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Sammanfattning 

 
Titel: ”Barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar” – En studie av domar från tingsrätten. 

 

Författare: Jenny Olsson 

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka konstruktionen av barns bästa i tingsrättens domar 

gällande vårdnadsöverflyttningar. En del av syftet handlar även om att belysa eventuella 

dilemman kopplat till begreppet barns bästa i domarna samt undersöka hur dessa dilemman 

hanteras.  

 

Frågeställningar: Hur konstrueras barns bästa i domarna? På vilket sätt kan man utläsa ett 

dilemma mellan kontinuitetsprincipen och återföreningsprincipen? 

Teoretiskt synsätt: Studien grundar sig på ett socialkonstruktionistiskt synsätt som präglar 

hela studien och även återfinns i studiens syfte och frågeställningar. 

 Metod: Studien är en kvalitativ källanalys där domar från tingsrätten angående 

vårdnadsöverflyttningar är den gällande källan. De inhämtade domarna analyserades med 

hjälp av en innehållsanalys. För att höja den interna validiteten i studien har två kritiska 

analyser av kategorierna utförts. 

 

Resultat: Resultatet i studien pekar på att barns bästa konstrueras genom barns behov. I 

studien framkommer de gällande behoven som barns behov av familjetillhörighet samt barns 

behov av trygghet och stabilitet. Barns bästa konstrueras både i sambandet mellan de två 

framkomna behoven och i avvägningen mellan dessa. Studien visar även att barns behov av 

trygghet och stabilitet kan få lämna företräde för andra konstruerade behov. Detta gäller 

främst barns behov av de biologiska föräldrarna inom kategorin barns behov av 

familjetillhörighet. Studien visar även att ett dilemma mellan återföreningsprincipen och 

kontinuitetsprincipen kan uppkomma, också här kan man se att dessa kopplas till barns behov. 

 

Nyckelord: Barns bästa, socialkonstruktionism, familjehemsplacering, vårdnadsöverflyttning, 

barns behov, återföreningsprincipen, kontinuitetsprincipen, psykologiskt föräldraskap.  
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Abstract 

 

Title: “In children’s best interests at custody transfers” – a study of judgments of the district 

court. 

 

Author: Jenny Olsson.  

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the structure of children's best interests in 

the district court's rulings regarding custody transfers. Part of the purpose is also to highlight 

potential dilemmas associated with the concept of children's best interests of the rulings and 

examine how these dilemmas are handled. 

 

Questions: How are children’s best interests constructed in the district court's rulings? In what 

way can a dilemma between the continuity principle and the principle of reunion be seen? 

Theoretical approach: The study is based on a social constructionism approach that 

characterizes the entire study and is also found in the study’s purpose and questions. 

Method: The study is a qualitative source analysis in which judgments of the district court 

regarding custody transfers are the current source. They material were analyzed using a 

content analysis. To increase the internal validity of the study, two critical analyses of the 

categories were executed. 

 

Results: The results of the study indicate that children's best interests are designed by 

children's needs. The study reveals the current needs as: children’s needs of family 

membership and children's need for security and stability. Child's best interests are 

constructed both in the relationship between the two needs of children and in the balance 

between these two. The study also shows that children's need for security and stability may 

have to give way for others constructed needs. This applies especially to the need of childrens 

biological parents in the category of children's need for family membership. The study also 

shows that a dilemma between the Principles of reunification and continuity may arise; also 

here one can see that these two principles are linked with children's needs. 

 

Keywords: Children's best interests, social constructionism, foster placement, custody 

transfer, the needs of children, reunification principle, continuity principle, psychological 

parenthood. 
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1 Inledning 
 

Barns bästa är ett ord som ofta används i det sociala arbetet. Begreppet i sig kan väcka starka 

känslor och till och med användas i ett argumenterande syfte. Barns bästa tas även upp i de 

flesta lagrum där barn förs på tal och ett antal lagändringar på senare år pekar på att trenden 

att uppmärksamma barns bästa i lagrummen ökar. Vad som ses som barns bästa är dock inte 

definierat men lyfts ofta upp i förhållande till barn i utsatta situationer (Mattsson, 2010). År 

2002 lades ett förslag upp till en lagändring. Namnet på förslaget var Stärkt skydd för barn i 

utsatta situationer. En del av förslaget riktade sig mot barn som under lång tid varit placerade 

i familjehem. Lagändringen öppnade upp möjligheten för att särskilt överväga om vårdnaden 

av barnet skulle flyttas från de biologiska föräldrarna till familjehemmet efter tre års 

stadigvarande placering. Förslaget var inte första gången man lyfte fram bristen på trygghet 

och stabilitet för barn i familjehem som ett problem, och heller inte sista gången. På senare år 

har man även lyft fram detta problem och påpekat att möjligheten att flytta över vårdnaden 

används alldeles för sällan med utgångspunkt i det placerade barnets bästa (Socialstyrelsen, 

2006). Samtidigt som denna fråga är levande ställs den även i motsats till den kritik 

socialtjänsten får angående att omhänderta barn från sina biologiska föräldrar, till största del 

från media. Idag sägs dock utvecklingen gå mot ett stärkt rättsskydd för barn (Mattsson, 

2006). Detta rättsskydd baseras ofta på barns bästa och barns behov. Det finns inga tydliga 

riktlinjer eller bestämmelser om vad som är barns bästa, utan detta ska bedömas utifrån varje 

barns enskilda situation. I denna bedömning kan man se att en riktlinje är att barns bästa kan 

ses utifrån barns behov. Det är även i barns behov som denna studie tar avstamp i sökandet 

efter konstruktionen av barns bästa. Detta innebär inte att studien utgår ifrån någon slags mall 

av barns behov då även detta är någon som skapas i kontext och sammanhang gällande 

barnets situation samt i konstruktionen av barn. Istället sker sökandet med hjälp av ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt. Socialstyrelsen (2006b) har påtalat att barns bästa inte 

objektivt går att förklara. Man lyfter samtidigt fram att det blir domstolarna och 

socialnämnden som antas avgöra vad som är barns bästa. 

 
Uttrycket barnets bästa får inte användas slentrianmässigt[.....]Eftersom det 

har ansetts nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som 

är bäst för barnet blir det till sist domstolens respektive socialnämndens 

uppfattning, antaganden och bedömningar som får bli avgörande 

(Socialstyrelsen, 2006b, s. 65). 

Trots ovan nämnda citat har barns bästa blivit ett slagord i dagens samhälle som kan motivera 

ett antal olika beslut. Men vad innebär begreppet barns bästa och hur konstrueras det i domar 

gällande vårdnadsöverflyttningar? Dessa frågor är viktiga att undersöka då de, som citatet 

belyser, spelar stor roll i den individuella bedömningen av barns bästa vid 

vårdnadsöverflyttningar. 

Den 1 november 2010 var totalt 11900 barn placerade i familjehem (Socialstyrelsen, 2011). 

Av dessa är det svårt att veta hur många som stadigvarande har vistats i familjehemmet i tre år 

eller mer. Av de 11900 barn som var placerade under 2010 har totalt 245 placeringar lett till 

en vårdnadsöverflyttning under året (Socialstyrelsen, 2011). Detta pekar på en ökning av 

antalet vårdnadsöverflyttningar jämfört med 2005 då siffran låg på 125 (Socialstyrelsen, 

2006).Under perioden 2003-2010 kan man se att inga stora förändringar har skett i antalet 

familjehemsplaceringar. Procentmässigt har placeringarna ökat från strax under 0,5 % till 

strax över 0,5 % (Socialstyrelsen, 2011). Statistiken skulle kunna peka på att 

vårdnadsöverflyttningar ökar även i förhållande till antalet ökade placeringar i familjehem. 



 
7 

Trots ökningen är vårdnadsöverflyttningar fortfarande ett relativt ovanligt fenomen inom den 

sociala barnavården. Detta speglas även av forsknings fältet, genom att det inte finns så 

många studier som behandlar barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar. Just 

vårdnadsöverflyttningar är särskilt intressant som bas i studerandet av konstruktionen av barns 

bästa då det handlar om en situation där ett flertal parter är inblandade och rådande principer 

inom den sociala barnvården ställs på sin spets (Mattsson, 2006). 

Min studie syftar till att undersöka konstruktionen av barns bästa i domar om 

vårdnadsöverflyttningar vid familjehemsplaceringar. Det handlar alltså om ett sökande efter 

faktorer som motiveras med begreppet barns bästa i domskälen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur barns bästa konstrueras i domar gällande 

vårdnadsöverflyttningar. Syftet är också att belysa eventuella dilemman kopplat till begreppet 

barns bästa samt hur man hanterar dessa dilemman i domarna. 

 

För att nå syftet med studien kommer dessa frågeställningar att försöka besvaras: 

 

- Hur konstrueras barns bästa i domarna?  

 

- På vilket sätt kan man utläsa ett dilemma mellan kontinuitetsprincipen och 

återföreningsprincipen? 

 

1.2  Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Det första kapitlet består av en introduktion till studien 

samt syfte och frågeställningar. Kapitel två behandlar de begreppsförklaringar som är aktuella 

för studien. Kapitel tre består av en genomgång av studiens teoretiska referensram, 

socialkonstruktionismen. Det nästföljande kapitlet innehåller en genomgång av det aktuella 

forskningsläget med fokus på barns bästa vid familjehemsplaceringar samt trygghet och 

stabilitet. Kapitel fem redovisar för den metod som använts för studien. Här behandlas även 

insamlingsförfarandet samt analysförfarandet av materialet. Slutligen diskuteras även validitet 

och reliabilitet samt de forskningsetiska principerna kopplat till studien. Kapitel sex och sju 

behandlar resultat och analys samt diskussion. Diskussionen avslutas med implikationer för 

det framtida forskningsfältet. Uppsatsen avslutas med en referenslista samt en bilaga. 

 

2 Begreppsförklaringar 

I denna bakgrund kommer viktiga faktorer för resten av studien att presenteras. Det som 

nedan tas upp fungerar som ett stöd för vidare läsning. Redan här bör dock ett förtydlingande  

vissa begrepp att lyftas fram. I studien kommer begreppet biologiska föräldrar eller den 

biologiska familjen att användas för just de biologiska föräldrarna för att undvika värderande 

beskrivningar av föräldraskap. Familjehemsföräldrarna kommer att benämnas just 

familjehemsföräldrarna eller familjehemmet av samma anledning som ovan nämnda. Detta 

sker då jag själv formulerar mig kring föräldraskap. I citat från domarna kommer dock 
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originalformuleringen, alltså domstolarnas egen begreppsanvändning, att citeras. Begreppet 

barn används för att beskriva alla under 18 år.  

 

2.1 Vad är en vårdnadsöverflyttning? 

En vårdnadsöverflyttning är en formell överflyttning av vårdnaden till annan särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Detta kan ske både enligt 6 kap. 7§ samt 8 § i föräldrabalken. I 

studiens fall handlar det om vårdnadsöverflyttningar enligt 8§. Bestämmelsen har tillkommit 

för att större hänsyn till barns bästa ska tas. Föräldrars önskan ska aldrig få tillträda före barns 

bästa. Lagstiftningen har även tillkommit med tanke på att det finns barn som familjehems 

placeras tidigt i livet och sedan stannar i familjehemmet i stora delar av sin barndom. Här talar 

man om att det skulle kunna vara en känslomässig katastrof för barnet att flytta ifrån 

familjehemmet. Det är tingsrätterna som avgör frågan om en vårdnadsöverflyttning till 

familjehemmet ska ske eller inte. Frågan kan endast väckas av socialnämnden. Om ett 

familjehem önskar ta över vårdnaden betyder detta i praktiken att familjehemsföräldrarna får 

gå till socialnämnden som i sin tur får avgöra vad som, enligt nämnden, är bäst för barnet 

(Ewerlöf, Sverne, & Singer, 2004). Vårdnadsöverflyttningar ger familjehemmet den juridiska 

bestämmanderätten. Däremot är inte en vårdnadsöverflyttning  likgiltig med en adoption. 

Detta då en vårdnadsöverflyttning varken hindrar de biologiska föräldrarna från att träffa sitt 

barn eller påverkar barnets arvsrätt från de biologiska föräldrarna (Fredriksson & Kakuli, 

2011). 

Sedan 1 juli 1983 har det funnits en större möjlighet att genomföra vårdnadsöverflyttningar 

med stöd av svensk lag (Se även 2.2,barns bästa enligt föräldrabalken kap. 6).  

I 6 kap. 8§ föreskrivs att vårdnaden i vissa fall skall kunna flyttas till 

familjehemsföräldrar hos vilka ett barn stadigvarande vårdats och fostrats 

om det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå 

(Prop. 2002/03:53, s. 85). 

Vidare kan man av propositionen till lagen se att huvudsyftet med en vårdnadsöverflyttning är 

att förhindra att barn som har rotat sig i ett familjehem blir uppryckta från en miljö där de 

känner sig tillrätta och har en större samhörighet med än det egna hemmet. Man lägger även 

till att barns åsikt är av stor vikt vid dessa beslut (Kommunstyrelsen Stockholm, 2003, Prop. 

2002/03:53). Bestämmelsen innebär att biologiska föräldrar kan fråntas vårdnaden även om 

de inte har brustit i omvårdnaden på ett sätt som leder till bestående fara för barnet. Det 

påpekas dock att det inte bör komma ifråga att flytta vårdnaden från de biologiska föräldrarna 

om dessa håller en god kontakt med barnet under vistelsen i familjehemmet (Socialstyrelsen, 

2006b). 

År 2002 initierades en lagändring inom området. Denna lagändring var till för barn placerade 

i familjehem och skulle fungera som en förstärkning av den tidigare nämnda lagen. 

Regeringens förslag löd:  

En ny bestämmelse införs i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga med innebörden att när ett 

barn varit placerat i samma familjehem i tre år skall socialnämnden överväga 

om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 

föräldrabalken (Prop. 2002/03:53, ss.84-85).  
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Syftet med förslaget var att uppmärksamma att många barn blir kvar under lång tid i 

familjehem då det inte är möjligt med en återförening med den biologiska familjen. De allra 

flesta av barnen är placerade i en tidig eller mycket tidig ålder. Man har även funnit att en 

tidsgräns råder på tre år för de äldre barnen och två år för de yngre barnen. Detta innebär att 

ett barn som varit placerat i dessa år beräknas ha en väsentligt mindre sannolikhet att 

återvända till det biologiska hemmet. Många av dessa barn lever i osäkerhet och ovisshet 

gällande deras tillbehörighet och hur länge de får bo kvar i familjehemmet. Man lyfter i 

propositionen fram vikten i att se dessa barn och fokusera på deras livssituation samt vikten 

av att deras uppväxt så långt det är möjligt tryggas (Prop. 2002/03:53). Med detta i 

bakhuvudet är det av vikt att kort beröra lagrummen för en vårdnadsöverflyttning för att 

enklare förstå det vidare resonemanget. Lagen är även viktig att belysa då den i sig motiverar 

syftet att se på konstruktionen av barns bästa då denna tydligt lyfter fram just begreppet barns 

bästa.  

 

2.2 Barnets bästa enligt föräldrabalken kap. 6  

Inom de inledande bestämmelserna i föräldrabalken kan man hitta bestämmelser om barns 

bästa vid vårdnad. Framförallt är det föräldrabalken 6 kap. 2a§ som är relevant för studien: 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas 

avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts 

för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars 

far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad (Lag 2006:458, 6 kap. 2a§).  

Den del av lagen som också är viktig för studien är föräldrabalken 6 kap. 8§. Denna paragraf 

reglerar lagstiftningen för vårdnadsöverflyttningar och lyder: 

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än 

föräldrahemmet och är det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande 

förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som 

har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa 

att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet. 

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av 

socialnämnden (Lag 2006:458, 6 kap. 8§). 

Vad som kan urskiljas då man studerar lagrummet är att begreppet ”barnets bästa” ska ligga 

till grund för alla beslut som rör vårdnadsöverflyttningar. Som nämnts tidigare kan man inte 

tydligt urskilja hur barns bästa konstrueras i detta sammanhang. Vad som dock påpekas i 

föräldrabalken 6 kap. 2a§ är att särskilt avseende bör fästas vid barnets behov av en nära 

kontakt med sina föräldrar. Detta leder oss vidare i begreppsförklaringen mot barns bästa och 

barns behov. 

 

2.3 Barns bästa och barns behov 

Artikel 3 i barnkonventionen är den artikel som brukar betraktas som barnkonventionens 

fundament. Det är även denna artikel som formulerar barns bästa (Melin, 2004). Artikel 3 är 

indelad i tre punkter, men för denna studie är den första punkten väsentligast att titta närmare 

på: 
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Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. (Regeringskansliet, 2006). 

Trots att barnkonventionen i många sammanhang lyfts fram för att motivera barns bästa kan 

man enligt Schiratzki (2010) se att författningen har lett till en försvagning i den vikt som 

läggs vid barns bästa i bedömningar. Tidigare FN dokument fastslog att barns bästa ska vara 

den viktigaste principen. I barnkonventionens senaste originaltext (engelska) ska barnets bästa 

endast vara ”a primary consideration” till skillnad från ”the primary consideration”. Detta 

tyder på att det även finns andra faktorer som kan leda till en avvägning gällande barns bästa 

(Schiratzki, 2010).  

Vidare kan man se att i 1 kap. 2 § socialtjänstlagen lyder bestämmelsen om barns bästa:  

 
När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa 

kräver[.....] (2001:453, SoL). 

 

Vad som ska anses vara barnets bästa anges varken i SoL, föräldrabalken eller i 

barnkonventionen. Man menar istället att det inte går att precisera vad som menas med barns 

bästa utan att detta måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella 

förhållandena. Denna bedömning sägs ska behandla allt som rör barnets psykiska och fysiska 

välbefinnande både långsiktigt och kortsiktigt (Prop. 2002/03:53). Ett sätt att se på barns bästa 

kan alltså sägas vara utifrån barns behov. Även barns behov är ett begrepp som rymmer ett 

antal faktorer För denna studie är framför allt barns psykiska behov av vikt. Här kan man 

nämna faktorer som kontinuitet, kärlek, socialt nätverk samt stimulans (Jonsson, Kellberg, 

Moberg-Hovmark, Dahl-Hellström, & Holm, 1983). Det finns också anledning att lägga till 

barns behov av samhörighet med sina föräldrar då detta även i lagstiftningen, som tidigare 

nämnts, lyfts fram som ett behov (Svedin, 1984). Det kan alltså  konstateras att det ofta är 

omöjligt att objektivt konstatera vad som är bäst för barnet (Prop. 2002/03:53).  Enligt 

Schiratzki (2010) är en tolkningen att barns bästa kan avgöras både genom objektiva samt 

subjektiva åsikter om barnets bästa. Objektiva åsikter handlar om forskning och experters, 

men även om föräldrars, åsikt om vad som är bäst för barnet. Den subjektiva faktorn handlar 

om att barnets själv gör en bedömning om vad som är bäst för denne (Schiratzki, 2010). Detta 

leder oss vidare mot de avslutande delarna av begreppsförklaringen. Fokus i dessa avsnitt är 

att belysa eventuella dilemman inom den sociala barnavården. 

 

2.4  Behovs eller relationsorienterat synsätt på psykologiskt föräldraskap 

Begreppet psykologiskt föräldraskap är viktigt att börja undersöka för att till viss del kunna 

belysa de svårigheter som finns i bedömningen kring barns bästa. Det finns idag två 

dominerande sätt att se på psykologiskt föräldraskap. Man skulle även kunna säga att det 

handlar om två olika konstruktioner av föräldraskap. Båda synsätten kan kopplas till 

anknytningsteorin och handlar om relationen mellan barn och föräldrar (Lindén, 1982). Det 

första synsättet som här ska behandlas kallas det behovsorienterade synsättet, och ser det 

psykologiska föräldraskapet som något oberoende av biologiska band (Lindén, 1982). Rollen 

som psykologisk förälder har inget att göra med juridiskt eller biologiskt föräldraskap utan 

endast om omvårdnadspersonen kan uppfylla barnets behov av daglig vård, kärlek samt andra 

behov och på så sätt skapa ett psykologiskt förhållande till barnet. En förälder som inte 

uppfyller barnets behov kan aldrig bli barnets psykologiska förälder (Lindén: 1982). Inom 

detta synsätt ses den psykologiska föräldern som ”den bästa föräldern” då en förälder som inte 
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uppfyller barnets behov aldrig kan bli en psykologisk förälder (Cederström, Hessle, Hessle, 

Fredin, Börjesson, & Vinterhed, 1981). Detta synsätt innebär också att man anser att det finns 

tillfällen där det finns tydliga konflikter mellan barns behov och föräldrars behov. Äldre 

statliga betänkanden, precis som nya kan sägas uttrycka detta (Jmf Prop. 2002/03:53) (Lindén, 

1982). Det andra synsättet på psykologiskt föräldraskap kan man se i Cederströms et al. 

(1981) arbete Barn i kris. Denna syn på psykologiskt föräldraskap kallas i sin tur 

relationsorienterat synsätt (Lindén, 1982). Här definieras den biologiska föräldern som den 

som har den mest avgörande betydelsen för barnets identitetsutveckling. Man talar om att 

barnet införlivar en bild av den/de viktigaste personerna tidigt i sitt liv. När denna införlivning 

uppnår vad som kallas objektskonstans förmår barnet att hålla bilden av denna person även 

om denna inte är fysiskt närvarande i barnets liv. Man framhåller även här att den vuxna inte 

behöver vara en biologisk förälder, men framhåller även att den psykologiska föräldern inte är 

utbytbar. Detta betyder i sig inte att barnet inte kan ha andra, ibland viktigare personer som 

barnet identifierar sig med. Men man menar att barnet bör behålla kontakten med den 

psykologiska föräldern för att skapa den mest gynnsamma identitetsutvecklingen. Inom detta 

synsätt kan man alltså se att barnets psykologiska förälder inte behöver vara den som kan 

möta barnets behov. Man lyfter istället fram att den psykologiska föräldern är den biologiska 

föräldern, hur ”dålig” denna än är (Cederström et al, 1981). En viktig problematisering kring 

benämningen av dessa som behovs - eller relationsorienterade synsätt tas dock upp, barnets 

behov kan inte oproblematiskt sägas stå i motsättning till barnets relationer. Istället kan man 

se att ett av barns mest grundläggande behov även är att ha fungerande känslomässiga 

relationer till vuxna i dess närhet (Lindén, 1982). 

 

2.5 Återföreningsprincipen och kontinuitetsprincipen 

Återföreningsprincipen och kontinuitetsprincipen är två gällande principer inom den svenska 

familjehemsvården. Principerna kan sägas användas som stöd för att säkerställa att 

konstruerade behov hos barn uppfylls. Säkerställandet av dessa behov kan i sin tur sägas göras 

utifrån grundtanken att familjehemsvården ska genomföras enligt barns bästa. 

Kontinuitetsprincipen handlar om att trygga och förtroendefulla kontakter är viktiga under 

vårdtiden. Kontinuitetsprincipen kan sägas ha två lite olika inriktningar. Den ena handlar om 

att man i första hand ska placera barn hos släktingar eller andra anhöriga för att på så sätt 

placera barnet i en miljö som inte är helt främmande (Socialstyrelsen, 1997). Den andra 

inriktningen är den centrala för studien och fokuserar på att barnets uppväxt ska vara så stabil 

som möjligt trots en familjehemsplacering (Goldstein, Freud, & Solnit, 1978). Det är nu dags 

att vända blickarna mot den andra principen som är intressant för studien. Den mest centrala 

principen vid kortvariga familjehemsplaceringar är återföreningsprincipen. Målet är att barnet 

ska återförenas med de biologiska föräldrarna. Även om placeringen förväntas bli långvarig 

ska insatserna och målen med dessa präglas av återföreningsprincipen (Mattsson, 2006). Detta 

tas även upp i propositionen till lagändringen 2003: 

 
Lagstiftningens intentioner är sedan länge att barn skall återförenas med sina 

föräldrar när syftet med vården uppnåtts. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar 

att hjälpa föräldrarna att komma till rätta med de svårigheter som lett fram 

till att barnet placerats utanför hemmet (Prop. 2002/03:53, 2003, s. 84). 

 

Återföreningsprincipens inflytande i Sverige har gjort att det sociala barnavårdsarbetet har fått 

en annan inriktning än i många andra länder där tvångsadoptioner och permanenta placeringar 

förespråkas. I dessa länder kan man, till skillnad från Sverige, urskilja ett behovsrelaterat 

synsätt på psykologiska föräldraskap. Lagstiftningen i Sverige lutar sig till stor del mot det 
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relationsorienterade synsättet.  Det behovsorienterade synsättet lägger tyngden på att den som 

tillgodoser barnets behov är den psykologiska föräldern, medan det relationsorienterade 

synsätten lägger större tyngd vid biologiska föräldraskap (jmf. Cederström, Hessle mfl 1981 

samt Lindén 1982 i 3.1 behovs eller relationsorienterat synsätt på psykologiskt föräldraskap). 

Vad som kan konstateras utifrån detta är att en motsättning kan uppstå mellan 

kontinuitetsprincipen och återföreningsprincipen vid familjehemsplaceringar (Andersson, 

1995). 

 

En uttalad begränsning av återföreningsprincipen har dock skett i och med lagändringen 2003, 

som tidigare behandlades, och som reglerar möjligheterna till en vårdnadsöverflyttning för 

familjehemsplacerade barn (Mattsson, 2006). 

 

3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring vårdnadsöverflyttningar är relativt ofullständig. Framförallt handlar 

detta om nationell forskning. Redan här kan man se ett stort behov av ytterligare forskning  

inom området. Om man ser till internationell forskning är det framförallt USA som har en 

högre grad av forskning kring barns placeringar i familjehem med fokus på adoption och det 

man kallas stabila placeringar. Då stabila placeringar i många fall kopplas samman med 

borttagandet av föräldrarättigheter kan denna typ av placering jämföras med 

vårdnadsöverflyttningar. Då vårdnadsöverflyttningar i den form de sker i Sverige kan tyckas 

vara till viss del unik finns det ett stort behov av att utforska området då möjligheterna att 

endast förlita sig på internationell forskning är liten. Ytterligare ett problem med den 

internationella forskningen kopplat till min studie är dessa studier är kvantitativa. Även detta 

pekar på behovet av kvalitativ forskning inom området. Det är dock ändå viktigt att även 

undersöka kvalitativ forskning för att belysa vårdnadsöverflyttningar ur fler synvinklar. 

Studierna lägger även en god bas för jämförelser mellan dessa studier och denna. Vad man 

kan se är att det finns en större mängd forskning kring stabilitet och trygghet i 

familjehemsplaceringar. Något som är viktigt på grund av att trygghet och stabilitet är ett av 

argumenten för lagändringen 2003. 

 

3.1 Vårdnadsöverflyttningar som en insats 

Nationell forskning tenderar till viss del att handla om hur många vårdnadsöverflyttningar 

som sker och varför. Barnombudsmannen (2011) har genom en enkätundersökning studerat 

socialnämndernas direktiv och åsikter kring vårdnadsöverflyttningar. Studien visade att 

knappt en tredjedel av socialnämnderna har direktiv kring vårdnadsöverflyttningar. Knappt en 

femtedel anger också att socialnämnden tagit beslut om att barn ska tillfrågas i samband med 

en vårdnadsöverflyttning (Barnombudsmannen, 2011). Dessa siffror är chockerande då 

barnets åsikt ges rum i lagstiftningen. I enkätundersökningar till barn som varit med om en 

vårdnadsöverflyttning framkommer det även att flera av barnen säger sig inte ha fått 

information kring vårdnadsöverflyttningar (Barnombudsmannen, 2011). Studien stöds till viss 

del av fynd från Titti Mattssons (2010) studie, Rätten till familj. 

Studien grundar sig på domar från 2005-2009 vilket totalt gav 77 domar (Mattsson, 2010). I 

studiens inledning kommer man, precis som i min studie, fram till att antalet domar gällande 

vårdnadsöverflyttningar är begränsade. En intressant aspekt är att Mattsson (2010) även 

påpekar att antalet domar skiljer sig stort mellan orter. Ett konstaterande görs även om att det 

verkar som att frågan om vårdnadsöverflyttning endast ansöks om i självklara fall (Mattsson, 

2010). Detta stöds även av Prop. 2002/03:53. Domarna används för att undersöka vilka slags 
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argument med anknytning till barns bästa som förs fram i domarna, Särskilt viktigt var att 

undersöka hur barns rätt till familj lyfts fram i sådana argument (Mattsson, 2010). Då detta 

nära hör samman med mitt syfte med studien är den forskning Mattsson bedrivit på området 

av yttersta vikt. I Mattssons (2010) forskning har hon visat att det finns en obefogad nära 

koppling mellan rättsligt och biologiskt föräldraskap. Denna koppling kan heller inte 

motiveras med hjälp av forskning på området rörande barns behov och intressen. 

Resonemanget leder enligt Mattsson (2010) fram till att man i praktiken kan se att begreppet 

föräldraskap i föräldrabalken inte nödvändigtvis stämmer överens med barnets bästa i 

praktiken (Mattsson, 2010). Kopplat till detta tema har Nordin (2003) i sin kvalitativa studie 

tittat på flyttningsförbud vid familjehemsplaceringar mellan 1982-1984. Flyttningsförbud kan 

åläggas av domstol för att en förälder där barnet är placerat enligt SoL inte ska kunna utnyttja 

sin rätt att ta hem barnet. Flyttningsförbud hänger samman med vårdnadsöverflyttningar på så 

sätt att flyttningsförbud ofta döms i väntan på beslut om en vårdnadsöverflyttning. Nordin 

(2003) har i sin studie även intervjuat de barn som berördes av domarna vid vuxen ålder. Här 

har man kunnat se att det kan föreligga ett dilemma först då barns bästa och hemflyttning 

innebär olika saker. Framförallt lyfter studien upp återföreningsprincipen kopplat till det 

Mattsson (2010) ovan pekat på angående barns bästa och det biologiska föräldraskapet. Enligt 

Nordin (2003) finns det bara tre alternativ om domstolarna använder sig av tankesättet att 

barnet ska flytta hem kombinerat med barns bästa. Det första alternativet handlar om att 

barnet ska hem omedelbart, det andra hem efter en viss tid, och det sista handlar om att barnet 

ska hem efter att en ny prövning gällande risken för barnet har genomförts. Vidare har samma 

studie pekat på att 21 av de studerade 23 barnen säger sig ha växt upp med de 

omvårdnadspersoner som de anser vara dess föräldrar. Dessa föräldrar har varit 

familjehemsföräldrarna och i inget av fallen har dessa haft den rättsliga vårdnaden om barnet. 

Vad man kan se i studien är att det psykologiska föräldraskapet inte har följts av den rättsliga 

vårdnaden, utan denna har istället kopplats till det biologiska föräldraskapet. I studien har man 

funnit att vissa barn beskriver sina familjehemsföräldrar på ett sätt som kan återkopplas till 

det behovsorienterade synsättet på föräldraskap (Nordin, 2003) (Se vidare 2.4, behovs eller 

relationsorienterat synsätt på barns bästa). 

Kopplat till de fynd som Socialstyrelsen (2006) visade i sin kvalitativa uppföljningsstudie om 

lagändringen vid vårdnadsöverflyttningar, kan man se att barnen i Mattssons studie var 10,5 

år i genomsnitt, i jämförelse med de 11,5 år som Socialstyrelsen visade på (Socialstyrelsen, 

2006). Mattsson (2010) visar även på att barnen har varit familjehemsplacerade lång tid i 

förhållande till sin ålder. 46 av de 80 undersökta barnen hade vistats i familjehem i princip 

hela sina liv (Mattsson, 2010). Socialstyrelsen (2006) visade att de barn där en 

vårdnadsöverflyttning skedde i genomsnitt hade varit placerade i 7,5 år. 

 

3.2 Barns bästa vid familjehemsplaceringar och vårdnadsöverflyttningar 

Då Mattsson (2010) undersökte förarbeten och lagarna kring vårdnadsöverflyttningar 

framkom  att det andra kravet för att en vårdnadsöverflyttning ska ske, att den ska vara 

uppenbart bäst för barnet, kan ses två delar. Dels handlar det om att det ska anses vara bäst att 

barnet får bo kvar i familjehemmet, dels handlar det om att det ska vara bäst för barnet att den 

rättsliga vårdnaden flyttas över (Mattsson, 2010). I studien visar man även en tvåsidighet i 

lagstiftningen. Detta gäller de barn som aktualiserats för vårdnadsöverflyttningar men 

samtidigt haft en regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar. Här kan man se att barns 

känslor i samband med vårdnadsöverflyttningen antas hänga ihop med kontakten med de 

biologiska föräldrarna. De barn som haft en god kontakt med de biologiska föräldrarna antas 

inte ha fått en hemkänsla i familjehemmet. I ett av fallen kopplat till detta har en hovrätt dömt 
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att kontakten med de biologiska föräldrarna var ett hinder för vårdnadsöverflyttning, i samma 

fall dömde tingsrätten i enighet med barnets vilja för en vårdnadsöverflyttning. I liknande fall 

tar man upp att tingsrätten och hovrätten handlat som i det tidigare fallet men där utgången 

blev det motsatta. Från förarbetena kommer Mattsson (2010) fram till att det i praktiken inte 

bör finnas ett hinder för att en vårdnadsöverflyttning ska ske trots umgänge med de biologiska 

föräldrarna (Mattsson, 2010).  

En annan viktig fråga Mattsson (2010) lyfter fram är den om vad syftet med 

vårdnadsöverflyttningar är. I många fall är barnen så pass gamla att endast några år kvarstår 

till 18 års ålder och vårdnadsöverflyttningen inte längre har en rättslig verkan. Man talar om 

ett dolt syfte vilket är att ge barnet en familjetillhörighet som sträcker sig även längre än till 

18 års dagen. Detta handlar alltså om en strukturell förändring i familjestrukturen. 

Familjehemmet antas ta rollen som barnets primära familj även efter 18 års ålder. I studien 

har man även undersökt hur domarna behandlar familjekonstellationer. Utgångspunkten är att 

den biologiska familjen utgör barnets familj. Vilka kriterier som ges för att andra 

familjekonstruktioner ska ses som barnets familj ges i liten utsträckning enligt studien. Vad 

man har kunnat visa är att placeringstiden är en viktig faktor vid fastställandet av barnets 

förankring i hemmet. Man kan även se att barnets etablerade roll kan vara ett kriterium. Detta 

kan utläsas genom att domen behandlar aspekter som att barnet ser familjehemmet som sitt 

eget eller enda hem. Eller i fall där barnet har tagit familjehemmets efternamn. Barns 

uttryckliga åsikt lyfts oftast fram då det handlar om konflikt mellan olika parter (Mattsson, 

2010). Samma studie visar på tre olika typfall som blir viktigt att ta upp även för denna studie 

då resultaten till viss del kan kopplas till denna studie.            

Konfliktfallen: Dessa fall karakteriseras av att det råder en konflikt mellan de biologiska 

föräldrarnas vilja att kvarstå som vårdnadshavare samt och barnets behov av trygghet och 

stabilitet. Socialnämndens anledning till att en vårdnadsöverflyttning bör ske är barnets rätt 

till stabilitet och en trygg situation.  Även om barnet har varit placerat lång tid karakteriseras 

placeringen av otrygghet och instabilitet. I ett avslag har Mattsson (2010) kunnat visa att en 

anledning till att man dömer till avslag är det behov av att de biologiska banden kvarstår som 

man lyfter fram i domen. Det biologiska bandet skapar här en etablerad position som 

dominerar domslutet. Ytterligare ett avslag ligger inom ramen för ett konfliktfall. Här har 

tingsrätten dömt till ett avslag med motiveringen att moderns situation i fallet har blivit bättre 

men att socialnämnden inte gett modern en chans att visa detta för barnen i fallet. I detta fall 

har de två barnen som ärendet gäller själva uttryckligen sagt att de vill stanna i 

familjehemmet. Detta leder till att man kan se att två ifrågasättanden yttrar sig i domen, dels 

om barnens uppfattning om sin nuvarande situation och dels om socialnämnden gjort 

tillräckligt för att arbeta för ett återförenande i ett tidigt skede. Bedömningarna inom 

konfliktfallen grundar sig på barnets behov av trygga förhållanden och visshet om tillhörighet 

för barnet (Mattsson, 2010).  

Passivitetsfallen: Dessa fall rör barn som har varit placerade under stora delar av sitt liv och 

som inte har någon eller väldigt liten kontakt med sin biologiska familj. Till skillnad från 

konfliktfallen finns det i domarna inget fokus på konflikten mellan olika aktörer. De 

biologiska föräldrarna förefaller passiva och har inte motsagts sig att vårdnaden ska 

överflyttas. Här får barns behov vara i centrum för bedömningen. I många fall lyfts barns 

behov av familjetillhörighet och kontinuitet fram. I dessa fall förespråkar 

familjehemsföräldrarna ofta att vårdnaden överflyttas av praktiska skäl då de biologiska 

föräldrarna ofta är svåra att nå. Inom denna grupp har man sett att en vårdnadsöverflyttning 

sällan skapar några större förändringar i vardagslivet för barnen. I de fallen de biologiska 
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föräldrarna är tveksamma till att en överflyttning av vårdnaden sker beror det ofta på att 

vårdnaden ses som det enda man har kvar (Mattsson, 2010).  

Harmonifallen: Dessa fall karakteriseras av att alla parterna är överens om vad som bör ske 

och överflyttningen är ett odramatiskt steg i en utveckling som har pågått en längre tid. Detta 

har visat sig skapa goda förutsättningar för samarbete samt trygghet i relationerna mellan både 

barn och familjehemsföräldrar samt de biologiska föräldrarna. Det har även visats att 

vårdnadsöverflyttningar kan ske tidigare än efter tre års kontinuerlig placering. I ett fall har 

den biologiska modern lyft fram frågan om en vårdnadsöverflyttning efter två års placering 

vilket bifölls av tingsrätten. En förklaring till detta verkar vara den biologiska moderns 

inställning (Mattsson, 2010). 

 

3.3 Stabilitet, trygghet och anpassning vid familjehemsplaceringar 

Stabilitet, trygghet och anpassning är något som Strijker och Knorth (2009) tar upp i sin 

studie. Syftet med studien är att undersöka barns perspektiv på anpassningsprocessen i 

familjehemmet. Studien är kvantitativ och gjord i Nederländerna. I studien kommer man fram 

till att många barn kommer till familjehem med otrygga anknytningar vilket kan göra att 

anpassningen till familjehemmet påverkas (Strijker & J. Knorth, 2009). Man har även kommit 

fram till att de problem som visar sig i familjehemmet ofta är associerat med problem från den 

tidigare hemsituationen (Strijker & J. Knorth, 2009). Vidare har man konstaterat att problem 

hos de biologiska föräldrarna kan sätta barnet i en konfliktfylld situation om 

meningsskiljaktigheter förekommer mellan de biologiska föräldrarna och familjehemmet. En 

bra relation mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna bidrar, inte helt oväntat, till 

en mer hälsosam utveckling för barnet (Strijker & J. Knorth, 2009).  Man har även sett att hur 

mycket barn och föräldrar träffas inte har några signifikanta skillnader på barnets anpassning 

till familjehemmet (Strijker & J. Knorth, 2009). Att föräldrakontakt inte heller har visat sig 

fungera som varken positiva eller negativa faktorer i familjehemsvården visar även 

Vinnerljung (1996) i sin kvalitativa forskningssammanställning (Vinnerljung, 1996). Vidare 

har Socialstyrelsen (2006) visat att umgänget med de biologiska föräldrarna sällan minskar på 

grund av en vårdnadsöverflyttning, samt att detta i vissa fall till och med utökas. Framförallt 

kan man se att vårdnadsöverflyttningar inte ska ses som ett avslut på vården utan istället ett 

sätt att komma vidare. Detta sägs framför allt spela roll för de barn som behöver bearbeta 

tidigare händelser, men att de inte kan göra detta på grund av att de inte är tillräckligt trygga i 

sin situation. Utifrån detta är det viktigt att rikta blickarna mot forskning som behandlar just 

trygghet vid familjehemsplaceringar. 

 

Proctor och Van dusen randazzo et al. (2011) har genomfört en studie kring indikatorer som 

påverkar känslan av instabilitet för placerade barn. Studien är gjord i USA 2008 och är en 

longitudinell studie där 285 barn medverkade. Här har man funnit att de barn som adopterats 

upplever den största känslan av stabilitet. Detta sägs inte vara förvånande utan tvärtemot tala 

för de lagar som i USA förespråkar adoption framför andra former av långvariga placeringar 

om återförening inte är möjlig. Detta stöds även av Vinnerljung (1996) som i en 

forskningssammanställning visar att 30-40 procent av barn som varit familjehemsplacerade 

önskar att de hade adopterats. Generellt har man kunnat se att förekomsten av stabilitet eller 

instabilitet är en viktig faktor för utfallet i vuxenlivet (Vinnerljung, 1996). Detta kan jämföras 

med Rubin, O´reilly et al. (2007) som har gjort en studien gällande hur 

familjehemsplaceringars stabilitet eller instabilitet påverkar barns välmående. Även denna 

studie är gjord i USA och resultatet grundar sig på en undersökning över ett register 

(NSCAW) över familjehemsplacerade barn. Studien är av kvantitativ art (Rubin, O'Reilly, 
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Xianqun, & Russell, 2007). Studien visar att de barn som tidigt fick stabilitet i placeringen var 

unga, inte hade några egna beteendeproblem samt inte hade föräldrar med psykologiska 

problem. Denna grupp representerade även till stor del barn som inte tidigare hade haft 

kontakt med socialtjänsten. Bland de barn som hade liknande bakgrund kunde man se att 

barnen med instabila placeringar löpte en väsentligt högre risk att utveckla beteendeproblem, 

denna skillnad anses i studien alltså endast bero på instabilitet i placeringen (Rubin et al, 

2007). Dessa fynd stöds även till viss del av nationell forskning som visar att barns upplevelse 

av stabilitet, trygghet och känslan av familjetillhörighet resulterar i en tryggare uppväxt för de 

familjehemsplacerade barnens del (Nordin, 2003). 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning samt behovet av ytterligare forskning 

Den forskning som ovan lyfts fram på området pekar på att antalet vårdnadsöverflyttningar 

har ökat något efter lagändringen 2003. Dock sägs det fortfarande att vårdnadsöverflyttningar 

bör kunna göras oftare för barnets bästa. Studierna visar även att vårdnadsöverflyttningar görs 

relativt sent i förhållande till den 3 - års gräns som finns. Vissa resultat tyder på att barns bästa 

vid vårdnadsöverflyttningar kan ses i två led. Dels handlar det om att det är barnets bästa att 

bo kvar i familjehemmet, dels om att den juridiska vårdnaden flyttas över. I tingsrättens 

domar kan urskiljas att umgänget med de biologiska föräldrarna kan stå i motsats till en 

vårdnadsöverflyttning. Samtidigt säger annan forskning att kontakten med de biologiska 

föräldrarna inte påverkar barnets anpassning till familjehemsföräldrarna. Den tidigare 

forskningen har även funnit att man kan utläsa tre olika typer av fall vid 

vårdnadsöverflyttningar, passivitetsfallen, konfliktfallen och harmonifallen. Vidare lyfts 

trygghet och stabilitet fram som något väldigt viktigt för familjehemsplacerade barn. 

Forskningen pekar på att barn som upplevt en hög grad av instabilitet under placeringarna 

löper en större risk att utveckla beteendeproblem. I och med denna forskning skulle man 

kunna se att barns behov lyfts upp kopplat till familjehemsplaceringar. Även inom den 

svenska forskningen lyfts detta upp, men då mer implicit. Mattsson (2010) har undersökt 

barns rätt till familj med fokus på barns bästa. Detta kan härledas till min studie då även hon 

har undersökt tingsrättens domar gällande vårdnadsöverflyttningar. Mattssons (2010) studie 

behandlar dock inte hur barns bästa konstrueras utan istället hur barnet kan ses ha rätt till en 

familj. Min studie syftar till att fylla den lucka som finns gällande att med stöd i barns behov 

undersöka konstruktionen av barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar. 

 

4 Socialkonstruktionistiskt angreppssätt 

Vid detta skede har både en begreppsförklaring och den tidigare forskningen som studien lutar 

sig mot presenterats. Det är nu av vikt att gå vidare och presentera studiens teoretiska 

utgångspunkt, socialkonstruktionismen med utgångspunkt i Berger & Luckmanns (1998) 

definition. Dessa båda författare ses som stora inom sitt fält och nämns även av andra 

författare inom det sociologiska fältet (Payne, 2008, Giddens, 2007). Dom kan alltså på så sätt 

sägas vara föregångare till socialkonstruktionismen i den form denna studie använder den. 

Teorin är dock relativt stor och skulle kunna redovisas i ett eget arbete. Det är därför viktigt 

att komma ihåg att vad som nedan tas upp är de delar av teorin som är relevant för denna 

studie och även kommer genomsyra analysen och diskussionen av resultaten. Betoningen 

ligger på att socialkonstruktionismen används som ett angreppssätt till skillnad från en teori 

då detta lämpar sig bättre i förhållande till studiens syfte. Redan i syftet utgår studien ifrån att 
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verkligheten är konstruerad vilket gör att socialkonstruktionismen blir ett levande inslag 

genom hela studien, men främst i resultat och analys samt diskussion. 

Socialkonstruktionism grundar sig på att det som individer och samhället uppfattar och tolkar 

som verkligt i sig skapar verkligheten. Denna verklighet skapas i samspelet mellan individer 

och grupper. Det vi tar för givet i som verkligt skiljer sig åt mellan olika kulturer och även 

mellan grupper och individer inom samma kultur. Det handlar här om en analys av de 

processer som hjälper individer och grupper att uppfatta vad som ter sig som verkligt (Berger 

& Luckmann, 1989, Giddens, 2007). Det är just detta som studien syftar till, att söka efter 

konstruktionen av något som inom domstolsväsendet är alldeles självklart, att domarna 

baseras på barns bästa. Sökandet kommer även att leda oss in på de olika faktorer (processer) 

som man lyfter in i konstruktionen av barns bästa. 

För denna studie blir det viktigt att närmare gå in på tre områden inom den 

socialkonstruktionistiska teorin, den sociala konstruktionen av verkligheten, den sociala 

konstruktionen av mänskliga kategorier samt konstruktionen av föräldrar – barn relationen 

(Berger & Luckmann, 1998). Detta görs enklast och tydligast genom att beskriva de tre 

områdena var och en för sig. 

 

4.1 Den sociala konstruktionen av verkligheten 

Inom denna teori talar man om att den sociala verkligheten består av social kunskap som styr 

våra handlingar. Vi har alla olika uppfattning om denna verklighet. Gemensamma bilder av 

verkligheten skapas genom att vi delar med oss av vår kunskap via olika sociala processer 

som organiserar kunskapen och gör den objektiv. Sociala mönster blir på så sätt vanemässiga. 

På detta sätt kan vi dela med oss av våra uppfattningar om hur saker och ting är och fungerar. 

Vårt beteende består också i grunden av sociala konventioner som baseras på den 

gemensamma kunskapen. Konventionerna legitimeras genom att de tillskrivs olika mening 

eller innebörder som i sin tur integrerar dessa ideér om verkligheten till ett organiserat och 

någorlunda trovärdigt system. Social förståelse är en viktig del av tankegångarna. Det är en 

produkt av enskilda människors förståelse av omvärlden som för dessa människor är objektiv 

genom att den delas av så pass många personer. Man kan säga att eftersom människor växer 

upp med denna sociala förståelse är de i en viss mening en följd av samhället. På så sätt kan 

man se det som en cirkulär process där människor bidrar till skapandet av sociala innebörder 

inom ramen för samhällets struktur. Man kan även tala om en spiral gällande påverkan som 

både skapar och omskapar olika sociala strukturer (Berger & Luckmann, 1998, Payne, 2008). 

Detta kan kopplas till denna studie då många av de begrepp som kommer att användas är 

konstruerade på detta sätt genom ett skapande av verkligheten. Alla begrepp kommer däremot 

inte att analyseras utifrån socialkonstruktionismen vilket förklaras av att hela verkligheten 

utifrån denna teori är konstruerad vilket för studien skulle betyda att vi aldrig skulle komma 

framåt i resonemanget. Däremot kommer de, för studien, viktigaste begreppen att 

problematiseras utifrån socialkonstruktionismen.  

 

4.2 Den sociala konstruktionen av mänskliga kategorier 

Då man undersöker konstruktionen av mänskliga kategorier kan man framförallt se att många 

av de kategorier som verkar vara fysiskt bestämda konstrueras med bestämda antaganden och 

beteenden (Berger & Luckmann, 1998). Ett exempel kopplat till studien kan vara den 

mänskliga kategorin ”barn”. Kopplat till att vara barn kan det finnas specifika attribut som 
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antas passa på barn, hjälplöshet och behov av skydd skulle kunna vara exempel på sådana 

attribut. Just behov kopplat till barns bästa är något som studien redan tidigare har berört, 

vilket också gör att socialkonstruktionismen fungerar som en god koppling mellan barns 

behov och konstruktionen av barns bästa. Här kan man alltså se att även barns behov är socialt 

konstruerade. Då denna studie kommer att ha utgångspunkt i barns behov för att undersöka 

konstruktionen av barns bästa kommer detta även att beröras. Det är dock viktigt att påpeka 

att ingen djupare analys av detta kommer att genomföras då syftet handlar om konstruktionen 

av barns bästa och inte barns behov i sig.  

I sociala möten kan man även tala om att det finns olika roller som man tar beroende på 

kontext. Detta kan sägas vara en typ av identitetsskapande som formas genom sociala 

processer. I dessa möten kan den sociala identiteten både stärkas eller modifieras (Berger & 

Luckmann, 1989). Rollerna är ofta asymmetriska när det gäller makt. Parterna har olika typer 

av makt över olika aspekter av relationen. Det vanligaste exemplet på detta är relationen 

mellan socialarbetare och klient (Payne, 2008). Detta exempel skulle lika gärna kunna 

härröras till domarna och de parter som är inblandade i ett rättsfall. Parterna är fler vilket 

komplicerar saken något, men man kan ändå säga att rättsväsendet har en institutionell makt 

som härrör från professionell kunskap och auktoriteten som konstruerats i till domstolar i 

samhället. De andra parterna kan på olika sätt sägas ha kontroll över personlig information. 

Detta kan vara till hjälp i en analys över sociala relationer samt identitet (Payne, 2008).  

 

4.3 Den sociala konstruktionen av föräldrar- barn relationen 

Den sociala konstruktionen av föräldra- barn relationen så som den tas upp här är specifik för 

denna studie och skulle egentligen kunna sägas utgöra en del i konstruktionen av sociala 

problem. Det handlar alltså om fall där föräldra- barn relationen på olika sätt konstrueras som 

sociala problem. Konstruktionen av sociala problem går till på det sättet att en social grupp 

hävdar något om en social frågeställning som är problematiskt och där det behöver sättas in 

insatser. Det ska även tas upp att denna typ av kommunikation ofta sker genom massmedia 

och att det krävs att den är framgångsrik för att konstruktionen av de sociala problemen ska 

befästas. Man menar här att sociala problem i sig inte är problematiska utan att det skapas 

genom att en grupp påstår något kring företeelsen (Payne, 2008). Att föräldrar – barn 

relationen kan ses som ett konstruerat socialt problem reproduceras även i media gällande att 

familjehemsplacerade barn växer upp utan sina biologiska föräldrar. Kopplat till studien kan 

man även tänka att det genom domarna skulle kunna skapas en praxis som riktar in sig på att 

vissa karakteristiska drag hos människor eller delar av insatsen vårdnadsöverflyttningar 

konstrueras som sociala problem. Med koppling till den sociala konstruktionen av 

verkligheten (Se 4.1, den sociala konstruktionen av verkligheten) skulle man även kunna 

fundera på om det finns något i domarna som reproducerar eller skapar legitimerade 

konventioner kring barns bästa. Gällande de konstruktioner som görs kring sociala problem 

kan man även peka på gruppernas underförstådda antaganden kring den socialt konstruerade 

problematiken (Payne, 2008). I denna studie handlar det framförallt om delar i konstruktionen 

av föräldrar– barn relationen som kan konstrueras som ett socialt problem. Begreppen behovs- 

och relationsorienterat synsätt kan ses som, för denna studie, två viktiga och delvis 

motsägande konstruktioner av föräldraskap. Dessa synsätt har att göra med konstruktioner av 

barns behov av sina föräldrar. I det relationsorienterade synsättet konstruerar man barns bästa 

genom att säga att barn har behov av att ha en relation med de människor man knutit an till 

tidigt i livet. Kopplingarna här sker ofta till det biologiska föräldraskapet. Genom den sociala 

förståelse som kopplas samman med detta synsätt kan man fundera på om det har skapats en 

social innebörd som menar att de biologiska föräldrarna är de mest lämpade att avgöra vad 



 
19 

som är bäst för sitt barn samt att en uppväxt utanför det biologiska hemmet är problematiskt. I 

det behovsorienterade synsättet konstruerar man barns bästa genom att helt enkelt säga att 

barn har behov och att det är den människa som kan uppfylla dessa behov som kan sägas vara 

bäst lämpad att fungera som barnets förälder. Inom detta synsätt är de biologiska föräldrarna 

helt utbytbara. Detta synsätt har som tidigare nämnts inte vunnit så mycket mark inom den 

sociala barnavården (Lindén, 1982, Cederström, Hessle et al, 1981). Som tidigare nämnts kan 

man se att den tidigare berörda forskningen från USA är mer influerade av det 

behovsorienterade synsättet och att man där istället konstruerar barns behov genom 

diskussioner om trygghet och stabilitet (jmf kap. 3, tidigare forskning). 

 

5 Metod 

Följande avsnitt kommer att handla om hur studien är gjord. Avsnittet kommer även att belysa 

fördelar och nackdelar med de val som gjorts gällande metod och analys. Detta kapitel 

kommer även att tydliggöra det urval som gjorts och vad som till följd av detta inte kommer 

att behandlas i studien. 

 

5.1 Val av metod  

Studien utgår från en induktiv, alltså undersökande ansats med så liten påverkan som möjligt 

från mig som forskare (Jacobsen, 2007). Utgångspunkten för studien är en så kallad analys av 

en källa (Bryman, 2002). Källan för studien är i detta fall domar gällande 

vårdnadsöverflyttningar vid familjehemsplaceringar. För att förtydliga detta kan det vara av 

vikt att gå igenom vilken typ av källa domarna betecknas som. Till att börja med kan det vara 

av vikt att fastställa att källan är en så kallad primärkälla. Detta betyder att det är en källa man 

fått tag på under en studies gång till skillnad från sekundärkällor som innebär en tolkning av 

något som ägt rum och som baseras på primärkällan (Bell, 2000). Det är även viktigt att 

undersöka om källorna i studien är normativa eller kognitiva. Detta på grund av att de olika 

typerna av källor kan ge oss olika typer av information. Det bör här påpekas att nästan inga 

källor är uteslutande varken det ena eller det andra, men att en del ofta är mer dominerande. 

Normativa källor är värderande och kan besvara frågor gällande förhållningssätt, avsikter, 

krav och riktlinjer medan kognitiva källor är berättande och kan ge en bra bild av vilka 

förhållanden som rådde när källan skrevs samt hur detta uppfattades. Domar kan sägas ses 

som att till stor del vara normativa källor vilket passar väl med studiens syfte som ju just är att 

undersöka konstruktionerna av barns bästa i domarna (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997).Valet att använda en kvalitativ analysmetod grundar sig framförallt i denna studies 

syfte. Med detta menar jag att det är viktigt att vara medveten om att varken kvalitativa och 

kvantitativa metoder är bättre än det andra, men att den ena eller andra metoden kan vara mer 

lämpad för att besvara en viss typ av frågeställning (Jacobsen 2007). Jag har i och med 

studien velat tolka motiv, sociala processer samt sociala sammanhang och framför allt 

konstruktioner. Dessa faktorer kan sägas vara av sådan art att de inte bör omvandlas till siffror 

och därför inte lämpar sig lika bra vid en kvantitativ ansats (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997). Fördelarna med att använda sig av en kvalitativ ansats är att jag i studien har kunnat 

arbeta utifrån flexibilitet och följsamhet, med detta menar jag att studiens frågeställningar har 

omformulerats något under studiens gång. Enligt Jacobsen (2007) är detta även en av 

styrkorna med kvalitativ forskning. Vidare har valet av ansats gjort att jag har kunnat arbeta 

med en riklig mängd information i ett mindre antal domar och gått in på djupet i varje dom.  
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5.2 Datainsamling av det empiriska materialet 

De domar som ingår i studien är inhämtade från en tingsrätt i Sverige. Materialet är offentligt 

och går att söka fram i tingsrättens databas. Det finns ingen möjlighet att söka på 

vårdnadsöverflyttningar som ett begrepp utan alla domar från familjerätt ligger sorterade i 

kronologisk ordning efter domsluts datum markerade med kortare fraser eller ord som 

beskriver innehållet. Domarna har antingen haft beskrivande namn överflyttning av vårdnad 

jämlikt 8 kap. 6§ FB, överflyttning av vårdnad eller vårdnadsöverflyttning. Det första 

urvalskriteriet har varit att domarna behandlar en vårdnadsöverflyttning vid en 

familjehemsplacering, där socialnämnden ansöker om att vårdnaden flyttas över till 

familjehemsföräldrarna. De domar som ingår i studien är insamlade mellan åren 2004-2011 

med slutmånad oktober 2011. Valet av årtalen är gjort med fokus på att implementeringstiden 

för en lag bör kunna vara ett tag för att nå ut till gräsrotsbyråkrater. Att vänta ett år från det att 

lagändringen gällande vårdnadsöverflyttningar gick igenom känns då som en rimlig tidsram. 

Eftersom vårdnadsöverflyttningar är relativt ovanliga är det totala antalet domar inte så stort. 

Studien kan sägas vara en totalundersökning på så sätt att alla de domar som finns i den valda 

tingsrätten gällande vårdnadsöverflyttningar samlats in. Här avviker dock studien till viss del 

från en totalundersökning. Då vissa av domarna är ytterst korta och endast behandlar ett 

domslut har dessa domar valts bort. Anledningen till detta är att materialet i dessa domar inte 

räcker till för att generera tillräckligt med material för min kvalitativa ansats (Bryman, 2002). 

Det valda materialet består av 12 domar. De berörda parterna består av 14 barn i åldrarna 5-17 

år. Barnen har stadigvarande varit placerade i samma familjehem mellan 4-16 år. Detta ger en 

snittplacering på 9 år (avrundat till halvår) totalt för barnen vid dom. Av de använda domarna 

är endast en av tolv ett avslag. Detta är även det enda avslag som går att finna inom den valda 

tidsperioden. 

 

5.3 Databearbetning och analysmetod 

Materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Detta innebar ett 

sökande efter bakomliggande teman i de domar som tagits med i studien. Innehållsanalysen 

har skett i ett antal steg. I det första steget lästes domarna igenom ett flertal gånger. Syftet 

med detta var att få en bättre helhetsbild av det insamlade materialet. I nästa steg delades 

innehållet in i meningsbärande enheter. Med meningsbärande enheter menas ord, meningar 

och annat som innehåller aspekter vars innehåll kan kopplas till varandra (Graneheim & 

Lundman, 2004). Varje dom behandlades enskilt i detta skede. Då de meningsbärande 

enheterna som framkom redan var korta och koncisa ansåg jag inte att det fanns någon 

anledning att kondensera de meningsbärande enheterna med syftet att korta ner dem. I nästa 

steg behandlades varje dom fortfarande var för sig i skapandet av koder. Denna process gick 

ut på att jag sorterade de meningsbärande enheterna med utgångspunkt i deras likheter för att 

kunna skapa koder. En kod är i min studie en begreppsmässig etikett av innehållet i de 

meningsbärande enheter som koden innehåller, koden kan förstås i förhållande till 

sammanhanget (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter behandlades de skapade koderna 

som ett totalresultat med syftet att rensa bland koderna för att få fram ett antal olikt 

formulerade koder. Genom att ta bort koder som upprepades flera gånger i domarna som en 

helhet blev materialet mer lättarbetat och skapade en mer tydlig överblick. Koderna förs sedan 

samman baserat på deras likheter till subkategorier. Vidare delades subkategorierna in i två 

kategorier som representerar de tillhörande subkategoriernas innehåll. Då begreppet barns 

bästa är otroligt brett och saknar egentlig definition på så sätt som tidigare behandlats passade 

båda kategorierna in i detta begrepp. Studiens övergripande tema fick därför namnet 

konstruktionen av barns bästa. Detta tema innehåller alltså meningsbärande enheter, koder, 
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subkategorier och kategorier. Dessa är sammankopplade på ett förklarande plan och delar 

komponenter som gör att de kan besvara samma typer av frågeställning i min studie (Bryman, 

2002, Graneheim & Lundman, 2004). Nedan följer en uppställning för att ytterligare 

tydliggöra metod och analysförfarandet. 

 

 

Steg 1 

Meningsbärande enhet 

Steg 2 

Kod 

Steg 3 

Subkategori 

Steg 4 

Kategori 

Steg 5  

Tema 

Familjehemmet är de 

som i praktiken är 

flickans föräldrar och 

som står för all den 

trygghet, god 

omvårdnad och 

förutsägbarhet som ett 

barn behöver. 

Barnet har behov av 

en trygghet och 

förutsägbarhet vilket 

ges till henne i 

familjehemmet 

Trygghet och 

stabilitet i 

familjehemmet 

Barns behov 

av trygghet 

och stabilitet 

Konstruktionen 

av barns bästa 

Tabell 1. Exemplifiering av metod och analysförfarandet 

Det finns dock problem med att koda material i kvalitativa undersökningar. Framförallt 

handlar kritiken om att kontexten går förlorad, med detta menas att man kan tappa bort den 

sociala situation som beskrevs och som i sig skapade materialet (Bryman, 2002). Kopplat till 

syftet med studien kan detta dock ses som något irrelevant då jag endast har valt att studera 

just det som lyfts fram i domarna. I studien har jag, med avstamp i barns behov, sökt efter 

kopplingar mellan de två funna kategorierna för att undersöka hur barns bästa konstrueras i de 

valda domarna. 

 

5.4 Hur hållbara är studiens resultat?  

När vi har kommit så här långt i metodbeskrivningen blir det även viktigt att behandla 

studiens hållbarhet samt problem utifrån den metod som används. Jag har hittills använt ordet 

hållbarhet då validitet och reliabilitet inte är begrepp som idag vanligtvis används inom den 

kvalitativa forskningen. Däremot krävs det även inom kvalitativ forskning att man kritiskt 

granskar kvaliteten på den data man samlat in (Jacobsen, 2007), i denna studie gäller det alltså 

de valda domarna. Då andra begrepp saknas kommer däremot detta kapitel att ta upp frågor 

som benämns reliabilitet, intern validitet samt extern validitet. 

Till att börja med är det av vikt att undersöka den interna validiteten kopplad till studien. Då 

innehållsanalyser syftar till att lyft upp fenomen, i studiens fall konstruktioner är det viktigt att 

undersöka ”riktigheten” i det framkomna. Det är även viktigt att här säga att med 

”riktigheten” menas inte en objektiv sanning utan en konstruerad sanning genom att den är 

gemensam för flera människor. På grund av detta testas den interna validiteten ofta mot andra 

människor (Jacobsen, 2007). Detta är dock inte möjligt i studiens fall, vilket har gjort att den 

interna reliabiliteten istället har testats med hjälp av en kritisk granskning av kategorier. Detta 

har skett genom att jag slog ihop kategorier som tidigare hade varit separata (Jacobsen, 2007). 

Resultatet av detta ledde inte till några dramatiska förändringar men gjorde däremot att en 

tydligare bild av barns behov kopplat till barns bästa framkom. Detta gjorde att jag ansåg att 

det fanns en anledning att kritiskt granska kategorierna igen. I praktiken betydde detta att den 

innehållsanalys som tidigare beskrivits i stort sett gjorts tre gånger. Den sista kritiska 

granskningen ledde till en ytterligare hopslagning av antalet kategorier till nuvarande två. 
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Resultatet i sig höll sig däremot denna gång i stort sett oförändrat och pekade även denna 

gång på vikten av barns behov i konstruktionen av barns bästa. Då resultatet inte påverkades 

nämnvärt av den omfattande omstruktureringen kan man anta att resultaten är mindre 

godtyckliga än om resultaten hade varit instabila (Jacobsen, 2007).  

Den externa validiteten är handlar om att materialet kan generaliseras vilket i sig är väldigt 

tveksamt vid kvalitativa studier. Här handlar det nämligen inte om att slå fast frekvenser av ett 

fenomen utan snarare fördjupa ett fenomen (Jacobsen, 2007). Vad som däremot kan sägas 

gällande denna studie är att man kan argumentera för att en upptäckt kan generaliseras om det 

framkommer i många av de undersökta domarna. Just användandet av ordet argumentera 

bottnar i att man aldrig kan vara säker på att man har ett representativt material (Jacobsen, 

2007). I min studie har till exempel de väldigt korta domarna tagits bort vilket skulle kunna 

påverka representativiteten. Vad som kan sägas gällande min studie är att det resultat som 

framkommit skulle kunna argumenteras för. 

Reliabilitet handlar om att fråga sig om undersökningsmetoden har påverkat resultatet på 

något sätt (Jacobsen, 2007). Då denna studie har byggt på material som är insamlat från en 

tingsrätt är reliabiliteten i denna form inte ett aktuellt problem. Det är däremot viktigt att ta 

upp de specifika problem som är kopplade till att göra en innehållsanalys av domar. Det 

resultat som framkommer i studien beror till viss del på kvalitén av de befintliga domarna 

vilket gör det viktigt att fundera över domarnas kvalitet i form av en källa. Jag kommer här att 

lyfta fram de kriterier som jag anser vara viktiga i förhållande till min studie. Till att börja 

med är det viktigt att undersöka autenciteten, vilket handlar om att materialet är äkta och av 

ett otvetydigt ursprung. Detta kriterium kan sägas vara uppfyllt i min undersökning då 

dokumenten jag undersöker är domar som är behandlade enligt tingsrätternas förfaranden 

samt hämtade direkt från en tingsrätt (Bryman, 2002). En positiv aspekt med att analysera 

domar är att denna typ av material kallas icke avsiktliga källor. Denna typ av källor kan sägas 

vara med tillförlitliga då de har skrivit utifrån praktiska grunder och inte är så ”friserade” som 

källor vars syfte var att man i framtiden skulle läsa dom (Bell, 2000). En annan positivt aspekt 

gällande trovärdigheten är att de utvalda dokumenten inte i efterhand har påverkats på något 

vis för att passa min studie. Slutligen ska vi rikta blickarna mot kriteriet meningsfullhet, med 

vilket menas att materialet ska vara tydligt och begripligt (Bryman, 2002). Studien syftar till 

att belysa domarna ur en socialkonstruktionistisk synvinkel. Vad som menas med tydligt och 

begripligt är dock en subjektiv bedömning och måste bedömas från fall till fall (Bryman, 

2002). Det som kan sägas är dock att det finns en mening med att studera domarna ur andra 

synvinklar än det juridiska då de behandlar begrepp som barns bästa och barns behov, vilka 

båda är viktiga socialt konstruerade begrepp.  

 

5.5 Forskningsetiska frågor 

För att tillförsäkra att ett tillräckligt högt etiskt beaktande tas i bruk finns det i Sverige ett etik 

råd som har sammanfattat ett antal riktlinjer för forskning i arbetet med människor. Här följer 

en genomgång över hur studien står sig i förhållande till de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla domarna från tingsrätten är offentliga, redan existerande 

handlingar, vilket gör att man i enighet med de existerande riktlinjerna inte behöver inhämta 

samtycke från de berörda parterna i domarna. Ingen direkt kontakt har alltså skett med 

parterna i domarna. Det är trots detta viktigt att tillförsäkra de berörda konfidentialitet. Ett 

problem med konfidentialiteten i studien är att det antal vårdnadsöverflyttningar som görs är 

ytterst begränsat. Detta har försökt lösas genom att inte alla domarna tas med, av det totala 



 
23 

antalet används 12 domar. Så långt det är möjligt har jag även tillförsäkrat att 

konfidentialiteten är maximal. Detta har skett genom att studien inte lyfter fram vilken 

tingsrätt domarna är hämtade från. Parterna i domarnas födelseår kopplas inte heller till kön 

vilket skulle kunna skapa ett samband som förenklar utläsningen av personen. Inga namn tas 

upp i studien. I de fall någon del av domarna citeras används endast ålder vid dom samt kön 

för att beskriva bakgrundsfaktorer. Det framgår alltså inte vilket år den berörda parten är född 

vilket förstärker konfidentialiteten då domarna är hämtade under en tidsperiod på åtta år. En 

viktig del i studien kopplat till konfidentialitets kravet är att noga se till att de domar som 

används i studien inte kan granskas av någon annan, alltså har domarna under hela studiens 

tid förvarats säkert. Vid domstolsförhandlingar informeras även parterna om att domarna som 

följer är offentliga handlingar vilket gör att informationskravet till viss del kan sägas vara 

uppfyllt presumtivt. Som tidigare nämnts har det dock inte krävts något samtycke, vilket 

också gör att informationskravet inte har varit nödvändigt, samt skulle ha krävt en kontakt 

med de berörda parterna. Materialet i studien har, och kommer, enbart att användas i 

forskningssyfte i enighet med vetenskapsrådets (2002) riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6 Resultat och analys 

I detta och nästkommande avsnitt kommer jag att försöka besvara studiens syfte som är att 

undersöka hur barns bästa konstrueras i de valda domarna. Syftet är även att belysa eventuella 

dilemman kopplat till begreppet barns bästa samt hur man hanterar dessa dilemman i 

domarna. Tanken är att syftet ska besvaras med stöd av de två frågeställningar som togs upp i 

början av studien:  

Vad menas med barns bästa i domarna? På vilket sätt kan man utläsa ett dilemma mellan 

kontinuitetsprincipen och återföreningsprincipen?  

 

För att tydliggöra resultatet är det av vikt att presentera tabell 2. Denna tabell syftar till att öka 

förståelsen för det framkomna resultatet samt koppla citat till respektive dom. 

 

 

 

 

Hur  

många  

barn  

gäller 

domen? 

Hur 

gamla är 

barnet/ 

barnen? 

Stadig-

vararande 

placering  

i samma 

familjehem  

(år)? 

Godkänner  

domstolen 

vårdnads- 

överflyttningen? 

Vårdnads- 

havares åsikt 

till vårdnads- 

överflyttningen 

(Ja/Nej) 

Barnets 

/barnens åsikt 

om vårdnads- 

överflytt- 

ningen 

(Ja/Nej) 

Dom 1 2 15/17 7 Ja Ja Ja 

Dom 2 1 9 6,5 Ja Nej Ja 

Dom 3 1 15 11 Ja Nej Ja 

Dom 4 1 4,5 4,5 Ja Nej Oklart 

Dom 5 1 17 7 Ja Ja Oklart 

Dom 6 1 16 13 Ja Nej Ja 

Dom 7 1 12 4 Ja Ja Ja 

Dom 8 1 9 6 Ja Oklart Oklart 

Dom 9 1 16 16 Ja Ja Ja 

Dom 10 1 7 7 Ja Ja Ja 

Dom 11 1 9 9 Ja Nej Oklart 

Dom 12 2 11/12 11/11 Nej Nej Ja 

 

Den gjorda innehållsanalysen (se kap. 5, metod) genererade sammanlagt två stycken 

kategorier som i sin tur passade in under det övergripande temat, konstruktionen av barns 

bästa utifrån domarna. Som även togs upp under inledningen har studien grundats på att barns 

behov kan ligga till grund för barns bästa i en bedömning. Detta avspeglas även i skapandet 

av kategorier. Resultat och analysdelen kommer att redovisas utifrån de två kategorierna 

barns behov av familjetillhörighet och barns behov av trygghet och stabilitet (se även bild 1). 

Resultatet kommer att följas av en egen analys efter varje kategori där kopplingar till teori och 
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tidigare forskning görs. Vad som även är viktigt att lyfta fram är att resultatet och analysen 

behandlar både de 11 domar som ledde till en vårdnadsöverflyttning samt den dom som ledde 

till ett avslag. Innan blickarna riktas mot resultat och analys är det dock viktigt att kortfattat se 

till begreppsanvändningen av barns bästa i de undersöka domarna. Barns bästa används som 

ett argument i alla domarna som studerats. Med detta menar jag att alla domskäl avslutas med 

att konstatera att det fattade beslutet har skett, enligt deras mening, i enighet med barns bästa.  

Det är uppenbart bäst för flickan att det rådande förhållandet får bestå och att 

vårdnaden om flickan flyttas över till familjehemmet (Dom 4). 

Detta kan inte ses som förvånande då domskälet grundar sig på föräldrabalken 6 kap. 8§, som 

just stadgar att beslutet ska vara uppenbart bäst för barnet.  

Vad som dock kan anses vara mer förvånande är att det i två av domarna används en väldigt 

otydlig motivering. Citatet nedan skulle kunna vara ett uttryck för en uttalad osäkerhet kring 

begreppet barns bästa. Detta då man använder sig av begreppet övriga omständigheter som en 

del av motivationen gällande vad som är bäst för barnet. 

På grund av det och övriga omständigheter är det uppenbart bäst för [barnet] 

att det rådande förhållandet får bestå.... (Dom 10). 

Detta citat får även passande nog inleda studiens resultat och analysgenomgång. 

 

 

Bild 1. En översikt av resultat och analys utifrån tema samt kategorier 

 

6.1 Barns behov av familjetillhörighet  

I det studerade materialet kan man se att familjetillhörighet lyfts fram i de flesta av domarna 

som en del i konstruktionen av barns bästa. Detta görs ibland genom att man talar om 

familjetillhörighet med grund i barnets anknytning till de respektive parterna. Domarna lyfter 

Konstruktionen av 
barns bästa i 

domarna 

Barns behov av 
Familjetillhörighet 

Barns behov av trygghet 
och stabilitet 
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även fram att barnets samhörighet är en del av familjetillhörigheten. Många domar motiverar 

detta med att redan i början av domskälet påpeka att denna punkt är en grundläggande del av 

syftet med vårdnadsöverflyttningar. 

Syftet med bestämmelsen är att förhindra att barn som rotat sig i ett 

familjehem rycks upp från en miljö där de funnit sig till rätta och känner en 

större samhörighet med än det egna hemmet (Dom 3). 

Detta citat är intressant som då det utan att nämna begreppet familjetillhörighet lyfter fram 

alla de delar som domarna i stora drag har behandlat. Man framhäver även att det är viktigt att 

undersöka barnets anknytning till både familjehemmet och de biologiska föräldrarna. I en 

övervägande del av domarna framhåller man även att ”barnet ska ha fått en så stark 

anknytning till familjehemmet att det uppfattar detta som sitt hem” (Dom 8). Detta kan sägas 

vara tingsrättens tolkning av lagen och vad som lyfts fram som centralt i allmänhet. Detta är 

alltså inte kopplat till det individuella fallet. I de studerade domarna kan man se att det är 

vanligt att man endast i början av domskälet motiverar sig med hjälp av dessa bedömningar av 

lagrummet. Domskälen fortsätter sedan med att lyfta fram familjetillhörighet kopplat till det 

enskilda, individuella fallet. Studien visar, inte förvånande, att den individuella delen av 

bedömningen i många fall ges större utrymme än tolkning en lagen. Studien visar på att barns 

familjetillhörighet i en övervägande del av domarna synliggörs genom att man talar om hur 

barnet själv ser på sin familjetillhörighet. Just barnets egna, subjektiva, åsikt om vad som är 

bäst för denne kan ses som en del i konstruktionen av barns bästa så som lyftes fram i 

begreppsförklaringen gällande barns bästa och barns behov. I inget av fallen har barnen varit 

direkt tillfrågade av domstol, utan barnets åsikt är istället tagit från socialnämndens utredning. 

Med utgångspunkt i detta är det av vikt att lyfta fram hur barnets åsikt om vad som är bäst för 

denne lyfts fram. Vad som framkommer är att hur mycket barnets åsikt lyfts fram skiljer sig åt 

mellan domarna. Det man framförallt kan se är att det är två dominerande yttringar som 

skiljer sig åt. 

Stor vikt måste alltid fästas vid barnets åsikt (Dom 2). 

Pojken är så pass gammal och förefaller uppnått sådan mognad att mycket 

stor hänsyn måste tas till hans åsikt (Dom 3). 

De två citaten kan tillsynes vara likvärdiga, men skillnaden ligger i att man i det första, mer 

övergripande citatet, inte lägger in några restriktioner på hur barns åsikt ska spela in. I den 

undre synliggörs istället att faktorerna ålder och mognad kan vara en avgörande faktor. 

Utifrån studien kan man se att den första yttringen används övervägande i domarna. Som kan 

ses i tabell 2 lyfter många domskäl upp barnets/barnens åsikt och alla barn vill i dessa fall bo 

kvar i familjehemmet. 

Båda barnen har uttryckt en mycket tydlig önskan att familjehemsföräldrarna 

ska ha vårdnaden om dem (Dom 1). 

Utifrån avslaget ser däremot situationen något annorlunda ut. Barnen är vid dom elva 

respektive tolv år. I början av domskälet talar man om att ”stor vikt ska fästas vid barnets 

egen inställning” (Dom 12) kopplat till lagrum. Man går sedan in i det enskilda fallet, men 

framhåller då en något annan bild: 

De [barnen] har uppnått en sådan ålder och mognad att deras inställning är 

av relativt stor betydelse för bedömningen, även om den inte är ensamt 

avgörande (Dom 12). 
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I avslagets domskäl finner man även det till synes tydligaste citatet från ett barn då barnet 

säger ”men vi har vårt liv här, det kan man väl inte ändra på” (Dom 12) angående att de 

biologiska föräldrarna i domen vill att barnen flyttar hem till dem. 

Andra domar lyfter fram barnets åsikt samt värderar dess vikt och barnets kompetens. 

Framförallt kan man se att de fall där tingsrätten stärker barnets uttalande har föregåtts av att 

de biologiska föräldrarna har ifrågasatt riktigheten i det barnet har påståtts säga och vilja. I en 

dom framhåller tingsrätten: ”Det finns ingen anledning att tro att det inte är pojkens egna vilja 

att stanna i familjehemmet” (Dom 3). Dock är det här viktigt att påpeka att denna typ av 

uttalanden i domarna är förhållandevis ovanliga och inte förekommer i alla de fall där barnens 

åsikt ifrågasätts av sina biologiska föräldrar. Då domarna behandlar familjetillhörigheten med 

utgångspunkt i barnets åsikt om detta kan man se att det nästan uteslutande rör sig om en 

motivering gällande familjetillhörigheten i familjehemmet.  

Han [barnet] betraktar familjehemmet som sitt hem och 

familjehemsföräldrarna som sina psykologiska föräldrar (Dom 5). 

I domarna kan man finna en tendens till att man gärna markerar skillnaderna mellan 

familjehemmet som en familj och den biologiska familjen som en familj. Detta synliggörs 

även i citaten här ovan genom att man lägger in ord som ser, biologiska och psykologiska 

föräldrar, för att markera skillnaden.  

Efter denna genomgång av barnets åsikt gällande vad som är bäst för denne är det av vikt att 

börja rikta blickarna mot de biologiska föräldrarnas åsikt. Framförallt gällande vilken vikt 

deras åsikt ges i domarnas konstruktion av barns bästa. Detta kan ses ha en nära koppling till 

återföreningsprincipen utifrån denna studies resultat. Återföreningsprincipen återfinns i ett 

flertal av de undersökta domarna. Vad som i första hand framkommer är att de fall där de 

biologiska föräldrarna godkänner en vårdnadsöverflyttning har resulterat i kortare och mindre 

utfyllande domar än de fall där de biologiska föräldrarna motsätter sig en 

vårdnadsöverflyttning. Det bör även tydliggöras att av de behandlade 12 domarna finns det 5 

där de biologiska föräldrarna helt samtyckt till en vårdnadsöverflyttning. I de fall ett 

godkännande finns från de biologiska föräldrarna kan man säga att återföreningsprincipen har 

satts ur spel, då de biologiska föräldrarna i de undersökta domarna tyckt att barnet har det bäst 

hos familjehemmet eller inte anser sig kunna ta hand om barnet själv. Vad som även är 

intressant i resultatet är att de biologiska föräldrar som lämnar sitt godkännande även lyfts 

fram som att ha möjlighet att bedöma vad som är bäst för sitt barn, vilket har visat sig vara 

ovanligt från tidigare nämnda resultat. Citatet nedan speglar detta resultat väl genom att man 

lägger till en mening om mammans samtycke innan man sedan säger att det är bäst för barnet 

att rådande förhållanden får bestå. Här kan man alltså se att den biologiska moderns samtycke 

vägs in i konstruktionen av barns bästa. 

Pojken har växt upp hos familjehemmet och betraktar dom idag som sina 

föräldrar. Mot bakgrund av detta samt att samtycke finns från den biologiska 

mamman får det anses vara bäst för pojken att det rådande förhållandet får 

bestå....(Dom 9). 

Det finns även fall där de biologiska föräldrarna inte har hörts. Vanligast för dessa fall är att 

den biologiska förälder då inte lyfts fram lika tydligt i domskälen. Även dessa fall kan sägas 

handla om att återföreningsprincipen har satts ur spel genom att ett intresse saknas från de 

biologiska föräldrarna.  

I många fall är de biologiska föräldrarna rädda att en vårdnadsöverflyttning skulle leda till att 

banden mellan barnet och den biologiska föräldern bryts. I vissa fall är även de biologiska 
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föräldrarna rädda att inte få träffa sina barn om en överflyttning skulle ske. I alla fall utom ett 

har tingsrätten dömt till en vårdnadsöverflyttning trots de biologiska föräldrarnas åsikter. Vi 

ska igen rikta våra blickar mot avslaget, och nu de biologiska föräldrarna, då dessa ges ett 

relativt stort utrymme i domskälet. De biologiska föräldrarna vill behålla vårdnaden om 

barnen även om de ska bo kvar i familjehemmet. Dessa säger även att det inte vore bra för 

barnen om vårdnaden flyttades över eftersom barnen då skulle förlora sin talan. Den 

biologiska modern är även orolig att hon inte ska få träffa barnen mer. Hon talar även om att 

en vårdnadsöverflyttning skulle göra att hon och den biologiska pappan förlorade allt. 

Vidare är det viktigt att undersöka domslutet i avslaget då detta till viss del kan sägas gå i 

linje med de biologiska föräldrarnas åsikt. Vad som har presenterats så här långt om detta fall 

är att barnen sägs vilja bo kvar i familjehemmet. Barnen har även genom ett citat sagt att de 

har sitt liv i familjehemmet och att de inte vill att detta ska ändra sig. Hittills har studiens 

resultat inte pekat på en problematisering mellan att det är bäst för barnet att bo kvar i 

familjehemmet och att en vårdnadsöverflyttning i led med detta även är det bästa för barnet. 

Framförallt kan detta ses då barnens åsikter lyfts fram. Många av dessa handlar om en önskan 

att bo kvar i familjehemmet ”Flickan har sagt sig vilja bo hos familjehemmet och ingen 

annanstans” (Dom 10). I dessa fall görs ingen tydlig skillnad mellan att bo kvar i 

familjehemmet och att en vårdnadsöverflyttning bör ske med fokus på barns bästa. 

Avslaget är den enda dom som belyser denna eventuella skillnad i konstruktionen av barns 

bästa.  

Av utredningen står det således klart att det är bäst för barnen att de får bo 

kvar hos familjehemmet. Frågan är dock om det även är bäst för flickorna att 

vårdnaden om dem flyttas över till familjehemsföräldrarna[.......]Även om 

flickorna ska stanna i familjehemmet och detta är uppenbart bäst för dem är 

det viktigt att deras anknytning till de biologiska föräldrarna bevaras. 

Vårdnaden är en del av denna anknytning (Dom 12). 

Man framhåller sedan att barnen har en möjlighet att flytta hem till de biologiska föräldrarna 

om dessa har kvar vårdnaden samt att kunna behålla kontakten med den biologiska släkten. I 

de flesta av fallen i denna studie går det inte att utläsa denna åtskillnad i tingsrättens 

bedömning utan endast att de biologiska föräldrarna gör en sådan åtskillnad. Upprätthållandet 

av en kontakt med de biologiska föräldrarna tas alltså upp som viktigt i konstruktionen av 

barnens bästa. 

Kontakten med den biologiska familjen är något som diskuteras frekvent i alla domarna på ett 

eller annat sätt. Till skillnad från kontakten med andra delar av den biologiska familjen kan 

man utläsa delar av krav eller kriterier som kopplas och till umgänget bör uppfyllas för att en 

vårdnadsöverflyttning ska kunna ske. Vidare kan man även urskilja återföreningsprincipens 

effekter på domskälen. I en del av domskälen förekommer det att man talar om att SoL samt 

LVU är särskilt inriktade på en återförening mellan barnet och det biologiska hemmet. Det 

framkommer även att återföreningsprincipen kan hamna i motsats till en 

vårdnadsöverflyttning. Detta kan ses både i början av domskälen då ett allmänt krav för att 

genomföra en vårdnadsöverflyttning kan vara: 

Det kan inte komma ifråga att flytta över vårdnaden från förälder som håller 

en god kontakt med sitt barn medan barnet är placerat i ett 

familjehem[.........]Om kontakten med de biologiska föräldrarna varit 

sporadisk och om barnet rotat sig i familjehemmet kan däremot en 

vårdnadsöverflyttning bli aktuell (Dom 2).  
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Detta citat är intressant på flera sätt. Dels förekommer ett sådant tydligt ställningstagande 

endast i en av de 11 domarna där en vårdnadsöverflyttning skett. Trots detta kan man se att 

liknande tankar återspeglas i de andra domarna där vårdnadshavarna har motsatt sig en 

vårdnadsöverflyttning. I 5 av de 6 domar där vårdnadshavaren har bestritt yrkandet tar man 

upp umgänget med de biologiska föräldrarna och i alla fallen säger man att umgänget är 

bristfälligt.  Detta vittnar alltså om ett resultat som inte annars är så synligt i de undersökta 

domarna. Det faktum att återföreningsprincipen är en ledande princip vid bedömningen av 

vad som är bäst för barnet. I de undersökta domarna framgår detta mer genom det som 

tidigare togs upp gällande att återföreningsprincipen sätts ur spel och då lämnar företräde för 

andra behov hos barn i konstruktionen av barns bästa. 

Av den åberopade utredningen framgår att den biologiska mamman under de 

senaste åren träffat flickan ett fåtal gånger och att hon uteblivit från flera 

planerade umgängestillfällen (Dom 2). 

Sammanfattningsvis kan man säga att detta tyder på att kontakten med de biologiska 

föräldrarna konstrueras som ett behov hos barn. Utifrån det tidigare nämnda tankesättet om 

barns behov kopplat till barns bästa leder detta till att en god kontakt med de biologiska 

föräldrarna ses som en del i konstruktionen av barns bästa.  

Det finns även domar där kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna beskrivs som 

kontinuerligt och regelbunden alternativt som ”visst umgänge”. Vad som är karaktäristiskt 

med dessa domar är att alla domar där ett umgänge finns, också innehåller ett samtycke från 

de biologiska föräldrarna angående en vårdnadsöverflyttning.  

Visst umgänge mellan den biologiska mamman och pojken förekommer och 

samarbetet mellan den biologiska mamman och familjehemmet har fungerat 

bra. Den biologiska mamman är nöjd med pojkens placering och har 

medgivit kommunens talan (Dom 7). 

Det finns dock också en dom som tyder på att även en fin kontakt vid umgänge med sitt barn 

samt att vårdnadshavaren bestrider yrkandet kan leda till en vårdnadsöverflyttning. Det som 

dock liknar de tidigare beskrivna situationerna är att kontakten är sporadisk och umgänget 

sker sällan samt att det sista umgängestillfället skedde 1,5 år innan dom. I ett flertal domar 

handlar det precis som i detta fall om att kontakten inte varit kontinuerlig utan har haft ett 

längre avbrott. Inte helt förvånande lyfts även ett tidsperspektiv fram gällande placeringstiden. 

Framför allt handlar detta om de fall där barnet har varit placerad under dess första levnadsår. 

 

6.1.1 Analys av barns behov av familjetillhörighet 

De fynd som ovan har redovisats kan tolkas som att ett konstruerat samband mellan kontakten 

med det biologiska hemmet och barnets känsla av samhörighet med familjehemmet. Detta 

stöds även av Mattsson (2010) som i sin studie gällande vårdnadsöverflyttningar visar på att 

en fungerande kontakt med den biologiska familjen antas göra att barnet inte har fått den 

bindning som krävs till familjehemmet. Vad som är intressant är att detta tankesätt dock inte 

stöds av forskningen gjord av Striker, Knorth (2009). Deras forskning visar att kontakten med 

den biologiska familjen vid familjehemsplaceringar inte signifikant påverkar barnets 

anpassning till familjehemmet. Det är även intressant att se att Vinnerljung (1996) i sin 

forskning har sett att kontakten med den biologiska familjen vid familjehemsplaceringar inte 

fungerar som varken positiva eller negativa faktorer. 
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Kopplat till Mattssons (2010) studie kan man se att det även finns en tvåsidighet i mitt resultat 

där tingsrätten lyfter fram två delvis motstridiga synsätt på barns bästa kopplat till 

vårdnadsöverflyttningar. Barnens bästa kan i tingsrätten bedömas vara att stadigvarande bo 

kvar i familjehemmet samtidigt som man bedömer att det inte är i fas med barnens bästa att en 

vårdnadsöverflyttning sker (Dom 12). Barns bästa kopplat till vårdnadsöverflyttningar kan 

således ses i två steg. Det första behandlar frågan om barns bästa bedöms vara att bo kvar i 

familjehemmet. I nästa steg behandlas frågan om barns bästa även bedöms vara att en 

vårdnadsöverflyttning sker. Ett jakande svar på fråga ett behöver alltså inte betyda att det även 

bedöms vara det bästa för barnen att en vårdnadsöverflyttning sker. Utifrån detta kan man här 

fundera på om synen på att kontakten med den biologiska familjen är så viktig och till och 

med kan leda till att en vårdnadsöverflyttning inte anses vara det bästa för barnet kan härledas 

till synsätten på psykologiskt föräldraskap. Det synsätt som man kan se har den största 

influensen i de undersökta domarna är det relationsorienterade synsätten på psykologiskt 

föräldraskap. Det relationsorienterade synsättet lyfter fram just vikten av att hålla kontakten 

med den person som barnet har införlivat som sin psykologiska förälder vid unga år. Man 

säger att denna förälder inte är utbytbar även om andra kontakter kan vara nog så viktiga. Om 

man inom familjerätten är rädd att kontakten i och med en vårdnadsöverflyttning kommer att 

brytas mellan barnet och den psykologiska föräldern skulle detta enligt den 

relationsorienterade skolan inte vara i fas med barnets bästa om man ser till dess 

identitetsutveckling. Vad som däremot är problematiskt är att barnet i många fall har varit 

placerad sedan mycket tidigt ålder vilket enligt det relationsorienterade synsättet i praktiken 

borde betyda att det är till familjehemsföräldrarna som barnet har relaterat och uppnått 

objektskonstans. Detta problematiserar tankarna om att kontakten med de biologiska 

föräldrarna ses som så viktig för barnet på grund av att man införlivat synsättet om 

relationsorienterat föräldraskap. Vilket öppnar upp för funderingar kring om det finns fler 

anledningar som kan påverka denna praxis inom familjerätten. Det skulle kunna handla om en 

spegling av konstruktionen av verkligheten med fokus på familjen som en enhet. Den 

konstruktion som då blir synlig ur resultatet kan utläsas som att det biologiska föräldraskapet, 

genom praxis, rekonstrueras som en del i konstruktionen av en familj. Intressant i detta 

sammanhang är att även Mattsson (2010) diskuterat att biologiskt föräldraskap i orealistiskt 

stor utsträckning kopplas till det juridiska föräldraskapet. Även Nordins (2003) studie lyfter 

fram att det psykologiska föräldraskapet inte har följts av den rättsliga vårdnaden. Denna har 

istället kopplats till det biologiska föräldraskapet. Det biologiska föräldraskapet i sig behöver 

inte betyda att man är den som är bäst lämpad att avgöra vad som är bäst för barnet utifrån 

dess behov. Detta kan bli tydligt då en biologisk förälder aktivt befattar sig med beslut 

gällande barnet. Detta framkommer även till viss del i domarna då man istället lyfter fram de 

biologiska föräldrarnas otillgänglighet som ett juridiskt problem då vårdnadshavarens påskrift 

behövs i ett flertal beslut i vardagslivet, till exempel pass förnyelse. I praktiken kan ju en 

otillgänglig biologisk förälder stå i motsats till barns bästa utifrån sin otillgänglighet som kan 

hindra barnet från att få vissa behov tillgodosedda. Detta är av vikt för studien med koppling 

till Schiratzki (2010) som framhåller att barns bästa i många fall sägs bedömas just både 

genom subjektiva och objektiva åsikter om barns bästa utifrån barns behov. Utifrån dessa få 

domar går det inte att göra en rimlig bedömning gällande barns bästa utifrån objektiva och 

subjektiva åsikter. En tolkning av resultatet är däremot att barns åsikt används som en del av 

ett pussel i konstruktionen av barns bästa. Trots avslaget pekar resultatet på att barns åsikt har 

en större roll i konstruktionen av barns bästa än de biologiska föräldrarnas åsikt. Utifrån 

avslaget kan man fundera på om de biologiska föräldrarnas åsikter spelar större roll då dessa 

konstrueras som fungerande föräldrar. 
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6.2 Barns behov av trygghet och stabilitet 

I domarna kan man se att trygghet och stabilitet lyfts fram som viktiga faktorer i bedömningen 

av barns bästa. I domskälen kan man i många fall utläsa att det handlar om att barn 

konstrueras som att ha behov av trygghet och stabilitet. I nästan hälften av domarna talar man 

även om vilka som uppfyller samt inte uppfyller barnets behov. Det handlar alltså om ett 

behov hos barnet samt hur man ser på omsorgspersonernas möjligheter att tillgodose detta 

behov. De domar som tar upp hur barnets behov tillgodoses är nästan övervägande samma 

domar som lyfter fram specifika faktorer kopplat till barns behov. 

Familjehemmet tillgodoser flickans behov av trygghet, omvårdnad och 

förutsägbarhet (Dom 11). 

Studien visar att trygghet och stabilitet lyfts fram som något viktigt i en övervägande del av 

domarna. Trygghet och stabilitet nämns dessutom ofta flera gånger i samma dom. Barns 

behov av trygghet och stabilitet lyfts även fram som den största anledningen till att en 

vårdnadsöverflyttning bör genomföras 

Främsta motivet till att överföra vårdnaden är att barnet därigenom kan ges 

en uppväxt under stabila och trygga förhållanden (Dom 6). 

Vad som är intressant och motsägelsefullt i dessa resultat är att man i domarna lyfter fram 

vikten av stabilitet och trygghet kopplat till barnets uppväxt. Detta speglas även i ovanstående 

citat. Samtidigt kan man se att flertalet barn är relativt gamla då vårdnadsöverflyttningen sker. 

Detta motsägelsefulla faktum lyfter upp funderingar om vilka konstruerade faktorer i detta fall 

som påverkar praxis kring vårdnadsöverflyttningar. Särskilt intressant är det då just trygghet 

och stabilitet konstrueras som ett positivt uppväxtförhållande. Många av barnen har varit 

familjehemsplacerade innan deras första levnadsår. Domarna återkommer även i vissa fall till 

detta genom att lägga fram ett villkor för att vårdnadsöverflyttningar ska kunna ske genom att 

säga ”flera års stabilt boende i familjehemmet krävs i regel innan en vårdnadsöverflyttning 

kan bli aktuell” (Dom 6). 

Detta citat stöds också av placeringens tid i de domar som studerats. Den kortaste placeringen 

hade varat 4 år vid domen, den längsta placeringen hade varat 16 år vid domen. Bland de 11 

domar som studerades och alla ledde till en vårdnadsöverflyttning var medellängden för en 

stadigvarande placering i samma familjehem 9 år vid dom (avrundat till halvår). Man kan se 

att barnen i de domar denna studie har undersökt har en högre snittplacering än genomsnittet i 

Sverige, som låg på 7,5 år vid vårdnadsöverflyttningar (Socialstyrelsen, 2006). 

Vidare framkommer det att man lägger vikt vid hur barnet har haft det tidigare under sin 

barndom. För de barn som har varit föremål för insatser enligt LVU och SoL hela sitt liv samt 

de barn som upplevt ett flertal flyttar mellan familjehem lyfts vikten av stabilitet och trygghet 

fram som desto viktigare i förhållande till deras bakgrund. Vad som alltså framkommer är att 

stabilitet och trygghet i allmänhet lyfts fram som viktigt för alla barn, men kanske i synnerhet 

för de barn som har upplevt en större del av instabilitet under sitt liv.  

Frågan om flickan ska bo hos den biologiska mamman eller familjehemmet 

är destruktiv för henne eftersom hon behöver en grundtrygghet, 

förutsägbarhet och känslomässig tillhörighet. Genom en 

vårdnadsöverflyttning ges flickan större trygghet i var hon ska bo i framtiden 

och hon slipper oroa sig för detta (Dom 8). 

Det finns även ett fall där man kan se att barns behov av trygghet och stabilitet får stå tillbaka 

för andra faktorer vid bedömningen av barns bästa. Detta framkommer i avslaget där den 
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biologiska pappan vid ett flertal tillfällen har begärt hemtagning av barnen men aldrig fullföljt 

sitt beslut. Det framkommer även att den biologiska pappan säger att han inte ska begära hem 

flickorna flera gånger innan de själva vill flytta hem igen. Socialnämnden talar om att en 

överflyttning av vårdnaden behövs som en garanti för att barnen inte ska riskera att ryckas 

upp ur sin invanda miljö. Vad man kan tolka detta resultat som är att tingsrätten gör 

bedömningen att en begäran om hemtagning i och för sig skulle kunna vara en risk för 

barnens trygghet och stabilitet. Man väljer däremot att lita på den biologiska pappans ord och 

motiverar även avslaget med att barnen ska kunna flytta hem när de vill. 

 

6.2.1  Analys av barns behov av trygghet och stabilitet 

De funna resultaten stärks av att även tidigare forskning på området till stor del handlar om 

just trygghet och stabilitet som en viktig faktor för välmående hos familjehemsplacerade barn. 

Vinnerljung (1996) har i sin studie visat att en viktig faktor för barns utfall i vuxenlivet är 

stabilitet. Rubin och O´reilly (2007) har visat på ett likande resultat, barn med instabila 

placeringar löpte en större risk att utveckla beteendeproblem i vuxenåldern än andra barn med 

liknande bakgrund. Vidare är det dags att ytterligare fördjupa sig i barns behov av trygghet 

och stabilitet genom att rikta blickarna mot konstruktionerna av mänskliga kategorier samt 

föräldra- barn relationen och vilka sociala problem som konstrueras utifrån dessa.  

 

Inom social konstruktionism talar man om konstruktionen av mänskliga kategorier. Detta 

handlar alltså om hur samhället konstruerar till exempel kvinnor och män genom att tillskriva 

dessa olika attribut kopplade till att vara just kvinna eller man. Inom denna kategori kan man 

ur studien utläsa att barn konstrueras som behövande. Man kan se att de konstrueras som att 

ha behov. Man kan även utläsa en konstruktion av verkligheten som pekar på att trygghet är 

något som har konstruerats som positivt vilket implicit pekar på att bristen på trygghet är 

något negativt, någon som har konstruerats som icke välkommet i ett barns liv. Detta speciellt 

kopplat till konstruktionen av barn som behövande. Det faktum att stabilitet och trygghet lyfts 

fram som något positivt och viktigt för barns uppväxt öppnar upp för ytterligare analys då 

detta tillsammans med resultatet kan ses som något motsättningsfullt. De flesta barnen i 

domarna har redan upplevt den största delen av sin uppväxt under vad domstolarna då implicit 

konstruerar som otrygga uppväxtförhållanden (jmf Nordin, 2003). Detta öppnar upp för 

funderingar kring om det finns ett dolt syfte med vårdnadsöverflyttningar på ett likande eller 

till och med likadant sätt som Mattsson (2010) tar upp i sin forskning. Hon menar att en 

vårdnadsöverflyttning ibland kan handla om att förändra en familjestruktur som kan behållas 

även efter att barnet har fyllt 18 år, och alltså inte endast är ett medel för att förenkla juridiskt 

för barnet och familjehemmet under uppväxten. Detta skulle även kunna vara fallet i min 

studie, vilket också förstärks av fyndet att barns behov av familjetillhörighet är en del av 

konstruktionen av barns bästa. 

Den långa tid som barnen i min studie har varit placerade innan en vårdnadsöverflyttning sker 

kan ses i motsats till de studier som förespråkar permanenta placeringar tidigt utifrån deras 

forskningsresultat. De skillnader som finns kan ses ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

De konstruktioner vi gör av vad som är bra för barn skiljer sig åt kulturellt och, som tidigare 

kunnat urskiljas, även inom en och samma kultur. Påverkan kan även sägas komma från 

gällande principer som skapats utifrån konstruktioner av barns behov. I de länder som 

förespråkar tidiga adoptioner kan man även urskilja att motsvarande kontinuitetsprincip har 

stort inflytande. Analysen av barns behov av trygghet och stabilitet i min studie kan också 

sägas vara det behov hos barn som till stor del ligger till grund för kontinuitetsprincipen. 

Däremot går det inte att blunda för att även influenser från återföreningsprincipen implicit kan 
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urskiljas ur det hittills redovisade resultatet. Detta kommer vidare att diskuteras i följande 

kapitel. 

 

7 Diskussion  

Detta kapitel syftar till att diskutera studiens resultat utifrån dess syfte och frågeställningar. 

Särskilt fokus kommer att ligga på diskussionen om återföreningsprincipen och 

kontinuitetsprincipen. För enkelheten och tydlighetens skull är det viktigt att börja kapitlet 

med en summering av de resultat som framkom i det tidigare kapitlet då diskussionen utgår 

från dessa. 

 

7.1 Sammanfattning av resultat och analys 

Studien visade att barns behov av familjetillhörighet är viktigt i domstolarnas konstruktion av 

barns bästa. Man påpekar även att detta utgör en grundläggande del av syftet med en 

vårdnadsöverflyttning. Familjetillhörigheten till det biologiska hemmet lyfts ofta fram genom 

en diskussion om umgänget med barnet. Ett gott umgänge med de biologiska föräldrarna sägs 

leda till att det inte är enligt barns bästa att genomföra en vårdnadsöverflyttning. I de fall de 

biologiska föräldrarna har samtyckt till en vårdnadsöverflyttning är domarna jämförelsevis 

korta. En skillnad mellan barns bästa att bo kvar i familjehemmet och att en 

vårdnadsöverflyttning bör ske kan också urskiljas. Slutligen konstateras att hur mycket barns 

åsikt om vad som är bäst för denne framkommer skiljer sig åt mellan domarna. Det finns 

motsättningar inom kategorin gällande om barns åsikt alltid ska tas stor hänsyn till eller om 

det ska bero på ålder och mognad. Barns behov av trygghet och stabilitet lyfts även fram som 

en del i konstruktionen av barns bästa i domarna. Behovet av trygghet och stabilitet kopplas 

till goda uppväxtförhållanden. Detta kan ses som motsägelsefullt då många av barnen har 

varit placerade innan ett års ålder samtidigt som medeltiden för stadigvarande placeringar i 

studien var 9 år. Stabilitet och trygghet visar sig vara extra viktiga för de barn vars uppväxt 

har präglats av instabilitet. Avslaget antyder även att barns behov av trygghet och stabilitet 

kan få stå tillbaka för andra, konstruerade, behov. Återföreningsprincipen och 

kontinuitetsprincipen kan även  implicit utläsas ur resultatet. Vidare ska dessa principer även 

behandlas explicit. 

 

7.2 Kritiska reflektioner kring metod 

Något som kan ses som problematiskt med tillförlitligheten i studien är att det förbestämda 

dilemmat mellan konstinuitets- och återföreningsprincipen redan i syftet och 

frågeställningarna kan ha påverkat min analys av materialet. Det kan ha funnits andra 

dilemman i domarna som har missats på grund av detta. Som togs upp tidigare i studien är 

detta ett av problemen med kvalitativa undersökningar, de begränsningar som måste göras för 

att inte materialet ska bli överväldigande kan göra att man missar viktiga delar av den 

konstruerade verkligheten man söker efter. Här bör även problematiseras att avslaget kan 

sägas ha getts oproportionerligt stort utrymme i förhållande till de andra domarna. Detta beror 

på att domskälet skiljer sig åt i förhållande till de andra domarna markant vilket öppnar upp 

för en jämförande aspekt mellan de två olika typerna av domslut. 
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7.3 Motstridiga konstruktioner av barns behov 

Barns bästa i domarnas konstrueras utifrån konstruktioner av barns behov. Det gäller mer 

precist de två behov som togs upp i resultatet och som både kan samverka med varandra, men 

också stå i motsats till varandra. Dels talar man om att barns behov är att ha en uppväxt under 

trygga förhållanden som en del i en god utveckling för barn. Å andra sidan kan man se att 

barns behov av familjetillhörighet lyfts fram som det andra viktiga behovet i konstruktionen 

av barns bästa. I de fall dessa konstruerade behov hos barn sägs vara uppfyllda av 

familjehemmet i kombination med att de biologiska föräldrarna är frånvarande eller 

godkänner en vårdnadsöverflyttning kan man inte urskilja ett tydligt konflikttänkande i 

domarna. Detta kan alltså sägas vara ett första steg mot, och en bit av, konstruktionen av barns 

bästa. Här ska vi dock fokusera på de delar av analysen som kräver att vi tar ett steg utåt från 

den analys som har gjorts i det tidigare kapitlet för att på det sättet kunna göra en djupare 

analys även över kategorigränserna. Studien visar på att det inom varje kategori finns olika 

faktorer som är kopplade till både familjehemmet och det biologiska hemmet. Familjehemmet 

har alltså faktorer kopplade till sig från både barns behov av familjetillhörighet och barns 

behov av trygghet och stabilitet som lyfts fram som viktiga i konstruktionen av barns bästa, 

detsamma gäller det biologiska hemmet. Det är i avvägningen, men också i relationen, mellan 

dessa behov, kopplade till det biologiska hemmet respektive familjehemmet, som barns bästa 

konstrueras. Som kanske redan utlästs är det i den nämnda avvägningen som de aktuella 

dilemmat för studien framkommer. Det är dock inte så enkelt som att säga att detta är 

konstruktionen av barns bästa. Istället är det viktigt att rikta blickarna mot de motstridiga 

konstruktionerna av barns behov i syftet att närma oss en konstruktion av barns bästa. 

Ett tydligt sätt att diskutera detta är med utgångspunkt i avslaget. I denna dom hade båda de 

berörda barnen varit placerade sedan födseln, vilket vid dom var 11 respektive 12 år. Barnen 

hade tydligt sagt att de ville bo kvar i familjehemmet. Det intressanta med detta fall är att 

tingsrätten påpekar att det är uppenbart bäst för barnen att bo kvar i familjehemmet, men även 

slår fast att det inte är uppenbart bäst för barnen att vårdnaden flyttas över. Detta då just 

vårdnaden i domen sägs vara en del av familjetillhörigheten till det biologiska hemmet. I 

denna dom har den biologiska pappan begärt hemtagning av barnen ett flertal gånger vilket 

kan leda oss vidare in i diskussionen om barns behov av trygghet och stabilitet. Implicit kan 

man i domarna se att instabilitet konstrueras som socialt problematiskt för barn (Jmf. Nordin, 

2008). Det går endast att spekulera i vad som skiljer detta fall från andra där de biologiska 

föräldrarna motsätter sig att vårdnaden flyttas över. En intressant idé skulle kunna vara att 

barns behov av familjetillhörighet konstrueras till viss del genom den biologiska aspekten av 

föräldraskap. Då familjetillhörigheten av domstolen anses finnas både i familjehemmet och 

det biologiska hemmet skulle man alltså kunna påstå att det anses vara barns bästa att växa 

upp med de biologiska föräldrarna. Denna tankegång leder även till att man skulle kunna säga 

att barns behov av just de biologiska föräldrarna även existerar som gällande tankegångar i 

barns bästa. Utifrån avslaget skulle man även kunna se att barns behov av de biologiska 

föräldrarna kan sägas gå före behovet av trygghet och stabilitet om det förekommer någon typ 

av familjetillhörighet mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Hur förhållandet ser ut 

mellan behovet av familjetillhörighet och trygghet och stabilitet annars är svårare att 

diskutera. Dessa två behöver inte ställas i motsats till varandra då tingsrätterna som synes i 

resultatet i många fall inte ställs i detta fall av konflikt då de biologiska föräldrarna antingen 

har godkänt en vårdnadsöverflyttning eller inte yttrat sig, vilket lyfter bort konstruktionen av 

barnets behov av de biologiska föräldrarna ur ekvationen. I de fall de biologiska föräldrarna 

har en bristfällig kontakt med barnet kan man se av domarna att tingsrätten inte heller 

konstruerar ett dilemma mellan dessa två konstruktioner, då familjetillhörigheten i 
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familjehemmet lyfts fram i kombination med att detta även skulle leda till att barnet får växa 

upp under trygga förhållanden.  

Vad som kommer fram genom denna diskussion är att barns bästa konstrueras som en 

avvägning mellan, i en bredare mening, barns behov av familjetillhörighet och barns behov av 

trygghet och stabilitet kopplat till familjehemmet respektive det biologiska hemmet. För att 

förtydliga dilemmat mellan barns behov av familjetillhörighet respektive trygghet och 

stabilitet är det nu dags att rikta blickarna mot den andra frågeställningen i studien, på vilket 

sätt kan man utläsa ett dilemma mellan återföreningsprincipen och kontinuitetsprincipen i 

tingsrättens konstruktion av barns bästa. 

 

7.4 Återföreningsprincipen kontra kontinuitetsprincipen i konstruktionen av barns 

bästa 

En intressant tolkning av resultatet är att återföreningsprincipen har ett starkt inflytande på 

konstruktionen av barns bästa. Detta kan ses genom att det tydligt kan kopplas ihop med barns 

behov av sina biologiska föräldrar. Resultatet kan även tolkas som att återföreningsprincipen 

till och med kan vara så stark att den tillsammans med barns behov av sina biologiska 

föräldrar, väger över andra behov som barn lyfts fram som att ha och som också är en del av 

konstruktionen av barns bästa. Detta kan man se om man studerar den del av resultatet som 

visar att man att tingsrätten bedömer att det är bäst för barnet att en vårdnadsöverflyttning 

sker med stöd av ett av barnets behov. Man avslutar dock också domskälet med att säga att 

det även beror på att en återförening med det biologiska hemmet inte kan ske eller att de 

biologiska föräldrarna har godkänt en vårdnadsöverflyttning, vilket också sätter 

återföreningsprincipen ur spel. Resultatet har pekat på att barns åsikt kan användas som ett 

medel i konstruktionen av det tingsrätten bedömer vara barnets bästa. Detta genom 

användandet av kompetenshöjande värderingar då barnets åsikt ligger i fas med domstolarnas. 

En liknande analys av detta resultat kan även göras kopplat till de biologiska föräldrarna. I de 

fall de biologiska föräldrarna håller med tingsrätten i deras bedömningen om att en 

vårdnadsöverflyttning är till barnets bästa lyfter man fram detta som ett skäl till att det är 

barnets bästa. Detta kan tolkas som ett uttryck för konstruktionen av att det är ett barns 

biologiska föräldrar som bäst vet vad sitt eget barn behöver. Domstolarna kan alltså sägas 

använda sig av denna konstruktion av verkligheten för att ytterligare stärka sitt beslut. I de 

fallen de biologiska föräldrarnas åsikt inte ligger i fas med tingsrättens bedömning kan man 

istället se att de biologiska föräldrarna inte lämnas företräde för att avgöra vad dom är barnets 

bästa. 

I studien kan man även diskutera om oproportionerligt stor vikt läggs vid att barnet ska 

återförenas till det biologiska hemmet med hänsyn taget till de båda synsätten inom 

psykologiska föräldraskap (jmf. Mattsson, 2010, Nordin, 2003). Detta med grund i att många 

barn har bott stadigvarande i familjehemmet sedan innan ett års ålder. Även i de domar barnet 

har varit placerade sedan födseln talar man om att en återförening till det biologiska hemmet i 

första hand ska ske. Ordet återförening syftar, enligt mig, till att återställa en tidigare 

situation. Om detta var fallet i alla domar borde dock en återförening inte betyda att barnet ska 

flytta till det biologiska hemmet då detta aldrig i praktiken har varit barnets fysiska hem. I 

dessa fall kan man även se att båda synsätten på psykologiskt föräldraskap torde tyda på att 

separationen från familjehemmet är det som skulle skada barnets identitetsutveckling, 

däremot kan detta sätt att tolka det relationsorienterade synsättet inte tydligt skönjas i 

domskälen utan man kopplar istället detta synsätt till de biologiska föräldrarna. Detta skulle 

även kunna tyda på de biologiska aspekterna av föräldraskap har ett stort inflytande i 
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konstruktionen av barns bästa. Detta blir otroligt intressant då man ur dessa resultat kan 

diskutera hur ett dilemma mellan återföreningsprincipen och kontinuitetsprincipen 

konstrueras i samband med den praxis som växer fram ur domarna. Återföreningsprincipen 

förespråkas i domarna på det sätt som har beskrivits ovan. Samtidigt som man lyfter fram att 

barns behov av trygghet och stabilitet är något som kan sägas stå i motsats till 

återföreningsprincipen, att i domarnas fall, få stanna i familjehemmet och veta att det är där 

man kommer få bo kvar under sin uppväxt. Kontinuitetsprincipen kopplas framför allt till 

konstruktionen av barns behov av trygghet och stabilitet. Kontinuitetsprincipen är i sig 

skapande i konstruktionen av familjetillhörigheten på så sätt att den kan ses bidra till 

bildandet av det psykologiska föräldraskapet. Vad som är viktigt att påpeka är dock att denna 

syn endast framkommer då barnets kontakt med de biologiska föräldrarna konstrueras som 

bristfällig.  

Dessa två behandlade principer hamnar ofta i konflikt med varandra inom domarna om 

vårdnadsöverflyttningar och kan ses vara en del av resultatet för att nå fram till 

konstruktionen av barns bästa.  De fall där båda principerna är giltiga kan ses vara i de fall 

som Mattsson (2010) kallar konfliktfallen. Det är även inom denna typ av fall som avslaget ur 

de undersökta domarna finns. Alltså att de biologiska föräldrarna motsätter sig att vårdnaden 

flyttas över och att man kan utläsa ett konflikttänkande i tingsrättens bedömning gällande 

barns bästa. Vad man kan diskutera ur resultatet är om kontinuitetsprincipen vinner företräde i 

förhållande till återföreningsprincipen i praktiken. Då 11 av 12 domar är bifall skulle man 

kunna tolka resultatet som detta. Dock ska kommenteras att en del av de undersökta domarna 

konstaterar att en vårdnadsöverflyttning endast kan se om en återförening med det biologiska 

hemmet inte är möjlig. I avslaget kan man även se att trots att tingsrätten anser att kontuinitet 

och stabilitet är uppenbart bäst för barnen vill man inte helt utesluta möjligheten för en flytt 

till det biologiska hemmet. Här kan man även diskutera resultatet utifrån Nordins (2003) 

studie. Man kan i avslaget se att tingsrätten bedömning av barns bästa i kombination med 

återföreningsprincipen leder till en av de tre möjliga utfall som Nordin (2003) tar upp. Man 

kan utläsa att det handlar om att barnen ska flytta hem efter en viss tid (Jmf. Nordin, 2003). 

Det bör även problematiseras att det resultatet som framkommer kan ha påverkats av att 

endast ett avslag har funnits vilket försvårar jämförelsen med i vilka andra fall man 

konstruerar barnets bästa som att de biologiska föräldrarna ska behålla vårdnaden. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att barns bästa konstrueras i dels en sammanvägning av barns 

behov, men även i en avvägning mellan barns olika konstruerade behov. De olika behoven 

kopplas även ihop med familjehemmet respektive det biologiska hemmet i bedömningen. 

Kopplat till familjetillhörigheten i familjehemmet kan man se att barns behov av trygghet och 

stabilitet har det största inflytandet i konstruktionen av barns bästa. Detta behov kopplas även 

samman med kontinuitetsprincipen och det behovsorienterade synsättet på psykologiskt 

föräldraskap. Kopplat till familjetillhörigheten i den biologiska familjen kan man istället se att 

barns behov av sina biologiska föräldrar har det största inflytandet i konstruktionen av barns 

bästa. Detta behov kopplas även samman med återföreningsprincipen och det 

relationsorienterade synsättet på psykologiskt föräldraskap (Se bilaga 1, Konstruktionen av 

barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar). 

 

7.5 Implikationer för framtida forskning 

Studien har bidragit med en tolkning av de behov hos barn som kan ses ligga till grund för 

konstruktionen av barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar. Vad som kan utläsas från 

resultatet i denna studie kopplat till detta är att en tydligare praxis kring barns bästa behövs 
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även om flexibiliteten behöver kvarstå. Inte minst i de fall där studien har pekat på att det kan 

finnas rådande motsättningar och dilemman kopplat till de behov som leder till 

konstruktionen av barns bästa. Då det i vissa domar förekommer en osäkerhet kring barns 

åsikter om vårdnadsöverflyttningar är även detta något som ytterligare behöver lyftas fram i 

vidare forskning.  
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Bilaga 1.  Konstruktionen av barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar 
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