara. Vidare stod vid slutet av vår analys klart att diskursen och 

den sociala konstruktionen ständigt reproduceras. Analysen resulterade i iakttagelsen av 

”barnets bästa” som diskursens nodalpunkt. Kopplat till denna fann vi moment, bland annat 

samhörighet till närstående, barnets vilja, återförening och vårdplan, som tillsammans bildade 

en sammanhängande ekvivalenskedja.  
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1. Inledning 

Att samhället har omhändertagit barn för vård utanför hemmet är ingen nyhet. Redan för cirka 

300 år sedan fördes diskussioner kring att placera barn i familjehem (Cederström, 1990: 3). 

Diskussionerna om de omhändertagna barnen bör eller icke bör ha kontakt med sina 

biologiska föräldrar har dock svängt. Lundström (Andersson et al., 1996: 14) menar att den 

sociala barnavården förändrats avsevärt under det senaste seklet. Förändringen har inneburit 

en principiellt väsentlig övergång från en vetenskapssyn till en annan. Den totalt omvända 

skiftningen är av sådan karaktär att utgångspunkten för den sociala barnavården är helt 

förändrad (Hessle, 2003: 170). Därför anser Hessle (ibid., 15), att förändringen inom 

barnavården kan beskrivas som ett paradigmskifte. Den idag rådande synen på att barn gynnas 

av kontakten med sina biologiska föräldrar är så starkt vedertagen att den till och med 

formulerats i lagstiftningen.  

 

Vinterhed (1985: 3) har bland annat deltagit i ”Barn-i-Kris-projektet”, där 85 fall av 

familjehemsplaceringar undersökts. Forskningsrapporten (ibid., 101-108) uppdagar bland 

annat en typ av problematik som de familjehemsplacerade barnen kan drabbas av. Det gäller 

upprätthållandet av barnens kontakt med sina biologiska föräldrar. Nedan följer kortfattat två 

av fallen som exemplifierar problematiken kring detta ämne. I det första fallet beskrivs en 

pojke vars familjehemsföräldrar har en avståndstagande inställning till hans biologiska 

föräldrar. Ett exempel som påvisar detta är när socialsekreteraren uppmanar 

familjehemsföräldrarna att bjuda hem den biologiska modern på middag. De protesterar och 

vägrar bjuda hem henne. Vid intervjutillfället uttrycker de också en önskan om att de 

biologiska föräldrarna ska försvinna helt ur pojkens och deras liv. I ett annat fall, som 

Vinterhed tar upp, beskrivs en liten flicka. Familjehemsmodern anser att barnets biologiska 

mamma bara är till besvär, förstör och borde hållas borta från barnet. Hon betraktar den 

biologiska moderns besök med svartsjuka ögon. När flickan får återvända till sina biologiska 

föräldrar anser hon det vara ett felaktigt beslut. Slutsatsen Vinterhed anför är att 

familjehemsmodern har mer äkta känslor för den biologiska modern (hat) än hon har för det 

barn som placerades hos henne för vård (ibid., 109). Det här är bara två av många fall.  

 

Det vi redan i detta skede kan framhålla är att lagstiftningen anger att kontakt mellan 

familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar, om möjligt, ska upprätthållas. 

Detta framgår bland annat i Socialtjänstlagen, 6 kap. 1 § SFS 2001:453 (Notisum, 20070415): 

”/…/Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och 
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andra närstående samt kontakt med hemmiljön”.  Familjehemsföräldrarna är förpliktade att 

sköta sitt uppdrag, vilket grundar sig på lagstiftningen, på bästa sätt. Detta innebär att de är 

delaktiga i arbetet med att barnet och dess ursprungliga familj återförenas. Det räcker därför 

inte med känslor av exempelvis avsky eller svartsjuka för att de ska kunna bortse från sitt 

åtagande. I en avhandling om familjehem poängterar Höjer (2001: 169) att det ingår i 

familjehemmens uppdrag att underlätta för barnen att bibehålla kontakten med barnets 

signifikanta andra, det vill säga personer som är betydelsefulla för barnet. Vidare visar Höjer 

att av de familjehemsföräldrar som ingår i hennes studie, upplever cirka en tredjedel av dem 

relationen till den biologiska modern som negativ eller inte alls existerande. När det gäller 

relationen till fäderna är det nästan dubbelt så många som har en negativ eller helt saknar en 

relation till honom (ibid., 167-168). Att arbeta för att barnen och föräldrarna ska ha 

regelbunden kontakt är följaktligen inget lätt arbete. Detta arbete, med att främja kontakten, 

måste äga rum vare sig om relationerna mellan parterna är kyliga, saknas eller är positiva. Det 

finns också stora kvantiteter av underlag som påvisar att kontakten mellan barnet och dess 

föräldrar anses vara positiv för barnets välmående och utveckling (se kapitel 3). I vår uppsats 

söker vi se hur den positiva synen på kontakten mellan de familjehemsplacerade barnen och 

deras biologiska föräldrar konstruerats socialt.  

 

1.1 Debatten inom social barnavård 

Till en rättegång som hölls i USA:s högsta domstol (1977) var flera experter kallade. På ena 

sidan var professorn och psykoanalytikern Joseph Goldstein, barnpsykoterapeuten och 

psykoanalytikern Anna Freud samt professor Albert J Solnit kallade. På den andra sidan var 

professor David Fanshel kallad. Ärendet gällde ett barn som skulle lämna sitt familjehem för 

att flytta hem till sina biologiska föräldrar. Utslaget i underrätten var att barnet skulle stanna 

hos familjehemsföräldrarna. Detta domslut ändrades i högsta domstolen. Fanshels uppfattning 

stämde överens med den slutliga domen emedan underrättens dom stämde överens med 

Goldstein, Freud och Solnits uppfattning (Vinterhed et al., 1981: 93). De båda fraktionerna 

hade motsatta synsätt gällande om det var barnets rätt till familjehemsföräldrarna eller den 

biologiska familjens rätt till barnet som var viktigast. Detta motstridiga synsätt har en 

fortsättning i och med att Goldstein, Freud och Solnit (1978: 24-25) menar att en stabil och 

väl rotad familjehemsmiljö motsätts av en tät kontakt med de biologiska föräldrarna och kan 

förorsaka identitetskonflikt hos barnet. Tvärsemot menar den andra sidan bestående av bland 

annat Cederström och Hessle (Barnbyn Skå, 1980: 71; 103) samt Fanshel att kontinuerlig 

kontakt med de biologiska föräldrarna underlättar barnets identitetsutveckling. Kontakten kan 
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också ha positiv inverkan på barnets fysiska och psykiska mognad. Andersson (1998) liksom 

Howard och Proch (1986), Social Work, Illinois University, instämmer i att tät kontakt är 

positiv för barnen. De tillägger också att en tät och regelbunden kontakt, under barnets 

placering utanför hemmet, är en viktig faktor som underlättar när det är dags för eventuell 

återförening och hemflyttning.  

 

Fanshel (Barnbyn Skå, 1980: 61) menar att föräldrarnas besöksbeteende både påverkar i form 

av att vara resultatvariabel och prediktiv variabel. Kontakten berör både barnens och 

föräldrarnas utveckling och är på så vis en resultatvariabel. Prediktiv är kontakten, genom att 

den i de flesta fall avgör längden på barnens familjehemsplacering. Därför anser Fanshel att 

besöksbeteendet är av avgörande betydelse vid placeringen. Goldstein, Freud och Solnit 

(ibid., 70) samt många socialsekreterare anser att det är en negativ faktor i de 

familjehemsplacerade barnens liv att träffa sina biologiska föräldrar. Belägg för detta 

påstående finner de i att barnen enligt familjehemsföräldrarna beter sig besvärligt efter 

besöken. Fanshel (ibid., 70-71) är av en helt annan åsikt och menar att det är viktigt för 

barnen att ha fortsatt kontakt med sina biologiska föräldrar. Fanshel ställer sig således också 

kritisk till Goldstein, Freud och Solnit samt många andra som menar att de biologiska 

föräldrarna endast kan få tillgång till kontakt med sina barn, så länge de sköter sig ordentligt. 

Han anser inte heller att familjehemsföräldrarna ska inneha rättigheten att avstänga de 

biologiska föräldrarna från barnen. Fanshel menar i stället att den reaktion barnen visar efter 

kontakt med sina biologiska föräldrar ingalunda behöver vara negativ. Istället kan reaktionen 

ses som värdefull och positiv om man ser den ur aspekten att barnet lever ut sitt livs dilemma 

och handskas med sin situation. Barnet öppnar upp sin problematik och skyler och 

undangömmer den inte, vilket ett barn som inte får möta och bearbeta sin situation tvingas 

göra. Fanshel (ibid., 71) menar därför att föräldrarna, hurdana de än är, är av värde för sina 

barn. Han går till och med så långt att han påstår att de även i sin nedgångna existens, är mer 

värdefulla än de fantasibilder som barnet skapat när hon/han saknar kontakt med sina 

föräldrar.  

 

Fanshel (Barnbyn Skå, 1980: 77) uttrycker också att det finns en grundproblematik med 

familjehem. Då en socialsekreterare placerat ett barn i familjehem ligger stor press på 

socialsekreteraren som ska ha uppsikt över att barnet mår bra, trivs och kan stanna i 

familjehemmet. I och med den pressen menar Fanshel att det skapas ett så kallat ”crazy glue” 

mellan familjehemmet och barnen. Limmet är negativt, ju mer lim desto svårare att få ut 
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barnet ur familjehemsvården och tillbaka till de biologiska föräldrarna. I stället borde det 

underlättas för limmet att finnas mellan barnet och dess biologiska föräldrar. Problemet gäller 

inte främst relationen mellan familjehemsföräldrarna och barnet utan snarare relationen 

mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Man värdesätter relationen mellan 

familjehemsföräldrar och barnet högt, medan relationen mellan de biologiska föräldrarna och 

barnet mest ses som problematisk. Som en konsekvens av denna problematik menar Fanshel 

(Barnbyn Skå, 1980: 78) att barnen alltför ofta fastnar i systemet även när föräldrarna återfått 

kapaciteten att omvårda sitt barn. Den professionella hjälpen borde därför vara inriktad på att 

stödja barnen och dess biologiska föräldrar att bygga upp en god relation med varandra. 

Cederström och Hessle (ibid., 103) instämmer i Fanshels ställningstagande med sitt 

debattinlägg. De menar att familjehemsplacerade barn som har en god relation till sina 

biologiska föräldrar också har lättare att knyta an till sina familjehemsföräldrar. Medan de 

familjehemsplacerade barn som inte fått möjlighet att bearbeta och se realistiskt på relationen 

med sina biologiska föräldrar har svårt att knyta an till andra människor. Därför menar 

Cederström och Hessle att en total separation från identifikationsfigurerna, det vill säga de 

biologiska föräldrarna, är negativ med tanke på barnets fortsatta relationsutveckling.  

 

I dag pågår inte debatten på samma sätt som den gjorde under 70- och 80-talet. I stället är det 

en allenarådande ståndpunkt som enligt flera forskare (Vinnerljung, 1996; Killén, 1994) gäller 

inom professionell social barnavård. Det familjehemsplacerade barnet och ursprungsfamiljen 

ska, om möjligt, ha kontakt. Om man har barns känslomässiga behov av trygghet och 

kontinuitet i åtanke bör deras behov sannolikt ha varit desamma för 30 år sedan som de är 

idag. Behoven av ekonomisk trygghet bör heller inte ha förändrats avsevärt med tanke på det 

ekonomiska läge Sverige befann sig i och befinner sig i idag. Den sociala tryggheten fanns 

även för 30 år sedan, i form av till exempel allmän sjukförsäkring, kostnadstak för sjukvård 

och medicin, föräldraförsäkring, barnbidrag och, vid behov, direkt ekonomiskt bistånd 

(Holgersson, 1998: 135-140). Den sociala tryggheten fanns således redan då, även om 

organisation, teorier och arbetssätt ständigt modifieras inom socialt arbete. Det vill säga 

barnen borde idag inte leva under helt reviderade villkor jämfört med för 20-30 år sedan. Vår 

uppfattning är att valt forskningsämne är angeläget, då det idag, under alla omständigheter, 

skall tas hänsyn till ”barnets bästa”. Vidare anser vi ämnet vara både sociologiskt och 

samhälleligt intressant genom att analysen konstaterar hur dagens konstruktion av kontakten 

ser ut. På så vis synliggörs också vilka sociala konsekvenser som konstruktionen bidrar till. 

Vidare påvisar analysen vilka betydelser som uteslutits gällande kontakten. I avsikt att berika 
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existerande forskning med ytterligare ett perspektiv söker vi, med ett diskursteoretiskt 

angreppssätt, efter dagens sociala konstruktion av synsättet gällande kontakten.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att visa den sociala konstruktionen i svensk lagstiftning, gällande social 

barnavård, som gör att det uppfattas som självklart att familjehemsplacerade barn ska ha och 

gynnas av kontakt med de biologiska föräldrarna. För att besvara syftet kommer vi att 

använda följande frågeställningar: 

 

• Hur konstrueras och beskrivs kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna? 

 

• Hur fastställs betydelser, det vill säga allmänt vedertagna synsätt, inom den sociala 

barnavårdsdiskursen?  

 

• Hur har betydelsefixeringarna blivit så allmänt vedertagna att de uppfattas som 

naturliga?  

 

1.3 Avgränsning 

Vi har avgränsat vår undersökning till att endast omfatta textmaterial. Det finns en stor mängd 

material gällande det aktuella ämnet, emellertid har vi begränsat oss till att endast använda 

utvalda lagtexter. Genom att noggrant läsa olika lagtexter har vår avgränsning kunnat ske, inte 

bara till att gälla vissa lagar utan avgränsningen har också utmynnat att gälla vissa paragrafer. 

Vi har inte analyserat några specifika fall, utan vi har avgränsat oss till material gällande en 

mer allmän nivå. Vi har ej heller tagit hänsyn till specifika faktorer såsom exempelvis barnets 

kön, ålder eller bostadsort. Med hänsyn tagen till ovanstående faktorer är analysen av 

övergripande natur. Vidare har vi avgränsat oss nationellt. Vi analyserar därför endast svensk 

familjehemsvård, utifrån svensk lagstiftning, gällande kontakten mellan barn placerade i 

familjehem och deras biologiska föräldrar.  

 

1.4 Disposition 

Ovan finns uppsatsens inledning. Där introducerar vi en del av problematiken för de 

familjehemsplacerade barnen. Sedan följer debatten, vilken förekommit för cirka tjugo till 

trettio år sedan och gäller de olika synsätten på familjehemsplacerade barns kontakt med sina 

biologiska föräldrar. Därefter tas uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsning upp. 
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Under den närmast följande rubriken, ”Disponerat arbete” beskrivs hur uppsatsens arbete 

genomförts. Sedan följer bakgrunden, i uppsatsens andra kapitel ”Utveckling inom 

familjehemsvården”, vilken innehåller en kortfattad presentation av familjehemsvårdens och 

lagstiftningens utveckling. Under det kapitlet skildras också några av de bakomliggande 

anledningarna som orsakar att barn familjehemsplaceras. Det tredje kapitlet, ”Forskning 

angående barn, familjehem och biologiska föräldrar”, består av tidigare forskning. Där 

redogörs för både nationell och internationell forskning som är relevant i förhållande till syftet 

för vår analys. I uppsatsens fjärde kapitel läggs de teorier, som ligger till grund för vår analys, 

fram. Dessa är dels diskursteorin, men också anknytningsteorin. Uppsatsens tillvägagångssätt 

i form av metodik, material och urval, kritiska reflektioner, validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden tas upp i det femte kapitlet. Det sjätte kapitlet består av själva analysen. 

Där avslöjas de sociala konstruktionerna av synsättet gällande kontakten mellan de 

familjehemsplacerade barnen och deras biologiska föräldrar, som anses vara självklar. Det 

sista och sjunde kapitlet utgörs av en diskussion av analysresultaten relaterat till de teorier 

som vi baserat uppsatsen på. Där vävs även grunden, det vill säga den tidigare forskningen, 

för det aktuella ämnet in.  Sist i uppsatsen redogörs för våra metodologiska reflektioner, där 

finns också våra slutord.  

 

1.5 Disponerat arbete 

Vårt arbete med uppsatsen har vi helt och hållet genomfört tillsammans. Till viss del har vi 

fördelat materialet, som studerats, mellan oss. Det finns dock en del material som båda 

författarna satt sig in i grundligt. Detta material utgörs bland annat av FN´s barnkonvention 

(Rädda Barnen, 20070507), ”Föräldraskapets (o)möjligheter. Utredning & behandling av 

barn och relationen mellan föräldrar - barn ur ett anknytningsperspektiv” (Körner, 2005) och 

”Fosterbarn. Forskning, teori och debatt” (Lagerberg, 1984). Även de lagtexter som ingår i 

analysen har båda författarna lagt stor vikt vid att läsa och förstå. Övrigt material som den ene 

satt sig in i grundligt, har snabblästs av den andre. Analysen av lagtexterna utfördes 

tillsammans, då vi möttes upp och under några dagar arbetade igenom denna. Övriga kapitel 

har bearbetats av båda författarna på annat sätt. Då vi befunnit oss på skilda orter under 

arbetsprocessen har uppsatsens kapitel påbörjats av den ena författaren. Sedan har detta via E-

post vidarebefordrats till den andre författaren som fyllt på text, ifrågasatt, diskuterat, 

bearbetat, redigerat och sänt tillbaka uppsatsen. På så sätt har uppsatsen arbetats igenom av 

oss båda och varje kapitel är således skrivet i totalt samförstånd. Uppsatsen är följaktligen 

formad av oss bägge och det finns inget stycke i den som bara den ene av oss arbetat med. 
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2. Utveckling inom familjehemsvården - bakgrund  

Under avsnitten i nedanstående kapitel presenteras kortfattat utvecklingen av familjehemsvård 

och utvecklingen av lagstiftning fram till idag. Här presenteras också några av orsakerna till 

att barn familjehemsplaceras idag. 

 

2.1 Omhändertagande och familjehemsvård 

Redan på 1700-talet diskuterades huruvida man från samhällets sida skulle ingripa och 

placera barn i familjehem när barnen vanvårdades i sin hemmiljö. Diskussionerna fick dock 

större bredd först på 1800-talet, i och med proletariatets utbredning i städerna. Då började 

vanartiga barn omhändertas och placeras på anstalt. De som på den tiden saknade omvårdnad 

och blev familjehemsplacerade var i de allra flesta fall föräldralösa. Alternativt var barnen 

konsekvensen av utomäktenskapliga sexuella relationer och saknade därför omvårdnad 

(Cederström, 1990: 3). Lundström (Andersson et al., 1996: 14) menar att barnavård inom 

socialtjänsten sedan början på 1900-talet förändrats avsevärt. Den första barnavårdslagen som 

i industrialiseringens fotspår trädde i kraft 1902 var präglad av kontroll och tvång. Barnet togs 

omhand om det ansågs utgöra en blivande samhällsfara. I den barnavårdslag som kom 1924 

(ibid., 15) kompletterades lagen med att även barn som for illa i hemmet kunde omhändertas 

för samhällelig vård. En annan förändring var att familjehemsvården som tidigare inte ingått i 

barnavårdslagen, nu involverades i den. Under andra världskriget började psykoanalysen 

vinna mark och man övergav mer och mer biologiska förklaringsmodeller till avvikande 

beteende hos barn och ungdomar. Med ett psykoanalytiskt perspektiv började man även 

undersöka hur hemförhållandena påverkade barnens beteende (ibid., 1996: 16). Den ökande 

välfärden i mitten av 1900-talet ökade också kraven på hur barns uppväxt skulle vara. 

Samhället började ingripa allt oftare genom att placera barn i familjehem då man ansåg att 

föräldrarna brast i sina omsorger av barnet (Cederström, 1990: 3). När sedan 1960 års 

barnavårdslag trädde i kraft hade barn- och ungdomspsykiatrin utvecklats. Den nya 

barnavårdslagen var enligt Hessle (2003: 176) samt Lundström (Andersson et al., 1996: 16) 

en följd av utvecklingen i samhället. Inte bara för att den psykiatriska vården utvecklats, utan 

även starkare ekonomi och större byråkratisering påverkade. Enligt Hessle (2003: 178) sjönk 

antalet omhändertagna barn för samhällsvård kraftigt under 50-60-talen. Detta var en följd av 

att man i stället för att omhänderta barnen började fokusera på vård inom familjerna.  

 

Under åren som följt efter 1960 års barnavårdslag har diskussioner pågått mellan olika 

fraktioner inom den sociala barnavården. Diskussionerna har gällt huruvida barn placerade 
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utanför sin familj ska ha kontakt med sina föräldrar, eller inte. Hessle (2003: 170) menar att 

det under de senaste tjugo åren skett ett genombrott gällande synen på kontakten. Idag anses 

det, enligt flera forskare och yrkesverksamma inom den sociala barnavården (Lagerberg, 

1984; Vinnerljung, 1996; Andersson, 1998), att barnen ska ha kontakt med de biologiska 

föräldrarna. De är samstämmiga beträffande att barn i regel gynnas av en bibehållen kontakt 

med de biologiska föräldrarna och även i påståendet att kontaktfrågan har varit kontroversiell. 

I dag finns den segrande riktningens hållning fastställd i bland annat socialtjänstlagen, 6 kap. 

1 § SFS 2001:453 (Notisum, 20070415): ”Vården bör utformas så att den främjar den 

enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön”.  I 

1980 års socialtjänstlag, 22 § SFS 1980:620 (Notisum, 20070415) fanns denna anmodan med 

för första gången.  

 

2.2 Barnen  

1980 påpekade Bohman (Barnbyn Skå, 1980: 41) att barn som placeras i familjehem är äldre 

än de barn som tidigare lämnats till vård. Vidare har de också en allt mer komplicerad 

bakgrund än de barn som man tidigare omhändertagit. I vanliga fall omhändertar man inte 

längre barn endast på grund av att de har en bakgrund av ekonomisk nöd. I stället beror 

omhändertagandet i de allra flesta fall på att de biologiska föräldrarna har personliga 

svårigheter. Fanshel, George och Wulczyn (1994) menar att det i USA inte är ovanligt att de 

barn som får vård utanför hemmet kommer från familjer som även tar emot någon annan form 

av socialt understöd. Familjerna, där barnen försummas och därför tas omhand för 

samhällsvård, präglas ofta av bland annat missbruk, fattigdom eller kriminalitet. Lagerberg 

och Sundelin (2005: 149) menar att i Sverige är föräldrarnas missbruk den vanligaste orsaken 

till att barn, med stöd av LVU, omhändertas av samhället.  

 

I Lagerbergs debattinlägg från konferensen ”Med fokus på barnen” behandlas ämnet barn 

som lever under sådana villkor att de bedöms ha bristande omsorg, det vill säga ”far illa” 

(Socialtjänstforum, 1997: 37). Med på listan finns bland annat brister i den fysiska 

omvårdnaden, kränkningar av både fysisk och psykisk karaktär samt otillräcklig stimulans. 

Sunesson, Socialhögskolan, Lunds universitet, håller före att otillräcklig stimulans är en 

omskrivning för fattigdom (ibid., 50). Vidare menar han att otillräcklig stimulans är en nog så 

vanlig anledning till att barn omhändertas. Lagerberg (ibid., 37) fortsätter med exempel på 

yttre kännetecken där barnen befinner sig i riskzonen för negativ utveckling i hemmiljön. 

Bland annat omnämns förälders/föräldrars missbruk, psykiska problem samt sociala 
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svårigheter såsom exempelvis arbetslöshet och trasslig ekonomi. Lagerberg (1997: 39) 

poängterar att de olika problemen som kan förekomma i de fall då barnet mår dåligt i hemmet 

varierar. En lista som denna kan därför inte bli komplett. Det finns till exempel barn som lider 

i lika stor utsträckning trots att de inte lever i till synes socialt utsatta familjer. De barnen 

upptäcks oftast inte då dessa familjer utåt ses som fungerande, med föräldrar som idkar 

tillfredsställande omvårdnad. Dessa familjer tar oftast inte heller emot något annat understöd 

från samhället. Detta är en av anledningarna till att barnen som lider i dessa familjer kan vara 

svåra att upptäcka. Det är följaktligen skilda anledningar till att barn omhändertas för 

samhällsvård idag. Det som dock är genomgående (förutom vid vård med stöd av LVU 3 §) 

för barnen och ungdomarna är att de ”far illa” i sin hemmiljö. Det är fastställt i SoL, 5 kap 1 § 

(Notisum, 20070415) att alla barn har rätt att växa upp i en trygg och hälsosam miljö för att 

utvecklas i positiv mening. Det åligger Socialnämnden att freda och stötta barnen. När andra 

insatser inte hjälpt barnet kan det innebära att barnet under en kortare eller längre period skiljs 

från sina signifikanta andra för att vårdas utanför sitt hem. 

  

2.3 Omhändertagna barn i Sverige 

Liksom Vinnerljung (1996: 15-19) har vi funnit att statistiken visar ungefär hur många barn 

som vårdas i familjehem. Socialstyrelsen (2006b: 12) anger att en stor felkälla i statistiken 

beror på felaktigt inrapporterade uppgifter och i vissa fall avsaknad av uppgifter. För att ändå 

få en relativt bra uppfattning om hur många barn som berörs av familjehemsvård har vi tittat 

på två olika år under 2000-talet. Enligt barnombudsmannen (20070428) Lena Nyberg 

omhändertogs 15 000 barn år 2003 av dem var cirka 10 500 barn placerade i familjehem. 

Detta antal omhändertagna barn jämför vi med socialstyrelsens statistik för 2005 

(Socialstyrelsen, 2006b). Barn som erhållit insatser genom socialtjänstens försorg (SoL och 

LVU) uppgår till cirka 20 300 barn under år 2005. I detta antal ingår de barn som redan erhöll 

insats, de som tillkom samt de som både påbörjade och avslutade samhällets vård under 2005 

(ibid., 5). Den 1:a november, vilket är avstämningspunkt för statistiken, befann sig cirka 

15 200 barn i samhällelig vård. Av dem var omkring 11 200 familjehemsplacerade, vilket 

också är den vanligaste behandlingsformen (ibid., 6; 28). Sammanfattningsvis rör det sig 

således om cirka 10 000 – 12 000 barn om året, som familjehemsplaceras. 
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3. Forskning angående barn, familjehem och biologiska föräldrar 

I detta kapitel presenteras både internationell och nationell forskning angående kontakt mellan 

familjehesplacerade barn och deras rötter. Bland annat tas här upp hur de 

familjehemsplacerade barnen påverkas av existerande samt icke existerande kontakt med sitt 

biologiska ursprung. Även vissa problem som är karakteristiska för barnen i den sociala 

barnavården presenteras. Nedan påvisas också hur professionella arbetar för att kontakten ska 

fungera samt hur deras inställning till denna varierar. Idealet hade varit att vi under detta 

kapitel kunnat presentera en större mängd diskursanalytisk forskning inom det aktuella ämnet. 

Sådan verkar emellertid vara något av en bristvara och vi har endast funnit en relevant 

forskningsrapport av sådan art, vilken presenteras först. Den nedanstående forskningen ligger 

även till grund för vår diskussion i sista kapitlet.  

 

3.1 Diskursanalytisk forskning gällande socialarbete med barn 

Lundström (Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd, 2004: 225) har genomfört forskning 

gällande pressens bevakning av hur socialt arbete med utsatta barn och ungdomar ser ut. 

Lundströms diskursanalytiska studie syftar till att förmedla hur den vardagliga 

pressbevakningen av det sociala arbetet med barn och ungdomar ser ut. För att besvara syftet 

har Lundström använt sig av 210 artiklar från en mängd olika tidningar. Enligt Lundström 

(ibid., 223) tycker socialarbetare vanligen att pressen framställer det arbete de utför väldigt 

negativt. Forskning i form av mediebevakning är mer utbredd i England än i Sverige menar 

Lundström. Där är budskapet som pressen förmedlar gällande socialt arbete med utsatta barn 

och ungdomar dubbelt. Dels anklagas socialarbetarna vara oförmögna att förhindra att barn 

far illa i de biologiska familjerna. Samtidigt klandras också socialarbetarna för att de utan 

tillräcklig grund omhändertar barn och på så vis kränker deras familjer. Genom den 

diskursanalytiska forskning Lundström genomfört tydliggörs viktiga element i bilden av 

socialt arbete (ibid., 225-226). Analysen ger sålunda en bild av de grundläggande element 

som texterna innefattar. Därmed är textens struktur och uppbyggnad av stor betydelse. Vidare 

beskriver Lundström (ibid., 230) att han kunnat genomföra den diskursanalytiska studien på 

två skilda sätt. Tillvägagångssätten skiljer sig från varandra då det gäller forskarens 

förhållande till att förstå texten. Dels kan man som diskursanalytisk forskare söka efter den 

övergripande diskursen. Syftet blir då främst att finna gemensamma föreställningar av en viss 

samhällelig förståelse. Det andra sättet att genomföra en diskursanalytisk studie grundar sig 

snarare på att finna olika utsagor innehållandes olika typer av motsägelser. Lundström söker 

dikotomier mellan positivt och negativt i sin studie. Således är hans forskning snarare av den 
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sistnämnda typen av studie. Lundström (2004: 239) menar att rapporteringen om socialt 

arbete med barn och ungdomar oftast består av vardaglig och odramatisk journalistik. I dessa 

fall är det vanligen socialarbetarna själva eller deras arbetsgivare som är informationskällan. 

Den rapportering som är kritisk bygger oftast på andra myndigheters utsagor. Andra 

informationskällor som starkt kan sammankopplas till den kritiska rapporteringen är individer 

som själva har varit i kontakt med socialtjänsten. Sammanfattningsvis menar Lundström 

(ibid., 248) att mediebevakningen av det sociala arbetet med utsatta barn och ungdomar inte 

förmedlar någon enkel bild. I stället framstår det sociala arbetet med utsatta barn som mycket 

komplext. I jämförelse med den mediebevakning om samma ämne som finns att tillgå i 

England menar Lundström, att det resultat som hans analys påvisat ingalunda är av samma 

enkla spår. Att artiklarna påvisar en positiv bild av det sociala arbetet gällande utsatta barn är 

inte alls särskilt ovanligt menar Lundström. De dramatiska barnavårdsfallen existerar dock 

och bilden de ger påverkar självfallet den allmänna synen av det sociala arbetet med utsatta 

barn negativt. Lundströms (ibid., 251) slutsats är att dagspressen, gällande socialt arbete med 

barn och ungdomar, växlar mellan förmedling av positiva som negativa bilder i ett ständigt 

pågående samspel.  

 

3.2 Familjerna 

Sorlin (1988) rapporterar i artikeln ”Familjer i kris” från 1988 års nordiska hälsovetenskapliga 

konferens i Umeå. Medverkade gjorde bland annat Hessle, institutionen för socialt arbete i 

Stockholm. Under konferensen redogjorde Hessle ur en delrapport från sin forskning. I 

presentationen uttryckte han att de utsatta familjernas helhetssituation ofta försämras, trots 

tidiga samhällsinsatser i form av familjehemsplaceringar. I stället för att gynna familjens 

återuppbyggnad medverkar insatsen till ett ännu kraftigare sönderfall för familjerna. De 

ursprungsfamiljer som hjälpts av omhändertagandet är i regel de familjer där de biologiska 

föräldrarna haft konstant kontakt med sina barn. Dessa barn återvänder också vanligen till sitt 

ursprungshem, vilket i Socialstyrelsens (2006a: 79) bok ”Barns behov i centrum”, verifieras. 

Det framgår också att även om föräldrarnas omvårdnad inte kan räknas som god finns barnet, 

som placerats utanför hemmet, ständigt i föräldrarnas tankar. Socialstyrelsen menar också att 

det heller inte bortses från att föräldrarna är föräldrar även om barnet placerats utan deras 

samtycke. De kan inte ses som utomstående, utan samarbete mellan alla inblandade parter är 

av stor vikt. ”Dartingtonprojektet” är ett led i arbetet mot bättre bedömnings- och 

uppföljningsrutiner för familjehemsplacerade barn. Fyra kommuner har deltagit i de 108 

intervjuer som genomförts inom ramen för projektet (Socialstyrelsen, 2000c: 20). Att barnet 
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ständigt finns i de biologiska föräldrarnas tankar när det är placerat utom hemmet motsägs 

dock till viss del i projektets utvärdering. De biologiska mödrar och de fåtal fäder som 

informerats om intervjuerna och inbjudits att delta, visade ett mycket klent intresse. Det var i 

princip inga biologiska föräldrar som deltog i intervjuerna tillsammans med sina barn. Skilda 

anledningar angavs till frånvaron av inbjudan. Bland annat att föräldrarna försvunnit, inte har 

fast adress, fadern fängslad eller att han inte vill bevara sin kontakt med barnet. För de som 

inbjudits, men ändå inte deltagit, finns andra anledningar, till exempel att barn och förälder i 

princip inte har någon kontakt (Socialstyrelsen, 2000c: 26-27).  

 

Av de barn som ingick i Dartingtonprojektet (Socialstyrelsen, 2000c: 39) var många mycket 

oroade av den livsstil deras biologiska föräldrar anammat. Herrick, Washington Education 

Foundation, USA och Piccus, University of California, Berkeley, USA (2005) konstaterar 

även de, att barn som blivit omhändertagna i samhällsvård vanligen oroar sig för sin 

ursprungliga familj. De menar att barnen känner både ansvar och skuld för sina föräldrar och 

för syskon som eventuellt blivit kvar i ursprungshemmet. För de barn som känner skuld och 

ansvar, är värsta tänkbara scenario att de inte får veta hur ursprungsfamiljen mår. Ovetskapen 

resulterar ofta i smärta och oro för de omhändertagna barnen. Edwards (2003), Santa Clara 

County Superior Court i San Jose, Kalifornien, verifierar att omhändertagna barn känner 

ansvar för sin biologiska familj. Edwards menar vidare att barnens utveckling gynnas av den 

biologiska familjens välgång. I Cederströms (1990) avhandling ”Fosterbarns anpassning – en 

relationsproblematik” studeras 25 familjehemsplacerade barn som är mellan 4-12 år. I sin 

studie behandlar hon bland annat de biologiska familjers betydelse för barnen. Enligt henne är 

föräldrarnas rehabilitering betydelsefull i den grad att den påverkar barnets fortsatta 

utveckling (ibid., 4).  

 

Cederström (1990: 183; 190) konstaterar vidare i sin studie att de barn som tidigare haft en 

negativ grundrelation till sina föräldrar även tendrar att ha det fortsättningsvis och i vissa fall 

är relationen till och med försämrad. De barn som å andra sidan haft en neutral eller positiv 

föräldrarelation har i många fall bibehållit samma nivå på relationen. Cederström menar 

vidare att barnens förhållningssätt till de biologiska föräldrarna dessutom påverkar 

förhållningssättet till fosterföräldrarna. Barnets anpassning i fosterhemmet beror således på 

vilket förhållningssätt de biologiska föräldrarna haft till barnet före omplaceringen. Edwards 

(2003) poängterar att de omhändertagna barnens trauma minskar avsevärt om regelbunden 

kontakt upprätthålls mellan barnen och deras biologiska familj. På så vis kan även 
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anknytningen till den biologiska familjen bibehållas. Enligt Edwards påverkas även relationen 

mellan familjehemsföräldrarna och barnet positivt av att barnet har kontakt med sin 

biologiska familj. Tack vare fortsatt kontakt med sin biologiska familj anpassar sig barnet 

bättre till den nya familjen. Edwards menar också att om ett barn inte kan återvända till sin 

ursprungsfamilj, tenderar familjehemsföräldrar i större grad att adoptera de barn som haft 

regelbunden kontakt med sin biologiska familj.  

 

3.3 Kontakten 

Cederström (1990: 4-6) menar att hennes egna erfarenheter som familjehemsförälder påverkat 

hennes syn på familjehemsvården. De egna erfarenheterna menar hon har lett fram till en syn 

på att samarbetet med barnets biologiska föräldrar är av betydelse. Utgångspunkten för 

Cederströms forskning gällande fosterbarnsanpassning och relationsproblematik är att 

föräldrarelationen inte minst har stor betydelse för barnets anpassning. Därför menar hon att 

det är betydelsefullt att se vad som händer med denna relation efter omhändertagandet. I 

Dartingtonprojektet (Socialstyrelsen, 2000c: 39), visar det sig vidare att över hälften av 

barnen har problem med sina relationer till de biologiska föräldrarna och övriga släktingar. 

Barnen framför en önskan om att besöksfrekvensen ska öka och att relationerna ska fördjupas. 

Även Sanchirico och Jablonka vid Universitetet i Albany (2000) framför i sin studie att det är 

viktigt för familjehemsplacerade barn att ha kontakt med sina biologiska föräldrar. De menar 

vidare att när ett barn placeras i familjehem finns ett grundläggande mål och det är att barn 

och biologiska föräldrar ska återförenas. Det innebär att banden dem emellan ska värnas och 

stärkas. Enligt Masson (1990), Liecester-universitet, stödjer mången forskning synen på 

kontakten som gynnande. Masson nämner två olika sätt på vilka arbetet med upprätthållandet 

av relationen kan gå till. Det första är genom att barn och förälder har tillgång till varandra. 

Att de träffas, exempelvis genom besök, skriver brev, skickar fotografier och liknande. 

Sanchirico och Jablonka (2000) menar att en sådan typ av kontakt ofta innebär att barnets 

välmående påverkas positivt. Den andra typen av kontakt är att barnet får information och 

kunskap om sitt biologiska ursprung. Det sist nämnda sättet är passande i de fall då umgänge 

inte är lämpligt eller möjligt (Masson, 1990). Oavsett vilken sorts kontakt det är, ger det 

barnet möjligheten att ta upp kontakten i senare stadium. 

 

För att kontakt ska kunna upprätthållas måste ibland familjehemsföräldrarna hjälpa till, vilket 

Sanchirico och Jablonka (2000) anser kan vara ett problem. De, liksom bland annat Edwards 

(2003), förespråkar en sådan typ av kontakt där umgänge är en naturlig och regelbunden del. 
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De menar också att det är lämpligt att ett besöksschema finns med i den plan för återförening 

som bör finnas för varje familjehemsplacerat barn (Sanchirico och Jablonka, 2000; Edwards, 

2003). Detta synsätt verifieras även av Howard och Proch (1986) vars studie innefattande 256 

barn. I studien granskar de hur ofta familjehemsplacerade barn fick besök av sina biologiska 

föräldrar. Det visade sig att oavsett besöksfrekvens, fullföljde de flesta biologiska föräldrar 

sina schemalagda besök. Av de övriga, utan schema, var besöken i princip obefintliga. 

Statistik om besöksfrekvens har i Sverige tagits fram av Höjer (2001: 165-166), där 

respondenter svarat på frågor i enkätform. Av de barn som ingick i undersökningen hade 32 

procent av dem aldrig träffat fadern och 10 procent av dem aldrig träffat modern. Av 566 barn 

hade cirka 30 procent i princip ingen eller ingen kontakt alls med sin moder. Cirka 37 procent 

hade kontakt med modern minst en gång per månad eller tätare. Av 558 barn hade cirka 58 

procent i princip ingen eller ingen kontakt alls med fadern. Kontakt mellan barn och far, minst 

en gång per månad eller tätare förekom i knappt 17 procent av fallen. I Höjers studie 

framkommer det också att ju längre barnen varit placerade i familjehem desto mindre kontakt 

har de med sina rötter.  

 

Trots att barnen kan ha farit illa hemma menar Sanchirico och Jablonka (2000) att de ändå, i 

många fall, vill ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Om kontakten uteblir kan barnet 

känna sig övergivet och deras välmående kan bli lidande. I dag är det, enligt dem, ett 

grundmurat synsätt som gäller, familjehemsplacerade barn och biologiska föräldrar ska ha 

kontakt. De menar dock att familjehemsföräldrarnas roll i att etablera och underlätta 

kontakten kan vara problematisk. Många av familjehemsföräldrarna bryr sig mycket om 

barnet de omhändertar, men är inte så intresserade av att hjälpa barnet och barnets biologiska 

familj att återförenas. Det förekommer naturligtvis också den andra modellen, där 

familjehemsföräldrarna gör allt för barnets välmående och även är villiga att delta i arbetet 

som krävs för barnets kontakt med den biologiska familjen. Flera forskare (Edwards, 2003; 

Sanchirico & Jablonka, 2000) menar att oavsett vilken grundsyn familjehemsföräldrarna har, 

är kontakten ofta problematiskt. Sanchirico och Jablonka (2000) menar vidare att problem 

som kan uppstå är att barnet före, under och efter besök eller kontakt uppvisar ett stort register 

av känslor som kan vara arbetsamma att hantera. Exempel på dessa känslor är sorg, rädsla och 

ilska. Det är inte bara barnet som kan drabbas av känslostormar, utan det är vanligt att även 

familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna reagerar med till exempel ilska. 

Familjehemsföräldrarna känner sig också ofta hjälplösa när de ska medverka i en kontakt där 

barn och biologiska föräldrar har en olöst konflikt att bearbeta. I studien Sanchirico och 
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Jablonka (2000) utfört, verifieras deras hypotes om att kontakten mellan barnet, dess 

biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar underlättats när familjehemsföräldrarna fått 

speciell utbildning och konstant stöd. En av deras slutsatser är att arbetet med barnets och de 

biologiska föräldrarnas kontakt är en av de viktigaste och svåraste skyldigheter som åligger 

familjehemsföräldrarna. De förespråkar därför att familjehemsföräldrarna ska få professionell 

hjälp. Även Edwards (2003) menar att kontakten kan vara svårhanterlig för både barnen, 

familjehemsföräldrarna, biologiska föräldrar samt eventuella övervakare, och anser därför att 

professionell hjälp behövs.  

 

Höjer (2001: 169; 177-180) som i sin avhandlings kvalitativa del intervjuat 

familjehemsföräldrar, ger exempel på svårigheter som uppstår när barnen har kontakt med 

sina biologiska föräldrar. Ett exempel är att det inte alltid är helt enkelt att få barnet och dess 

föräldrar att interagera vid besöken. Hon menar att det till viss del kan bero på de biologiska 

föräldrarnas osäkerhet, när de hellre umgås med familjehemsföräldrarna i stället för sitt barn. 

Höjer menar också att barnen känner sig svikna när de biologiska föräldrarna inte håller sina 

eventuella löften, exempelvis om besök, till dem. Det är också ofta en anledning till att 

familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar tvistar med varandra.  

 

3.4 Anknytningen 

Fortin, Gauthier och Jéliu (2004) är verksamma vid Clinique d'attachement du CHU mère-

enfant Sainte-Justine i Kanada, de menar att man inte kan jämföra alla barn som en homogen 

grupp där samma förfaringssätt passar dem alla. Fortin et al. menar vidare att barnen som 

placerats i familjehem ofta knyter an till familjehemsföräldrarna. Ett störande moment för 

barnet är därför omplacering. De vanligt förekommande omplaceringarna inom 

familjehemsvården kan orsaka att ett barn får uppleva separation efter separation. Om barnet 

har knutit an till familjehemsföräldrarna uppstår ofta problem även när barnet ska återförenas 

med sin biologiska familj. Barnet blir därför på nytt placerat i familjehem och riskerar sedan 

att få uppleva omplacering på omplacering. Genom omplaceringarna skadas barnets tillit och 

gör det svårt för barnet att knyta an till någon. Då familjehemsföräldrar ständigt byts ut finns 

ingen stabil person för barnet att anknyta till. Ett vanligt förekommande problem, är enligt 

Fortin et al. frågan om de familjehemsplacerade barnen verkligen ska återförenas med sin 

familj eller om de ska stanna i familjehemmet då de anknutit till familjehemsföräldrarna. När 

de biologiska föräldrarna gjort framsteg och ökat sin förmåga att vårda sitt barn, blir svaret än 

svårare att utröna menar de. Deras ståndpunkt är ändå att barnet bör stanna hos den eller de 
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personer som barnet knutit an till. De ser det inte heller som en självklarhet att barnet ska ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar under sin placering i familjehemmet. Fortin et al. 

(2004) menar att när ett barn omhändertas för familjevård är detta en åtgärd som nyttjas i sista 

hand, när andra åtgärder inte hjälpt. Om barnet sedan ska ha tät kontakt med sina biologiska 

föräldrar beror detta på barnets säkerhet och vad hon/han har med sig för erfarenheter från sin 

tid i hemmiljön. Normen är dock att barnet ska ha kontakt med sina biologiska föräldrar, då 

tanken är att de ska återförenas så snart som möjligt. Enligt Fortin et al. visar deras erfarenhet 

i arbetet att riktlinjen för kontaktfrekvens kan vara svår att infria. 

 

Både Cederström (1990: 190) samt Herrick och Piccus (2005) menar att de starka banden som 

barnen har till sina biologiska föräldrar alltid finns där, frågan är snarare hur banden ser ut. 

Cederström (1990: 191; 197) menar att så länge barnen är medveten om att de biologiska 

föräldrarna finns och har någon form av kontakt med dem är de biologiska föräldrarnas 

fysiska närvaro inte lika viktig. Grundförutsättningarna är således viktigare än de yttre 

betingelserna. Hon menar även att möjligheten att förstå vad familjehemsplaceringen innebär 

för det enskilda barnet fås genom kunskapen om barnets relation till sina föräldrar. 

Sammanfattningsvis menar Cederström att de barn som innehar en relativt god grundrelation 

till föräldrarna bör stödjas i upprätthållandet av denna relation i familjehemsplaceringen 

(ibid., 198-199). Bland annat genom att arbeta med lojalitetsproblematiken som barnet 

troligen lider av i och med placeringen. De barn som inte har en trygg basrelation till sina 

föräldrar bör få hjälp med att förändra sitt förhållningssätt till föräldrarna. För att barnet skall 

kunna utvecklas gynnsamt bör man som en del av omhändertagandet arbeta med relationen 

mellan förälder och barn, det vill säga kärnproblematiken. Det finns flera forskare 

(Cederström, 1990; Edwards, 2003; Herrick & Piccus, 2005) som menar att relationen till 

föräldrarna i hög grad styr barnets vardagsliv. De menar också att professionella alltid ska 

arbeta för att relationen till de biologiska föräldrarna samt barnets signifikanta andra ska 

stärkas och bibehållas. Man arbetar mot detta mål för att de relationer barnet har med sina 

signifikanta andra från hemmiljön, anses vara mycket gynnande för deras utveckling. De enda 

undantagen från denna grundregel menar Herrick och Piccus (2005) är när kontakten skapar 

ett trauma för barnen.  
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3.5 Identitet 

I ”Dartingtonprojektet” (Socialstyrelsen, 2000c: 36; 63) redovisas att drygt 30 % av barnen 

inte har några problem med sin identitet. De vet var de kommer ifrån och har inblick i varför 

de just nu inte befinner sig i sin ursprungsfamilj. Detta är dock inte fallet för alla de 

familjehemsplacerade barnen, även om det ses som viktigt för dem. I projektet avslöjade att 

65 % av de familjehemsplacerade barnen har identitetsproblem. Största orsaken till problemen 

är att barnen inte har tillräcklig kännedom om sitt ursprung. Den kunskap de saknar gäller 

främst fäderna och andra personer som de har nära släktskap med, exempelvis syskonen. 

Herrick och Piccus (2005) framhåller att barn som blir omhändertagna vanligen upplever 

ångest, trauma, sorg, skuld och identitetsförlust genom förändringar av relationerna och 

anknytningen till de signifikanta andra. Separationen mellan barn och deras ursprungsfamilj 

skapar luckor i bland annat den egna familjekulturen och familjehistoriken. För vissa barn har 

dessa tomrum påverkat den egna personliga utvecklingen och självkänslan negativt. Därför 

kämpar de omhändertagna barnen i stor utsträckning med identitetskännedom. Liksom 

Herrick och Piccus (2005) menar också Masson (1990) att de omhändertagna barnens relation 

med biologiska syskon och föräldrar är betydelsefull. Alla typer av kontakt är positiv, då 

kontakten ger barnet tillgång till sin biologiska bakgrund och således också till en del av sin 

identitet. Killén (1994: 498-499) instämmer i detta och menar att en mycket viktig ingrediens 

för barnets identitetsutveckling är att ha vetskap om sina rötter. Även Edwards (2003) menar 

att placeringen i ett främmande hem kan orsaka trauma för barnet och han förespråkar därför 

placering hos släktingar. Både Herrick och Piccus (2005) samt Edwards (2003) menar att 

syskon och andra släktingar kan fungera som en buffert för barnet då det kommer till 

anpassningen i den nya placeringen. Genom placeringar hos släktingar eller tillsammans med 

syskon får barnen en oavbruten och naturlig återkoppling till sin bakgrund.  

 

3.6 Återförening 

Bolden, Child Guidance Clinic, Waterbury samt Simms, Pediatric Ambulatory Care Unit, 

Waterbury, utvärderade 1991 ett försöksprojekt för familjehemsplacerade barn, 

familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Bolden och Simms (1991) menar att det, i 

USA, är tusentals barn som varje år placeras i familjehem. Intentionen för barnens del är att 

de så snabbt som möjligt ska återvända till sina biologiska föräldrar. Bara det faktum att en 

biologisk förälder återkommande har besökt sitt barn under tiden i familjehemmet, talar för att 

familjen kan återförenas eftersom bandet barn-förälder på så sätt verifieras. Sanchirico och 

Jablonka (2000) menar även att det är viktigt att besöksfrekvensen ökar tiden närmast före 
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hemflyttning. Detta för att barnet gradvis ska slussas tillbaka till sin familj. Killén (1994: 507) 

menar dock att barnets hemkomst till sin ursprungsfamilj, ofta är en svår situation. För barnet, 

som förhoppningsvis haft en bra tid i familjehemmet, störs anknytningen till 

familjehemsföräldrarna när det skall flytta därifrån. Den omvårdnadskvalitet barnet vant sig 

vid kan förändras helt i ursprungshemmet. De biologiska föräldrarna som ibland känner sig 

svikna och förorättade kan inom sig bära på stor vrede som barnet kan ställas i fokus för.  

 

3.7 Skilda synsätt 

Cederström (1990: 33) behandlar även skiljaktigheterna mellan olika forskares syn. Flera 

forskare poängterar det vara av stor vikt att barnet har kontakt med föräldrarna och menar att 

denna kontakt gynnar barnets utveckling. Andra forskare menar dock att kontakten stör 

barnets anknytning till fosterhemmet. Masson (1990) menar att det fortfarande är oklart om 

långtidsplacerade barn verkligen gynnas vid upprätthållandet av kontakt med de biologiska 

föräldrarna. Enligt Masson är forskning som visar att kontakten är utvecklingsfrämjande för 

barnen grundad på korttidsplacerade barn. En sådan syn på kontakten är dock allmänt 

etablerad. Masson menar dock att besluten, då även långtidsplacerade barn alltid ska ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar, vilar på felaktiga grunder. Eftersom barnen troligen 

inte kommer återvända till sina ursprungsfamiljer ser villkoren annorlunda ut menar hon. 

Frågan huruvida kontakten är i samstämmighet med barnets bästa eller inte blir därmed på 

nytt aktuell. Massons eget ställningstagande är dock att kontakten mellan det 

familjehemsplacerade barnet och dess biologiska föräldrar är att föredra, såvida kontakten inte 

uppenbart skadar barnet.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Under nedanstående avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för vår analys. Först 

beskrivs diskursteorin, då denna är elementär för vår metodik. Diskursteorin är metod och 

teori sammansvetsat, dess fundament är således både metodologiska och vetenskapsteoretiska 

(Börjesson & Palmblad, 2007: 50). I nedanstående avsnitt, 4.1, beskrivs det 

vetenskapsteoretiska fundamentet och under avsnitt 5.1, metod, beskrivs det metodologiska 

fundamentet. Förutom diskursteorin använder vi oss också av anknytningsteorin i vår analys. 

Efter presentationen av diskursteorin, vilken följer närmast, kommer därför en redogörelse av 

anknytningsteorin. Teorin är ofrånkomlig i vår studie eftersom relationen mellan barn och 

föräldrar grundas på anknytningen. Anknytningsteorin presenteras med hjälp av tidigare 

forskning i form av artiklar och böcker som producerats av psykoanalytiker och 

psykoterapeuter som arbetar utifrån denna teori. Vi har valt att presentera teorin på detta sätt, 

eftersom grundteorin om barns behov av känslomässig kontakt, utvecklats till det som idag 

kallas anknytningsteorin. 

 

4.1 Diskursteori och socialkonstruktionism  

Eftersom vi använder oss av det diskursanalytiska angreppssättet kommer vi att per 

diskursanalysens definition använda oss av det socialkonstruktionistiska synsättet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 10). Utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska teorin är att den 

sociala konstruktionen av världen hör ihop med språket (ibid., 11). Så fort språket används 

konstrueras en verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007: 10). Enligt konstruktionismen 

existerar därmed ingen passiv förmedling. Istället bidrar all språklig förmedling ständigt till 

att aktivt reproducera eller omproducera verkligheter (ibid., 197). Winther et al. (2000: 11-12) 

tar upp fyra premisser som socialkonstruktionismen vilar på. Den första gäller att vi ska 

förhålla oss kritiskt till självklara kunskaper. Objektiva sanningar angående världen existerar 

inte, då dessa är resultatet av hur vi katalogiserar världen. Den andra är kulturell och historisk 

specificitet. Vår kunskap angående världen har således enligt den andra premissen historisk 

och kulturell bakgrund. Våra identiteter och världsbilder, som vi uppfattar dem, är 

föränderliga över tid. De skulle också ha kunnat vara annorlunda. Diskursiva handlingar är 

det praktiska utövandet av diskursen. Dessa ingår i det sociala handlandet, det vill säga den 

sociala praktiken och är därmed det som konstruerar och bevarar de sociala mönstren. 

Poängen i detta är att vi människor inte har något ”innersta väsen” som styr vilka vi är, vi är 

således icke-essentialistiska. Det är diskursiva och sociala handlingar som konstruerar vår 

sociala värld. Den tredje premissen är att sociala processer och kunskap har ett samband. 
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Social interaktion producerar kunskap. Det leder i sin tur till att gemensamma sanningar 

byggs upp och att kampen om vad som är falsk eller sant pågår. Den sista och fjärde 

premissen är att det också finns ett samband mellan sociala handlingar och kunskap. Det 

innebär att den sociala världen innehåller handlingar som är svåra att tänka sig, men också 

handlingar som är helt naturliga. Med de olika sociala världsbilderna följer sålunda skilda 

sociala handlingar. Vilket i sin tur gör att vi också konstruerar sanning och kunskap på olika 

sätt beroende på de sociala världsbilderna.  

 

Enligt diskursteorin konstituerar sålunda språket den sociala världen, de sociala identiteterna 

samt de sociala relationerna (Winther et al., 2000: 16). Fakta är således inte stadigvarande och 

fast utan produceras av språket. Börjesson och Palmblad (2007: 10) beskriver språket som det 

verktyg som frammanar eller konstituerar verkligheten. Diskursteorins huvudpoäng är därför 

att våra världsbilder, identiteter och så vidare kunde ha sett ut på ett annat sätt. Den sociala 

världen ses som konstruerad och således inte som förutbestämd. Utgångspunkten i 

diskursteorin är med andra ord icke-essentialistisk. De konstruktioner som dagligen tas för 

givna är följaktligen inte fasta och bestämda, utan kontingenta och endast en av oändligt 

många möjliga sätt att inordna verkligheten (ibid., 8). När det sker förändring i diskursen 

förändras således också den sociala världen. På den diskursiva nivån sker en ständig kamp, 

vilken bidrar till att både förändra och reproducera den sociala verkligheten. Varje enskild 

diskurs söker få representera sanningen. Den diskursiva praktiken, det vill säga utövandet av 

diskursen, ses som en social praktik som formar den sociala världen (Winther et al., 2000: 25-

26). Det diskursteoretiska angreppssättet skiljer inte på diskursiva och icke-diskursiva 

praktiker därmed ses alla praktiker som diskursiva. Enligt diskursteorin existerar därför inte 

något dialektiskt samspel mellan diskurser och annat, det vill säga mellan diskursiva och icke-

diskursiva praktiker. Diskurserna konstituerar istället enhälligt den sociala världen. 

 

4.2 Anknytningsteorin 

Redan 1944 fanns den engelske psykoanalytikern Bowlbys studie om unga brottslingar 

tillgänglig. Karakteristiskt för brottslingarna var att de i tidig ålder upplevt upprepade 

separationer från modern, vilket resulterat i beteendeproblem (Fortin et al., 2004). Det finns 

många studier att tillgå från denna man som, enligt psykologen och psykoterapeuten Körner 

(2005: 9), lade grunden till det som idag benämns som anknytningsteorin. Bland annat 

presenterades på 70-talet en teori om att barns utveckling hämmas då de inte har ”en 

känslomässig kontakt till närstående” (Thoburn et al., 2005). Grunden i teorin var att en 
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relation mellan barn och moder är nödvändig för barnets socialemotionella utveckling. 

Anknytningsteori, som alltså härstammar från Bowlbys teorier, har enligt Thoburn et al. 

(2005) idag fått en stark status inom social vetenskap och socialt arbete, speciellt då det gäller 

frågor angående familjehemsvård och adoptioner. De menar vidare att anknytningsteorin är en 

av de mest användbara teorierna vid förklaring av beteende kopplat till relationen mellan 

förälder - barn. Även på ”Clinique d´attachement du CHU mere-enfant Sainte-Justine” i 

Kanada är anknytningsteorin ett användbart arbetsverktyg. Fortin et al. (2004), som är 

verksamma där, menar att anknytningsteorin lämpar sig väl i arbetet med att förstå barnens 

reaktioner på separationer, omplaceringar och återföreningar. Både Fortin et al. (2004) och 

Thoburn et al. (2005) menar att teorin innehåller stor hjälp när det gäller att se till barnets 

bästa då kontinuitet i familjehemmet ska värderas i förhållande till återförening i det 

biologiska hemmet.  

 

Ett centralt begrepp i anknytningsteorin är enligt Körner (2005: 11) ”trygg bas”. Begreppet 

används för att tydliggöra föräldrarnas psykiska och fysiska förmåga att ge barnet en trygg 

hamn. ”Trygg bas” innebär således en vetskap för barnet om att en trygg hemmabas finns att 

återvända till, vilket gör att barnet vågar ta risker i utforskandet av omvärlden. För att våga ge 

sig ut i världen är det viktigt för barnet att uppleva att föräldrarna finns tillhands för att lösa 

eventuella problem som uppstår. Genom den trygga basen kan barnet få känslomässig 

omladdning av de egna batterierna då det kärvat i mötet med omvärlden (ibid., 11). Edwards 

(2003) menar att när ett barn omhändertas störs anknytningen. Risken är då att även barnets 

behov av att knyta an rubbas. Bland annat genom att barnet fått uppleva att världen inte är 

trygg trots att hon/han knutit an till någon. Barnet har upplevt en separation och blivit 

omhändertaget och personen som för barnet var anknytningsperson kunde inte lösa problemet. 

Vidare menar Körner (2005: 11-14) att då barn saknar en stabil relation till anknytnings-

personerna blir barnet mindre benäget att utforska omvärlden eftersom det inte har råd att 

stöta på motgångar. Om barnet inte har en trygg hamn och anknytningen inte är god, styrs och 

ockuperas barnet av sina primära trygghetsbehov. Att barnets tillgång till en trygg hamn utgör 

ett kriterium för dess egna känslomässiga utveckling samt dess utforskning av omvärlden 

menar både Körner (2005: 11) och Thoburn et al. (2005).  

 

För att ha möjlighet att utvecklas till mogna och känslomässigt stabila personer menar Körner 

(2005: 15-16) att barnen behöver en välfungerande anknytning. Därför borde samhällets 

vårdgaranti ge alla barn en anknytningsgaranti genom att säkra barnets möjlighet till 
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anknytning då denna inte är befintlig i den naturliga barn-föräldrarollen. Körner (2005: 15-16; 

75-76) menar också att samhällets alla stödinsatser bör vara inriktade på relationen mellan 

barn-förälder, oavsett om det är den biologiska föräldern eller inte som är barnets 

anknytningsperson. Vidare menar hon att alla barn enligt FN:s barnkonvention har rätt att få 

sina grundläggande behov tillfredställda. Ett av de grundläggande behoven för barn menar 

hon klargörs i anknytningsteorin genom påpekandet att en fungerande anknytning fordras för 

att barn ska utvecklas känslomässigt. Körner menar även att utsatta barn har rätt till en 

fungerande anknytning genom samhällets vårdgaranti i samspel med FN:s barnkonvention.  

 

Anknytningsteorin grundar sig på två av varandra ömsesidigt beroende delar; dels 

anknytningssystemet hos barnet och dels omvårdnadssystemet hos föräldern. Anknytningens 

kvalitet är det egentligt avgörande. Konsekvenserna är starkt beroende av hur lyhört det 

känslomässiga samspelet är mellan barnet och dess vårdare. Att ett barn brister i sin 

känslomässiga utveckling kan således förklaras av att det vuxit upp i torftiga 

anknytningsförhållanden (Körner, 2005: 10). Ett förtydligande av anknytningens betydelse 

kommer från Killén (2000: 51-52), som menar att enligt anknytningsteorin relaterar alla barn 

till sina omsorgsgivare. Barnen knyter an oavsett hur de blir behandlade. Vidare menar Killén 

att anknytningen är utvecklande och alltid står i relation till de tidigare erfarenheter man 

upplevt. Fortin et al. (2004) menar att om barnets anknytning störs eller uteblir, speciellt om 

det sker vid flera tillfällen, kan det förorsaka trauma hos barnet. Ju äldre barnet är när hon/han 

skiljs från sina biologiska föräldrar, desto starkare kan barnets motreaktioner bli när 

anknytningen störs. De menar vidare att det finns barn som blivit oemottagliga för 

anknytning, dessa barn kan få ansenliga problem. De kan till exempel under lång tid lida av 

depression och/eller bära på mycket stor ilska. Andra följder kan bland annat vara antisocialt 

beteende och låg självkänsla. 
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5. Tillvägagångssätt 

Ordet diskurs kan inneha många olika betydelser enligt Winther et al. (2000: 7). I vår analys 

har vi tagit fasta på den betydelse som är vanligast när begreppet diskurs ska definieras. Det 

vill säga: en diskurs innehåller de strukturella mönster som språket har avsatt inom olika 

sociala områden. Varje gång vi tänkt eller talat om ett visst fenomen inom det sociala området 

har spår bildats, som i sin tur blivit till mönster. Dessa mönster styr sedan hur våra utsagor 

formuleras och det styr också våra handlingar inom det sociala området. Det finns ett otal 

diskurser, i föreliggande studie analyseras mönstren i den ”sociala barnavårdsdiskursen”. För 

att besvara vårt syfte har vi valt att genomföra en diskursanalytisk studie, vilket innebär 

analys av de strukturella mönster som språket har avsatt inom diskursen. Som bas i 

arbetsmetodiken har vi diskursteorin. För att utforma uppsatsens metodologi har vi tagit hjälp 

av Winther Jørgensen och Phillips bok ”Diskursanalys som teori och metod” (2000) samt 

Börjesson och Palmblads bok ”Diskursanalys i praktiken” (2007). Både Winther et al. (2000: 

14) samt Börjesson och Palmblad (2007: 36) menar att det diskursteoretiska angreppssättet 

främst är teoretiskt. För att använda diskursteorin metodologiskt krävs ett stort fång med 

fantasi då diskursteorin i sig inte ger några konkreta praktiska anvisningar. De menar dock att 

diskursteorins begreppsapparat genom en mindre modifiering är ett mycket användbart 

metodredskap. Vidare menar Börjesson och Palmblad (2007: 45) att det i en diskursteoretisk 

analys inte är människan bakom utan snarare själva utsagan som utgör studieobjektet.  

 

5.1 Metod 

Enligt diskursteorin är allt inom en diskurs så kallade tecken. Om man liknar diskursen vid ett 

fisknät, kan de knutar som håller ihop fisknätet sägas vara diskursens moment. Därför kallas 

momenten med ett annat ord för knutpunkter. Momentens innebörd fastställs i förhållandet till 

andra moment som ingår i diskursen. Således avgörs ett moments betydelse av vilket 

förhållande det har till andra moment (Winther et al., 2000: 33). I vår kartläggning kommer vi 

att söka efter nodalpunkten, vilket är det privilegierade moment som alla andra tecken ordnas 

kring. De andra tecknen som ingår i diskursen får med andra ord sin betydelse i förhållande 

till nodalpunkten. Nodalpunkt är således det begrepp som framställs som särskilt viktig inom 

diskursen. I vår studie är ”barnets bästa” nodalpunkt.  

 

Winther et al. (2000: 34) benämner alla de tecken i diskursen som är mångtydiga som 

element. En diskurs söker, genom att fixera betydelser, göra alla elementen till moment. Detta 

görs med hjälp av så kallad artikulation. Artikulationen söker med andra ord fastställa teckens 
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betydelse och på så vis göra dem till moment. Det är följaktligen artikulationen som binder 

momenten till varandra (Börjesson & Palmblad, 2007: 36; Winther et al., 2000: 34). 

Artikulation är således varje praktik som genererar en relation mellan elementen, som 

förändrar elementens betydelse samt försöker fixera betydelsen (Winther et al., 2000: 35-37). 

Diskursteorins intresse är därför att analysera hur strukturen, det vill säga diskursen, 

konstitueras och förändras. Analysen genomförs genom att studera hur artikulationerna 

ifrågasätter, omformar eller reproducerar diskurserna. Därför kommer vi, i vår analys, också 

att studera de artikulationer som existerar, gällande kontakten sinsemellan 

familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Vidare kommer vi att söka efter de 

betydelser, gällande kontakten mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska 

föräldrar, som blivit uteslutna. Det vill säga försöka finna de betydelser som inte gör sig 

gällande inom diskursen (ibid., 33). De uteslutna betydelserna kan, med andra ord, tituleras 

som det diskursiva fältet. Alla de betydelser som tecknen kunde ha haft men som inte ryms 

inom diskursen kallas nämligen för det diskursiva fältet (Börjesson & Palmblad, 2007: 35). 

Det diskursiva fältet utmanar ständigt diskursen. Därmed är momentens betydelsefixeringar 

aldrig fasta, utan kan förändras och få andra betydelsedefinitioner. Vi kommer också att 

arbeta med begreppet dekonstruktion, vilket visar att element kan sammanknytas på ett annat 

sätt (Winther et al., 2000: 56). I vårt fall gäller det hur synen på kontakten sinsemellan de 

familjehemsplacerade barnen och de biologiska föräldrarna skulle kunna sett annorlunda ut.  

 

De centrala begreppen vi kommer att arbeta med i analys och diskussion är 

sammanfattningsvis: ”barnets bästa”, artikulation, kontakt mellan familjehemsplacerade 

barn och deras biologiska föräldrar, moment, nodalpunkt, uteslutna betydelser och 

dekonstruktion.  

 

5.2 Material och urval 

Börjesson och Palmblad (2007: 202-203) menar att en diskursanalys syftar till att studera vad 

en mängd språkliga handlingar åstadkommer. Vårt mål med analysen är att utforska hur 

kontakten mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar är konstruerad i 

de valda lagtexterna. Enligt Börjesson och Palmblad finns det en hierarki bland de språkliga 

handlingarna. Botten av hierarkin består av provisoriska och förvirrade utsagor. Desto mer 

grundad utsagan blir av observationer och erfarenheter ju högre stiger den i hierarkin. I toppen 

av den språkliga hierarkin befinner sig sådant som tas för givet. Där finns det som framstår 
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som självklart och mer eller mindre benämns som fakta. De språkliga handlingar som innehar 

den högsta positionen är med andra ord de utsagor som bestämt säger hur något är.  

 

Tillgången av material relaterat till det ämne vi valt är riklig. Vårt urval har därför bland annat 

styrts av den arbetsekonomiska frågan. Grundat på den ovan nämnda hierarkin av språkliga 

handlingar anser vi att vår begränsning av dokument för analys är adekvat. Analysunderlaget 

består, vilket ovan nämnts, av relevanta lagrum. De lagar vi valt att analysera ligger till grund 

för samhällets insatser gällande barn och ungdomar som ”far illa”. Analysen är tänkt att 

blottlägga den sociala konstruktionen angående kontakten mellan familjehemsplacerade barn 

och deras biologiska föräldrar. I vår analys har vi därför valt att studera aktuella delar av 

följande lagar: Föräldrabalken, Fb, från 1949, Socialtjänstlag, SoL, från 2001 samt Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, från 1990. Börjesson och Palmblad (2007:17) 

menar att forskningsmaterial som inte har framkommit genom en social interaktion, utan 

existerar oberoende av dem som utför studien har goda möjligheter att spegla samhället. Då 

vårt materials existens, det vill säga lagtexterna, inte uppstått ur en social interaktion där vi 

varit inblandade, finns det därmed goda möjligheter att materialet speglar en del av det 

svenska samhället.  

 

I förhållande till vårt syfte analyserar vi hur synen på kontakten samt ”barnets bästa” 

konstruerats i vissa paragrafer i dessa lagar. I vårt forskningsarbete har således många 

avgränsningar varit nödvändiga. Enligt Börjesson och Palmblad (2007: 202) är en av riskerna 

i det diskursanalytiska arbetet att forskarna analyserar utifrån allt för många perspektiv. 

Därför påtalar de att diskursanalys kräver att forskarna fokuserar sig. Då vi som forskare alltså 

har varit tvungna att avgränsa vår analys samt i viss mån även tvingats välja 

ingångsperspektiv finns risken att analysen delvis präglats av oss. Bland annat kan nämnas att 

om vi inte begränsat oss till endast vissa utvalda paragrafer, utan hade analyserat lagtexterna i 

sin helhet hade kanske den sociala konstruktionen framstått annorlunda. Vidare hade rimligen 

analys även av förarbetena till lagarna, gett en starkare bild av den sociala konstruktionen. 

Den avgränsning vi valt att göra är till sin utformning begränsad till analys av de paragrafer 

som är mest centralt kopplade till valt ämne. Den barnkonvention (Rädda Barnen, 20070507) 

som FN fastlade 1989 och som Sverige bland många andra länder har skrivit på, skulle också 

ha varit intressant att analysera. Likaså Socialstyrelsens (20070503) principer för placeringar 

av barn, SOFS 1997:15 (S) nionde kapitlet, är intressant analysmaterial i förhållande till det 

valda ämnet. På grund av arbetsekonomi kommer dessa dokument inte att ingå som 
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analysmaterial. Vi kommer dock att dra paralleller till dem i analysen. Slutligen är relevant att 

nämna att vår studie endast avslöjar en minimal del av den sociala konstruktionen gällande 

den sociala barnavården. Även om en diskurs vanligtvis är helt sluten i teorin är den sällan det 

i realiteten (Börjesson & Palmblad, 2007: 35). Vår analys är således förenklad. 

  

5.3 Kritiska reflektioner 

Den metodologiska diskursanalysen syftar inte till att påvisa någon bestämd sanning. Snarare 

menar den att sanningen själv är diskursiv (Winther et al., 2000: 28). Kritiska tankar angående 

diskursteorin gäller i första hand relativism och sanning. Den diskursiva sanningen kan inte 

finnas i verkligheten, eftersom den är socialt konstruerad. Är sanningen socialt konstruerad 

kan inte heller utsagan om sanningen vara sann. Att alla sanningar är diskursiva motsägs i 

diskursteorin. Vad som i diskursteorin i stället hävdas är att den existerande verkligheten 

endast kan nås genom, samt förmedlas av just diskurser (ibid., 42). Den för tillfället styrande 

diskursen är således endast en av flera möjliga typer av konstruktioner. I vår studie söker vi 

med hjälp av diskursteori och diskursanalys, efter på vilket sätt kontakten sinsemellan 

familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar diskursivt formats. Vi söker sålunda 

inte se vad som sker i realiteten utan endast hur kontakten har implementerats i de lagtexter 

som utgör analysmaterialet.  

 

 Med hänsyn tagen till den begränsning vi gjort finns inte utrymme att gå på djupet gällande 

maktbegreppet i foucaultisk mening (Winther et al., 2000: 20). Inriktningen i vår analys är 

med andra ord inte att finna de maktfaktorer som spelar in i den sociala barnavården, vilket 

kanske varit vårt mål om kritisk diskursanalys utförts. I vår analys söker vi den sociala 

konstruktionen bakom ett visst synsätt inom den sociala barnavårdsdiskursen. Maktaspekten 

skulle kunna vara intressant då vårt analysunderlag utgörs av aktuell lagstiftning, vilket kan 

ses som ett instrument att utöva makt med. Vi anser ändå att detta begrepp inte är det mest 

väsentliga då vårt syfte ska besvaras. Vi vill ändå fästa uppmärksamheten på att vi är 

medvetna om Foucaults inverkan på diskursteorin. I korthet kan dock nämnas Foucaults syn 

gällande omöjligheten att finna en ”sannare sanningen” än den som diskursen förmedlar 

(ibid., 24). Detta därför att diskurserna enhälligt konstituerar vår värld (ibid., 42). Istället för 

att söka påvisa någon bestämd sanning söker därför den diskursteoretiska analysen finna de 

mönster som finns i olika typer av utsagor. Att finna dessa mönster samt vilka sociala 

konsekvenser olika diskurser ger, försvåras enligt Winther et al. om forskaren själv har starka 

åsikter om det aktuella ämnet (ibid., 28). För att analysen ska bli så verklighetstrogen som 
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möjligt krävs därför att forskaren sätter parentes kring sig själv. Den egna kunskapen och de 

egna värderingarna får inte överskugga analysen. Med andra ord menar Winther et al. (2000: 

28) samt Börjesson och Palmblad (2007: 44) att forskaren måste inta ett distanserat 

förhållningssätt till materialet. Att vi som forskare är en del av den sociala konstruktionen 

som vi analyserar betitlar Winther et al. (2000: 29) med begreppet reflexivitetsproblematik. 

Som forskare är vi del av den kulturen och det synsättet som vi analyserar. I den analys vi 

genomfört har vi ständigt haft detta i tanken. I största möjliga mån har vi därför försökt att 

sätta parantes om oss själva. Detta har vi gjort med förhoppning om att öka möjligheten att 

upptäcka vad som skapat den aktuella konstruktionen samt varför den är konstruerad så som 

den är. Analyser ska göras så genomskinliga som möjligt (Winther et al.: 29). Detta är något 

som vi eftersträvat i vår egen analys. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

I förhoppning om att öka validiteten, följer vi Winther et al.´s (2000: 29) råd om att redogöra 

för hur vi som forskare förhåller oss till de diskurser som ingår i vår studie. Här följer en kort 

beskrivning. Redan innan studiens start var vi båda medvetna om dagens rådande syn 

gällande kontakten mellan de familjehemsplacerade barnen och de biologiska föräldrarna. Vår 

nyfikenhet till området väcktes då vi fick konstaterat för oss att synsättet förändrats till det 

omvända någon gång under 70 – 80 talet. Vi anser båda att barnen i regel ska ha kontakt med 

sina biologiska föräldrar. Det bekräftar att vi, liksom Winther et al. (2000: 28) påstår, är en 

del av den diskurs vi undersöker. Det verifierar också att vi mer eller mindre till en början 

uppfattade i princip allt gällande synen på kontakten som självklar och naturlig (Börjesson & 

Palmblad, 2007: 44). Först när vi började med analysen upptäckte vi de blinda fläckarna, de 

uteslutna betydelserna och sociala konsekvenser som synen på kontakten bidrar till. Ingen av 

oss har någon närmare koppling, som är av värde att nämnas här, till det aktuella ämnet. Då vi 

analyserar texter och ur dessa låter nodalpunkt, moment och betydelsefixeringar framträda 

torde möjligheten till en god validitet vara hög. Vi avslöjar endast det som redan existerar. 

Gällande reliabiliteten är detta begrepp i definition generaliserbarhet ingalunda aktuellt. 

Diskursanalysen syftar inte till generaliseringar eftersom den utgår från ett specifikt material 

och söker avslöja den sociala konstruktionen endast i det.  
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5.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (20070517) ska forskning vara av god kvalitet och den ska också ta 

upp betydelsefulla frågor. Existerande kunskaper ska på så sätt få ett större djup. 

Sammantaget benämner Vetenskapsrådet detta för forskningskrav. Vår studies ämne är 

biologiska föräldrar och familjehemsplacerade barn. Bland annat socialtjänstlagen (Notisum, 

20070415) behandlar detta i flera paragrafer. Även i existerande forskning är detta ett ämne 

som undersökts både nationellt och internationellt. Vår studie är en fördjupning i ämnet och vi 

har reflekterat över forskningskravet. Reflektionerna har genom hela studien varit ständigt 

närvarande. Etiska överväganden, med hänsyn tagen till Vetenskapsrådets (20070517) 

individskyddskrav, är inte aktuellt i vårt fall. Detta för att vi endast analyserar lagstiftning 

samt drar paralleller till offentligt material i form av publicerade rekommendationer samt 

FN:s barnkonvention. Vi analyserar inte några enskilda fall utan det är den sociala 

konstruktionen bakom ett synsätt som granskas i denna studie.  
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6. Diskursanalys  

Vi inriktar oss i analysen på ämnet: kontakt mellan familjehemsplacerade barn och deras 

biologiska föräldrar. Tidigare i uppsatsen har vi presenterat det synsätt som idag 

allenarådande härskar. Under detta kapitel följer analysen av detta synsätt. Intentionen med 

den är att medvetandegöra för läsare hur konstruktionen kring synen på kontakten är 

uppbyggd. Men också påminna om att den diskursiva sanningen gällande synen på kontakten 

kunde ha sett helt annorlunda ut om konstruktionen sett ut på ett annat sätt. Analyserna är 

utförda på följande lagstiftning: Socialtjänstlagen, SoL, från 2001, Lag med särskilda 

bestämmelser av vård av unga, LVU, från 1990 samt Föräldrabalken, Fb, från 1949. I 

analyserna har vi begränsat oss till paragrafer gällande kontakten sinsemellan barnen och 

deras biologiska föräldrar. Samtliga lagtexter har vi hämtat från www.notisum.se, den 15 april 

2007. För att analysen ska vara fruktbar men också så tydlig som möjligt har vi såsom 

Börjesson och Palmblad (2007: 18) föreslår gjort en tematisering, vilken utgår från de olika 

lagrummen. 

 

6.1 Analys – SoL, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

Samtliga av nedanstående paragrafer ingår i Socialtjänstlagen, 2001. 

 

1 kap 2 § ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till 

barnets bästa kräver. /.../”.  

 

Så tidigt som i Socialtjänstlagens första kapitel och andra paragraf fastslås alltså 

prioriteringen av ”barnets bästa”. I valet av åtgärd är således vad som är bäst för barnet 

styrande. Detta återfinns också i FN:s barnkonvention, tredje artikel och första punkt, vilken 

närmare bestämt säger att:  

 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet.” (Rädda Barnen, 20070507).  

 

Med andra ord anges således även där, att alla myndighetspersoner i samtliga av de beslut 

som de fattar gällande barn, alltid ska ta hänsyn till ”barnets bästa”.  

 

Sammanfattning SoL, 1 kap 2 §: Redan här visar sig således nodalpunkten i den sociala 

barnavårdsdiskursen, ”barnets bästa”. De andra momenten får sin betydelse i förhållande till 
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nodalpunkten. Inget ska göras som inte tar hänsyn till ”barnets bästa” och inga åtgärder får 

heller sättas in om ”barnets bästa” inte kräver det.  

 

3 kap 5 § 

 

”/.../När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är 

möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande 

av dess ålder och mognad.” 

 

11 kap 10 §  

 

” Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och 

ärenden enligt denna lag. 

   Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen 

och barnet inte kan antas ta skada av det.”.  

 

I 3 kap 5 § framgår alltså att barnets inställning har stor betydelse för beslut gällande barnet 

självt, men det gäller dock inte alla. Om barnet inte är tillräckligt vuxet eller moget, kan 

beslut tas utan att barnet själv har möjlighet att påverka detta. Vem som definierar vad ett 

barn är – vuxet/moget eller båda delarna – framgår inte i lagtexten. Det enda som tydligt 

framgår, är att som barn räknas den som ännu inte fyllt 18 år (SoL, 1 kap 2 §). Alternativt är 

den som är 15 år tillräckligt mogen att föra sin egen talan och framföra sin egen vilja (SoL, 11 

kap 10 §). Är barnet myndigt, det vill säga 18 år, har denne möjlighet att påverka sin egen 

framtid genom egna beslut. De yngre barnen kan också höras om man inte befarar att de 

skadas av utredningen. Det blir något motsägelsefullt om man tar med i beräkningarna att 

barn oftast är lojala (se kapitel 4.2) mot sina föräldrar. Det tolkar vi som att barnet självt kan 

kräva att få stanna kvar i sin ursprungsfamilj, men kan ändå placeras i familjehem. Sedan drar 

vi paralleller från dessa paragrafer till FN:s barnkonvention, nionde artikeln, punkt 1:  

 

”Konventionsstaterna skall säkerhetsställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar 

mot deras vilja utom då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig 

överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett 

sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara 

nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från 

föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas 

angående barnets vistelseort.”. (Rädda Barnen, 20070507) 
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När vi kopplar dessa ord till paragraferna på föregående sida, anser vi en reflektion över 

barnets lojalitet till föräldrarna än mer relevant. Som vi på föregående sida nämnt, är barn i de 

allra flesta fall lojala mot sina föräldrar oavsett hur de blivit behandlade (se kapitel 4.2). Att 

barn inte skall skiljas från sina föräldrar om de inte så önskar blir därför ett dilemma. Det 

bästa kanske är att barn och förälder är skilda för ett tag. Men att barnen skulle önska det, går 

emot tankarna på deras lojalitet mot föräldrarna. Om man sedan kopplar in Killéns (2000: 51-

52) tankar om att alla barn anknyter till sina omsorgsgivare oavsett av hur dessa behandlat 

barnet, blir det än mer komplext. Vill ett barn som knutit an till någon skiljas från denne, i de 

flesta fall anser vi att svaret logiskt sett bör blir nej. Således motsätter både lojaliteten och 

anknytningen önskan om att skiljas från föräldrarna. Därför är fortsättningen som säger att 

detta inte gäller, om behöriga myndigheter beslutat om exempelvis omhändertagande av 

avgörande vikt. Att barnets vilja, enligt SoL tredje kapitlet och femte paragrafen, skall tas 

hänsyn till i förhållande till barnets ålder och mognad, överensstämmer således med de 

principer som FN:s barnkonvention ger. Vidare kan dock påstås att SoL 3 kap 5 § och 11 kap 

10 § bekräftas, måhända kanske till och med något enklare uttryckt, av den 12:e artikeln och 

första punkten i FN:s barnkonvention, den lyder:  

 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (Rädda Barnen, 

20070507). 
 

Sammanfattning SoL, 3 kap 5 § och 11 kap 10 §: Barnen har rätt att yttra sig i de fall som rör 

dem själva. I största möjliga utsträckning är det också barnets vilja som ska styra, förutsatt att 

dess brist på mognad förorsakar att man inte kan ta hänsyn till dess vilja. Momenten barnets 

yttranderätt och vilja kopplas således till nodalpunkten ”barnets bästa”. Nodalpunkten och 

kopplingarna till denna är inte klart uttalade i texten, men som vi uppfattar det, ligger detta 

trots allt i bakgrunden. 

 

6 kap 1 § 

 

”/…/Vården bör utformas så att den främjar den enskildes 

samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med 

hemmiljön.” 

 

Ovanstående paragraf är sannolikt en av de paragrafer som ligger närmast det aktuella ämnet 

för vår analys. Här stadgas att vården av omhändertagna barn inte bara bör underlätta, utan 
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även gynna upprätthållandet av gemenskapen och kontakten mellan barnet och dennes 

signifikanta andra. Denna paragraf styr, verifierar samt reproducerar den allenarådande synen 

om att familjehemsplacerade barn ska ha kontakt med betydelsefulla andra från sin hemmiljö. 

I Socialstyrelsens (20070503) SOSFS 1997:15 (S) nionde kapitel, finns allmänna råd och 

principer för placering av barn som utgår från den så kallade närhetsprincipen. Då det gäller 

social barnavård utanför barnets egna hem menar dessa råd att närhetsprincipen skall vara 

vägledande för placeringen. Därmed bör barn som huvudregel placeras nära sitt ursprungliga 

hem, även om det naturligtvis finns undantag från regeln. Även gällande närhetsprincipen kan 

anknytningsteorin (se avsnitt 4.2) med gott resultat kopplas in. Vi drar slutsatserna att 

anledningen till att barnet som regel bör placeras så nära sitt ursprungliga hem som möjligt 

beror på att barnet knutit an till de människor som finns där. En övergripande anledning till att 

frångå och bryta närhetsprincipen är dock då den inte är i konsensus med ”barnets bästa”. 

Ständigt avgörande för huruvida placeringen skall ske nära hemmet eller inte, är således just 

vad som är det bästa för barnet. Intressant att påpeka här är att Socialstyrelsen (ibid.) i sina 

allmänna råd och principer menar att det kan vara befogat att göra undantag från 

närhetsprincipen, då byte av vårdnadshavare aktualiserats. Undantaget gäller också då barnets 

trygghetsbehov och anpassning i familjehemmet störs på grund av de biologiska föräldrarnas 

missbruk eller psykiskt sjuka beteende. Socialstyrelsen påtalar alltså att det kan vara 

motiverat att frångå närhetsprincipen när de familjehemsplacerade barnens anpassning kan 

anses störas av den. Om ovanstående kopplas till den forskning som presenterats i kapitel tre, 

främst under 3.2 och 3.4 uppstår viss problematik. Forskning påvisar att barn som bibehåller 

kontakt med sina biologiska föräldrar också anpassar sig bättre till sin nya situation. Den 

beteendeproblematik barn kan uppvisa efter besök av till exempel biologiska föräldrar (se 

kapitel 1.1 samt 3.3) skulle kunna argumenteras vara bevis på anpassningsstörningar. Risken 

finns att uppmärksamheten endast fästs på barnens alla känslor efter ett sådant besök och att 

kontakten därför ses som negativ. Att på ett sådant sätt bara se till delarna och inte till 

helheten riskerar dock att skapa en allt förenklad bild. Kontexten och anledning till barnets 

känslor bortses ifrån. Kanhända att dessa känslor uppstår och att barnet visar dem är ett tecken 

på mognad och ett försök till att hantera sin livssituation. Vi anser att det ändå finns möjlighet 

att hävda att dessa känslor är bevis på att kontakten stör barnets anpassning.  

 

Sammanfattning Sol, 6 kap 1 §: Även här är nodalpunkten ”barnets bästa” ej klart uttalad, 

men kan antas ligga i bakgrunden. Kontakt och samhörighet med hemmiljö och signifikanta 

andra för barnet ska främjas. Denna kontakt som ska gynnas och underlättas, det vill säga 
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momentet, skulle således inte erfordras eller ha någon betydelse, om ”barnets bästa” inte 

krävde detta.   

 

6 kap 5 §  

 

”När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan 

tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för 

barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas.”.  

 

Paragrafen ovan fastställer att barnet helst bör bo hos släkt eller annan närstående. 

Utgångsläget är att det omhändertagna barnet i första hand bör placeras hos någon som denne 

redan har någon typ av anknytning till. Återigen gör sig således anknytningsteorin relevant. 

Det enda undantaget från en sådan placering, om den är möjlig, är om den inte skulle anses 

samstämma med barnets bästa. Utifrån denna paragraf påstår vi därför att lagen fastslår att 

barnet gynnas av bibehållen kontakt med närstående. På så vis sätts också ribban för vad 

lagstiftningen säger om kontakten mellan barn och deras biologiska familjer.   

 

Sammanfattning SoL, 6 kap 5 §: Anhöriga och närstående har betydelse även om ”barnets 

bästa” inte ingår i kontexten. I en kombination med att barnet ska placeras utanför sitt hem 

och att frågan ställs om någon kan ta emot barnet, får detta moment ändå en speciell 

betydelse. Kopplat till nodalpunkten är således anhörig/närstående som vill ta emot barnet, 

eftersom det inom den sociala barnavårdsdiskursen ses som naturligt att placering av barn i 

sådana hem är i paritet med ”barnets bästa”.  

 

6 kap 8 §  ”Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, skall 

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 

fortfarande behövs. 

   När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det 

att placeringen verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om 

det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 

föräldrabalken.”.  
 

Den svenska lagstiftningen kräver således, genom denna paragraf, att socialnämnden gör en 

uppföljning av placeringen. En gång per halvår ska det prövas om barnet verkligen inte kan 

återvända till sitt ursprungshem. I ovanstående paragraf uttyder vi även målsättningen om 

barnets återvändande till ursprungshemmet. Man kan också se att då barnet varit placerat i 
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samma familjehem under tre år, anses det finnas möjlighet för familjehemsföräldrarna att få 

vårdnaden för barnet överflyttad till sig. I lagen anses alltså att tre år är en brytningspunkt i 

familjehemsvården. Efter tre år kan tänkas att barnet har knutit an relativt starkt till det nya 

hemmet. Barnets trygga hamn (se anknytningsteorin, avsnitt 4.2) finns förhoppningsvis i 

familjehemmet. Med en sådan utgångspunkt antar vi, att anknytningen är grunden till både 

prövningen av barnets möjlighet att återvända till det biologiska hemmet samt prövningen om 

överflyttning av vårdnaden.  

 

Sammanfattning SoL, 6 kap 8 §: Än en gång tydliggörs nodalpunkten ”barnets bästa” utan att 

klart uttalas i texten. De moment som förekommer i denna paragraf är likväl kopplade till 

nodalpunkten. Genom att ta hänsyn till ”barnets bästa” får granskningen av vårdbehovet och 

vårdnaden betydelse. Krasst uttryckt, om ingen tog hänsyn till vad som är bra för barnet kan 

vården fortgå i årtionden och vårdnaden skulle, hur många år som än gått, kunna ligga kvar 

hos de biologiska föräldrarna. De biologiska föräldrarna skulle också ha reducerade 

framtidsutsikter när det gäller att återförenas med sitt barn.  

 

11 kap 3 §  

 

”När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna skall en plan 

upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Planen 

skall även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar 

för.”.  

 

Även i denna sista paragraf som vi tar upp ur SoL, fastställs kravet på socialnämndens ansvar. 

Att en plan för vård skall arbetas fram, anser vi skulle kunna påvisa att placeringen är 

temporär. Stöd för denna tolkning finner vi genom att koppla denna paragraf till i SoL, 6 kap 

8 §, första stycket. Där framgår det att socialnämnden var sjätte månad ska reflektera över om 

vården fortfarande behövs. Att placeringen inte behöver vara temporär finner vi stöd för om vi 

än en gång kopplar till SoL, 6 kap 8 §, men andra stycket. Här framgår det att överflyttning av 

vårdnad till familjehemsföräldrar är tänkbar efter tre år. Vi menar att det i lagtexten även 

framgår att placeringen skall upphöra när barnet har vårdats i tillräcklig grad. Vi anser också 

att denna paragraf förmedlar, oavsett om placeringen är temporär eller långvarig, att en plan 

för vården söker finna det bästa för den som vårdas. Därför menar vi att även denna paragraf 

innefattar ”barnets bästa”.   
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Sammanfattning SoL, 11 kap 3 §: Till nodalpunkten kopplar vi momentet upprättande av plan 

för vården, fortsättningsvis kallad ”vårdplan”. Detta moment skulle inte ha betydelse, om inte 

”barnets bästa” satte gränser för hur denna ska upprättas. 

 

 

SoL 

Sammanställning av moment i den sociala barnavårdsdiskursen. 

Nodalpunkt: Moment: 

 

 

 

 

Barnets bästa 

• Barnets vilja. 

• Barnets rätt att yttra sig. 

• Samhörighet med anhöriga. 

• Samhörighet med andra närstående. 

• Kontakt med hemmiljön. 

• Placering hos anhörig/annan närstående. 

• Övervägande om vården fortfarande behövs. 

• Långvarig placering (3 år). 

• Vårdnad flyttas över. 

• Vårdplan. 

 

 

Viktiga moment inom SoL kan sålunda sägas vara bland annat; omprövningen av 

vårdbehovet, barnets bästa och barnets anhöriga. Utgångspunkten för åtgärder som rör barn är 

att barnets bästa ska uppmärksammas. Därför är det viktigaste tecknet, det vill säga 

nodalpunkten, inom SoL just ”barnets bästa”. Runt denna nodalpunkt kretsar de andra 

momenten. Om placeringen bör ske hos någon av barnets anhöriga beror på om det är 

samstämmigt med barnets bästa. Tolkat ur ett sådant perspektiv beror också prövningen 

gällande vårdbehovet på barnets bästa. På så vis är det i enlighet med barnets bästa att betänka 

överflyttning av vårdnaden. Dessa moment binder ett fisknät där tecknens betydelser bestäms 

i relation till varandra och i förhållande till den nodalpunkt som utgörs av barnets bästa.  
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6.2 Analys – LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  

(SFS 1990:52) 

Samtliga av nedanstående paragrafer ingår i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, 1990.  

 

13 §  

 

”Socialnämnden skall noga följa vården av den som får vård med stöd av 

denna lag. 

   Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall socialnämnden minst 

en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande 

behövs. 

   Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden inom 

sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård 

med stöd av lagen skall upphöra. Denna fråga skall därefter prövas 

fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 

   När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från 

det att placeringen verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga 

om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 

§ Föräldrabalken.”.  

 

Även i den ovan nämnda paragrafen fastställs följaktligen att socialnämnden ska genomföra 

en uppföljning av vården. Vare sig om vården beslutats på grund av missförhållande i hemmet 

(2 §) eller på grund av eget beteende (3 §) ska en utredning med syfte om placeringen 

fortfarande är nödvändig enligt 13 § LVU, ske som minst en gång per halvår. Målet att de 

familjehemsplacerade barnen ska kunna återvända till sin biologiska familj, anser vi återigen 

vara fastslaget genom lagstiftning.  

 

Sammanfattning LVU, 13 §: Att vården med noggrannhet ska följas av socialnämnden, tolkar 

vi som att det finns en koppling till ”barnets bästa”. Det vill säga uppföljning av vård, vilket 

är ett moment i diskursen, skulle inte ha någon fixerad betydelse om detta inte ingår 

tillsammans med nodalpunkten ”barnets bästa”. Att reflektera om vården kan avslutas efter 

sex månader är också kopplat till att familjen ska ha möjlighet att återförenas. Allt sker 

således med ”barnets bästa” i åtanke. Liksom i SoL 6 kap 8 §, tar också denna paragraf 

hänsyn till ”barnets bästa” genom att efter tre år se över vem som ska ha vårdnaden om 

barnet. Denna åtgärd får följaktligen betydelse i förhållande till nodalpunkten.  
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14 §  

 

”Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med 

föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. /…/.”.  

 

Genom ovanstående paragraf, anser vi att det är fastställt inte bara att barnet har behov av 

kontakten med de biologiska föräldrarna utan också att de så långt det är möjligt ska träffas. 

Konstaterat är därmed att barnet behöver ha kontakt med sina föräldrar. Att kontakten är vad 

barnet behöver, är så allmänt vedertagen att den formulerats i lagstiftningen. Det bekräftar att 

synen på kontakten är så allmänt antagen att ifrågasättande av den är nära inpå omöjligt. 

Ansvaret för att kontakten bibehålls, ligger enligt ovanstående paragraf, på socialnämnden. 

Paralleller kan dras till SoL 3 kap 5 § och 11 kap 10 §, vilka fastslår att hänsyn skall tas till 

barnets vilja i förhållande till dennes ålder och mognad. Om ett litet barn inte vill ha kontakt 

med sina föräldrar torde detta innebära att barnet på grund av sin ringa ålder och därmed 

omognad troligen ändå trugas ha kontakten. Genom den sociala konstruktionen, är detta en 

självklarhet för oss alla. Dock så länge som den inte skadar barnets bästa. Detta bekräftar att 

vi alla aktivt reproducerar den sociala konstruktionen.  

 

Sammanfattning LVU, 14 §: Här är fortfarande nodalpunkten icke klart uttalad, men framgår 

ändå. För att ”barnets bästa” på ett tillfredsställande sätt ska tillgodoses, ska barnet ha kontakt 

med sina föräldrar, vilket även gäller andra vårdnadshavare. Om ”barnets bästa” inte fanns 

skulle det lagstadgade kontaktkravets mening förändras. 

 

21 §  ”När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden 

besluta att vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den 

unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom eller 

henne./…/”. 

 

Utifrån paragrafen kan jämförelser göras till socialstyrelsens (20070503) principer för 

placering av barn, enligt SOFS 1997:15(S) nionde kapitel. I detta sägs att: ”Vård med stöd av 

LVU är en temporär åtgärd och målsättningen är i de allra flesta fall att den unge skall 

kunna återförenas med sina föräldrar.”. Gällande målet av omhändertagande av barn kan kort 

och koncist sägas att inga missförstånd ska kunna inträffa. Återförening är slutmålet. Vi anser 

också att det klart och tydligt framgår ett budskap i paragrafen om att barn och ungdomar inte 

kan skickas som ett paket i retur. När den temporära åtgärden lider mot sitt slut skall barnet 

vara förberett på återföreningen.  
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Sammanfattning LVU, 21 §: Här rör sig momenten vård upphör och förberedelse för 

återförening runt nodalpunkten. Om ”barnets bästa” inte var nodalpunkt skulle momenten ha 

en helt annan betydelse. I den aktuella paragrafen betyder de att målsättning vid placeringen 

av barnet, ska vara att hon/han återförenas med sin familj. Barnet ska heller inte vårdas, om 

ingen vård krävs. 

 

 

LVU  

Sammanställning av moment i den sociala barnavårdsdiskursen. 

Nodalpunkt: Moment: 

 

 

 

Barnets bästa 

Uppföljning av vården. 

Övervägande om vården fortfarande behövs. 

Långvarig placering (3 år). 

Vårdnad flyttas över.  

Umgänge med föräldrar och andra vårdnadshavare. 

Temporär åtgärd. 

Förberedd återförening. 

 

 

6.3  Analys – Fb, Föräldrabalken (SFS 1949:381) 

Paragrafen nämnd i nedanstående avsnitt ingår i Föräldrabalken, 1949.  

 

6 kap 2 a §  ”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 

/…/ 

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.  

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad.”. 

 

I paragrafen kan utläsas dels att barnets bästa ständigt skall vara fokus. Men också att barnet 

har ett behov av inte bara kontakt med föräldrarna, utan en nära och god sådan. Genom denna 

paragraf tydliggörs konstruktionen av synen på kontakten. Lagen påvisar självklarhet gällande 
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både beaktandet av barnets bästa och barnets kontaktbehov. Paralleller kan även dras till FN:s 

barnkonvention, nionde kapitlet och tredje punkten, vilken säger att:  

 

”Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena 

av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till 

och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.”. 

(Rädda Barnen, 20070507). 
 

Vi anser att tvetydighet inte existerar, det hela presenteras som fakta. Att barn ska ha kontakt 

med båda föräldrarna är en självklarhet och det enda som skapar undantag från denna 

självklarhet är om kontakten inte överensstämmer med vad som är barnets bästa.  

 

Sammanfattning Fb, 6 kap 2 a §: Nodalpunkten ”barnets bästa” återfinns här i föräldrabalken. 

Momenten som rör sig runt nodalpunkten är: grundläggande beslut för barnet såsom 

umgänge, boende och vårdnad. Ytterligare moment är: dess behov av kontakt med sina 

föräldrar samt barnets egen vilja.  

 

 

Fb 

Sammanställning av moment i den sociala barnavårdsdiskursen. 

Nodalpunkt: Moment: 

 

Barnets bästa 

• Beslut om umgänge, vårdnad, boende. 

• Barnets behov av kontakt med föräldrarna. 

• Barnets vilja. 

 

 

6.4 Sammanfattande analys 

I de olika lagrummen Socialtjänstlagen, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

och Föräldrabalken kan man utläsa att barnens bästa skall beaktas som första prioritet. Att 

barnets bästa skall vara fokus styrs bland annat av Föräldrabalkens 6 kap 2 a § samt SoL 1 

kap 2 §. Vidare menar både Föräldrabalkens 6 kap 2 a § och SoL 3 kap 5 § att det skall tas 

hänsyn till barnets vilja i förhållande till dennes ålder och mognad. Detta borde sannolikt 

betyda att barnet med stigande ålder och mognad alltmer själv får avgöra huruvida denne skall 

bibehålla kontakten med sin biologiska familj. Genom Föräldrabalken 6 kap 2:a § samt 
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genom SoL 6 kap 1 § fastslås dock att barn har behov av en nära och god kontakt med 

föräldrarna och att vårdens utformning bör vara sådan att den främjar barnets samhörighet 

samt kontakt med hemmiljö och närstående. Synen på att barnet har behov av en nära och god 

relation med föräldrarna är med andra ord fastställd genom lagstiftning. I lagstiftningen är det 

också fastställt att omhändertaganden bör ske på ett sådant sätt att kontakten med anhöriga 

bibehålls. Synen bekräftas även, vilket ovan nämnts, av Socialstyrelsen (20070503), SOSFS 

1997:15 (S) nionde kapitel, vilket behandlar principer för placering av barn kopplad till 

närhetsprincipen. Socialstyrelsen menar genom närhetsprincipen att barn som huvudregel bör 

placeras nära det egna hemmet. Börjesson och Palmblad (2007: 197) menar att det som i en 

diskursanalys är av intresse att studera är just att vissa yttranden framträder som om de inte 

vore konstruerade. Diskursanalytiskt kan man därför dels studera hur påståendet konstruerats, 

men också vilken verklighet konstruktionen i sig konstruerar. Att hänsyn skall tas till ”barnets 

bästa” är en självklarhet. Detta anser vi, framstår på ett sådant vis att det inte ter sig som 

konstruerat. Även om vi alla är ense om att en sådan hänsyn skall tas, kan det ändock inte 

frånkommas att synen är konstruerad. Att hänsyn skall tas till ”barnets bästa” är en 

konstruerad självklarhet. Lagstiftningen och de allmänna råden inom socialstyrelsen 

propagerar för att kontakten mellan de familjehemsplacerade barnen och de biologiska 

föräldrarna ska bibehållas. Detta borde sannerligen och helt utan tvekan påverka den allmänna 

synen på kontakten samt ge sociala konsekvenser. Att kontakten är positiv benämns 

följaktligen i lagen, vilket gör den absolut generellt konventionell. Lagen är sannolikt en av de 

starkaste påverkningskrafterna inom diskursen. Den konstruktion av kontakt som 

lagstiftningen påvisar har därför stark betydelse. Börjesson och Palmblad (2007: 197) menar 

dock att om något ter sig som fakta beror detta snarare på utformningen än på innehållet. 

 

Vidare menar Börjesson och Palmblad (2007: 197) att det i en diskursanalys är de ting som 

framställs som självklara som är viktiga. Då lagstiftningen i ovan nämnda paragrafer påvisar 

beaktandet av barnets bästa och barnets kontaktbehov som självklarheter är dessa viktiga 

påståenden i vår analys. Dessa är således mycket betydelsefulla moment inom diskursen. Då 

”barnets bästa” föregår kontakten, kan ”barnets bästa” bestämmas till att vara nodalpunkt. 

”Barnets bästa” är på så vis ett privilegierat tecken inom diskursen. Runt nodalpunkten, det 

vill säga ”barnets bästa”, ordnas resten av tecknen inom den sociala barnavården. Utifrån 

nodalpunkten får de andra momenten, som ingår i diskursen, därmed sin betydelse. Med andra 

ord får kontakten med de biologiska föräldrarna och återvändandet till ursprungshemmet en 

viss bestämd betydelse kopplat just till ”barnets bästa”. Ifall konstruktionen gällande 
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kontakten inte hade invävt ”barnets bästa” som nodalpunkt hade följaktligen betydelsen av 

kontakten varit annorlunda. Nodalpunkten i den sociala konstruktionen av synen på kontakten 

styr således betydelsen av resten av tecknen inom diskursen. Det är i förhållande till 

nodalpunkten som de andra tecknen i diskursen får sin betydelse fastställd. Alla moments 

betydelse inom diskursen riktas således till nodalpunkten. Genom att ”barnets bästa” är 

nodalpunkten inom diskursen fastställs vissa betydelser medan andra utesluts. Att kontakt 

sinsemellan de familjehemsplacerade barnen och de biologiska föräldrarna skall finnas på ett 

sådant sätt att den gynnar barnet föregår exempelvis att kontakten ska finnas oberoende av 

dess konsekvenser. Därmed bekräftas också uteslutningen av vissa betydelser. Tidigare hade 

vissa moment en annan betydelse, vilket bland annat presenteras under kapitel 2.1. Vår analys 

sträcker sig inte till att innefatta även den dåvarande sociala konstruktionen. Då det ansågs att 

det var det bästa för barnet att inte ha umgänge med sina biologiska föräldrar, medan man 

idag anser det i regel vara det bästa för barnet. Diskursen ”den sociala barnavården” har 

därmed genomgått en dekonstruktion. Artikulationen av att just ”barnets bästa” är diskursens 

nodalpunkt i den nutida sociala konstruktionen är tydlig. Också artikulationen av de andra 

momentens betydelse och förhållande till ”barnets bästa” är skarp. De uteslutna tecknen, det 

vill säga det diskursiva fältet, är också klart artikulerat i den sociala barnavårdsdiskursen. 

Vidare förespråkas det genom att ”barnet bästa” är diskursens nodalpunkt och därmed dess 

fokus exempelvis att kontakten endast bör upprätthållas då det är förenligt med vad som är 

bäst för barnet. 

 

På nästkommande sida illustreras vad som framkommit ur vår analys av den sociala 

barnavårdsdiskursen med hjälp av en bild.  
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I bildens mitt finns diskursens nodalpunkt ”barnets bästa”. Kring denna kretsar de olika 

momenten, de så kallade knutpunkterna. Dessa är sammankopplade och får sin betydelse i 

förhållande till ”barnets bästa”, vilket i bilden påvisas med pilar. Alla moment är också 

sammankopplade till varandra, i form av en komplex ekvivalenskedja, vilket påvisas med de 

tunna linjerna. Genom momentens sammanlänkning med varandra bildas ett nät kring 

nodalpunkten, i vilket momenten kan sägas utgöra knutarna. Den komplexa illustrationen 

nedan påvisar således ekvivalenskedjan samt det invecklade nät som momenten bildar runt 

om nodalpunkten. 
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För tydlighetens skull illustrerar vi nedan resultatet av vår analys, med ytterligare en bild, 

vilken är förenklad. Även här visas nodalpunkten ”barnets bästa” i mitten och momenten, 

eller med ett annat ord knutpunkterna, runtomkring. Med pilar påvisas momentens koppling 

till nodalpunkten. Det som skiljer illustrationerna åt är att sammansättningen av moment 

sinsemellan, det vill säga ekvivalenskedjan, saknas i denna bild. 
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7. Diskussion 

I nedanstående kapitel förs diskussion av de resultat som framkommit i analysen, relaterat till 

de teorier vi har som grund för uppsatsen. Som bas för diskussionen ligger den tidigare 

forskningen som presenterats i kapitel tre.  

 

Av det material som vi använt oss av under vårt arbete med C-uppsatsen står det klart att det 

tenderar att höra till de familjehemsplacerade barnen att flytta runt. Många av barnen har fått 

erfara omplacering efter omplacering (se kapitel 3.4). Detta är ett störande moment för barnet, 

dels genom att anknytningspersoner växlar (se kapitel 4.2). Dels innebär det också en annan 

problematik. De barn som familjehemsplaceras kommer ofta från ett socialt instabilt hem (se 

kapitel 2.2 & 3.6) och kommer till ett nytt hem med nya regler och omvårdnad av annan 

kvalitet. Efter en kortare eller längre period placeras de åter i ursprungshemmet alternativt 

annat familjehem, där regler och omvårdnad kanske sker på det ursprungliga, eller ett helt nytt 

sätt. Omställningarna för barnen blir därmed många. Med tanke på detta anser vi att det är än 

viktigare för barnen att ha kvar sin kontakt (upprätthålla och stärka banden) med sina 

biologiska föräldrar under placeringen utom hemmet. Detta påstående finner vi stöd för i 

kapitel 3.6 samt även i LVU 21 §. Vidare anser vi det vara relevant att i detta stycke kortfattat 

diskutera SoL 6 kap 8 §, LVU 13 §, där det står att socialnämnden ska tänka över om barnet 

behöver fortsatt vård utanför hemmet, vilket vi tolkar som att målet med 

familjehemsplaceringar är att barnet skall kunna återvända hem så snabbt som möjligt. 

Placeringen i familjehemsvård är menad att endast vara en temporär åtgärd. Detta kan man 

bland annat uttyda i Socialstyrelsens (20070503) allmänna råd enligt SOSFS 1997:15 (S) 

nionde kapitel, vilket behandlar principerna för placering av barn.  

 

Det finns dock undantag, om man efter tre års placering fortfarande finner det osannolikt att 

barnet kan återvända hem, ska socialnämnden överväga om överflyttning av vårdnad ska ske. 

Detta ser vi som att överflyttningen av vårdnaden skapar ökad trygghet för barnet. Då ett barn 

under tre år har varit placerat i samma familjehem säger SoL 6 kap 8 §, LVU 13 § samt 6 kap 

8 § föräldrabalken (Notisum, 20070415) att Socialnämnden ska granska om vårdnaden av 

barnet bör överflyttas. Det vill säga, om ett omhändertaget barn inte kunnat återvända till sin 

biologiska familj på tre år och under den tiden blivit kvar i samma familjehem, fastlägger 

alltså lagstiftningen att man ska göra en prövning om överflyttning av vårdnaden. Under en 

tid på tre år, anser vi med stöd av kapitel 4.2, att banden mellan familjehemmet och barnet 

blivit starka. Barnet har fått knyta an, vilket i anknytningsteorin ses som avgörande för barns 
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möjlighet till att utvecklas till mogna och känslomässigt stabila personer. Relationen till 

anknytningspersonerna, det vill säga familjehemsföräldrarna, har kunnat bli stabila. Därmed 

kan barnet utvecklas och börja utforska omvärlden på ett nytt sätt. Vi kan också förmoda samt 

hoppas att ett barn efter en placering på tre år kunnat bli trygg i familjehemmet och att barnet 

på så sätt har tillgång till en trygg hamn, vilken beskrivs i teoriavsnittet (4.2). Det stödjer 

barnets utveckling och ger det möjlighet att vara barn. Förödande för barns utveckling är 

frånvaro av en trygg hamn, en anknytning som inte är god samt att relationen till 

anknytningspersonerna inte är stabil. Vid sådana förhållanden styrs barnet av sina primära 

trygghetsbehov. Därmed utgör barnets tillgång till en trygg hamn ett kriterium för positiv 

utveckling. Överflyttningen av vårdnaden av barnet kan ses som en praktisk sak. Men vi anser 

att den också kan ses som något som ökar tryggheten för både barnet och 

familjehemsföräldrarna.  

 

Sett till bland annat SoL 3 kap 5 § och 11 kap 10 § (Notisum, 20070415) klarläggs den 

hänsyn som ska tas till barnets vilja. Sandin (Socialtjänstforum, 1997: 33) som är verksam vid 

Linköpings universitet, Tema barn-institutionen menar att barn idag uppnått en högre status 

än tidigare. Det har medfört att deras integritet inte får kränkas och de har även rätt att få sin 

röst hörd. Aronsson (Socialtjänstforum, 1997: 62) vid Linköpings universitet poängterar att 

det är mycket viktigt att professionella inom social barnavård lyssnar på barnens röst. Trots 

detta anför Sunesson (ibid., 48-49) på Lunds universitets socialhögskola att barnets röster hörs 

alltför sällan när de är föremål för utredning. Det är i stället vuxna som i utredningen oftast 

äger rätt att uttala sig om familjeförhållandena. Detta alltså trots att lagen stadgar att barnets 

vilja skall beaktas noga. 

 

I vår analys (se kapitel 6) framgår det att lagstiftningen fastslår att barnet har behov av de 

biologiska föräldrarna, av kontakt med dem och att det under placeringstiden ska underlättas 

för barnets umgänge med föräldrar och andra nära anhöriga. Att en bibehållen kontakt mellan 

barnet och dennes biologiska föräldrar är positiv är en självklarhet för de flesta av oss. Det är 

allmänt accepterat att säga att det är bra för ett familjehemsplacerat barn att ha kontakt med 

sitt biologiska ursprung. Att däremot uttala en åsikt om att barnen inte ska ha någon som helst 

vetskap eller kontakt om sina biologiska föräldrar och andra närstående är i dagens läge 

kontroversiellt (se kapitel 2.1). Vad som avtäcks i vår analys av den sociala 

barnavårdsdiskursen, då det gäller synen på kontakten, är tydlig. De omhändertagna barnen 

gynnas av kontakten med sina signifikanta andra. Att kontaktens laddning står i förhållande 
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till barnets bästa framgår också klart. Undantag från upprätthållande av kontakten är barn som 

uppenbart skadas av den (se kapitel 3.4). På så vis förtydligas att ”barnets bästa” är diskursens 

nodalpunkt. Detta ”barnets bästa” är dock ett mycket diffust begrepp och i allra högsta grad 

beroende på vilka teorier, värderingar och synsätt man utgår ifrån. Sandin (Socialtjänstforum, 

1997: 24; 31-34) menar att barndomen formas genom ett spänningsförhållande mellan 

antagandet om barnets behov, dess egentliga behov, handlingar utförda av barnets föräldrar 

samt politik. Sandin menar vidare att barnavården präglas av profession, vilket medför att 

stödinsatser följs av kontroll och tvång. De professionella har därför stort inflytande på 

definitionen av barnens bästa.  

 

7.1 Avslutande ord och metodologiska reflektioner 

En problematik med den valda metoden, diskursanalysen, är relativismen. Denna har endast 

kortfattat nämnts under avsnittet 5.3. Problematiken ligger dock inbyggd i den radikala 

sociala konstruktionismen. Diskursanalysens benämning av allt i egenskap av sociala 

konstruktioner, kan leda till självmotsägelser. Om sanningen ej finns, är inte heller uttalandet 

om att sanningen inte finns, sant. På så vis slår en sådan tes knut på sig själv. Att gå djupare in 

i denna problematik har inte varit avsikten med vår uppsats. Den är ändock av betydelse att 

nämna, då relativismproblematiken garanterat påverkat vår uppsats.  

 

Denna studie har framskridit bit för bit. I takt med att arbetet gått framåt, har nya idéer 

uppstått. Tidigare forskning har gett uppslag till nya idéer om analys och så vidare. Även om 

nya idéer tillkommit, kan nämnas att arbetsprocessen ständigt styrts av vårt syfte. I ett tidigt 

stadium kom vi fram till och bestämde vilken metod som passade bäst i avsikt att besvara 

syftet, vilken blev diskursteorin. Diskursteorin är en för oss, användbar förpackning fylld med 

både metod och teori (se kapitel 4.1 & 5.1). Vår teoretiska utgångspunkt breddades sedan med 

anknytningsteorin, vilken har inflytande på ämnet för denna studie. Också i lägen där arbetet 

upplevts som ostrukturerat har vi hållit oss inom ramarna för våra utgångspunkter. Detta har 

fört fram till att vi besvarat vårt syfte även om vi, som tidigare nämnts (se kapitel 1.3 & 5.2), 

på grund av arbetsekonomi, begränsat vårt analysunderlag. Vi vill fästa uppmärksamheten på 

att analysen och resultatet av denna, möjligen kunnat se annorlunda ut, med ett större 

analysunderlag. Närmare bestämt om analysen innefattat hela lagtexterna och förarbetena till 

dessa. Ytterligare material som vi betraktar som värdefullt i en eventuellt utökad analys, är de 

olika debattinläggen från forskare och professionella barnavårdare. Måhända hade den sociala 

konstruktionen, med utökat analysmaterial, ändå visat sig på samma sätt som i vår studie. En 
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sammanfattande kommentar är att den analys vi utfört besvarar syftet i studien. En analys kan 

dock alltid göras djupare och kan på så vis aldrig sägas vara helt färdig. Vidare vill vi, vilket 

även framgår av kapitel fem, än en gång påpeka att vi inte ämnar göra anspråk på en bestämd 

sanning.  
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