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Sammanfattning 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur professionella, det vill säga handläggare och 

socialsekreterare inom socialtjänsten, upplever sin kunskap om anknytningsteori samt huruvida 

denna kunskap tillämpas praktiskt i familjehemsuppföljningar. Studien har sin utgångspunkt i 

anknytningsteori. Metoden som har använts för studien är kvalitativ innehållsanalys och 

materialet har framställts med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat 

antyder att handläggare har goda grundläggande kunskaper om anknytning, men att det finns en 

allmän önskan om mer utbildning i ämnet. Resultatet indikerar även att anknytningsaspekten är 

betydelsefull för insatser och beslut i uppföljningar.  

 

Nyckelord: anknytning, anknytningsteori, familjehem, familjehemsplacerade barn, socialtjänst, 

familjehemsplacering, familjehemsuppföljning 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet anknytning som en översättning av det engelska ordet 

attachment, vilket innebär en “psykisk bindning mellan människor, t ex. mellan ett barn och en 

förälder”.  

 

Broberg (2006) skriver om John Bowlby som var upphovsmannen till anknytningsteorin. 

Bowlby kom med hjälp av sina studier fram till att anknytningsrelationen mellan barn och 

föräldrar är ett av våra primära behov. Enligt Broberg har forskare som har undersökt ämnet 

vidare upptäckt att anknytning är en drift som är genetisk, och vars evolutionära syfte är att 

främja barnets överlevnadsmöjligheter. Förutsättningen för en trygg anknytning är att 

omsorgspersonen är lyhörd för barnets signaler och via signalerna kan identifiera barnets behov. 

En trygg anknytning är nödvändig för en optimal känslomässig utveckling hos barnet. Om 

omsorgspersonen inte besvarar barnets signaler eller inte tar hand om barnet på ett 

tillfredsställande vis, blir anknytningen otrygg. En otrygg anknytning kan i sin tur leda till att 

barnet får framtida psykiska besvär och svårigheter i relationer till andra individer. (Broberg, 

2006) Allmänna barnahuset (2010) skriver i sin rapport att om det går så långt att barnet 

försummas eller skadas av omsorgspersonen, hämmas barnets utveckling avsevärt. Det benämns 

omsorgssvikt och innefattar en allvarlig dysfunktion i föräldraförmågan samt en störning i 

relationen mellan föräldern och barnet. Om barnet senare i livet åter får chansen att etablera en 

trygg anknytning, kan skadan som är förorsakad av omsorgssvikten “läka”. (Allmänna 

barnahuset, 2010:5)  

 

Thunved (2012) skriver i “Nya sociallagarna”, där han kommenterar lagtext, att socialtjänsten i 

varje kommun ansvarar för att barn växer upp under trygga förhållanden. Om det förekommer 

omsorgssvikt, kan det beslutas om vård med placering utanför hemmet. Den vanligaste 

placeringsformen är familjehemsplaceringar. Omkring 17 000 barn i Sverige bor årligen i 

familjehem. Familjehemsvården anses ofta vara gynnsammare än institutionsvården, eftersom 

barnet får möjlighet att etablera en nära anknytning till familjehemsföräldrarna. Detta skapar 

bättre förutsättningar för att barnet ska utvecklas till en trygg och väl fungerande person. 

(Thunved, 2012)  

 

Familjehem definieras enligt 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen, SoF (2001:937) på följande 

sätt: 

 
“Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 

barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” 

 

Eftersom anknytning är ett basalt behov och en bristande anknytning har omfattande negativa 

konsekvenser, är det av vikt att varje barn har möjlighet att etablera en trygg anknytningsrelation. 

Att socialtjänsten griper in när barn far illa, och i värsta fall måste placera barnet för vård utanför 

hemmet, innebär ett stort ingrepp från socialtjänstens sida. Eftersom barnet rycks bort från sina 



2 

 

primära anknytningspersoner är det betydelsefullt att barnet, i synnerhet när det handlar om 

spädbarn, etablerar en trygg anknytning till familjehemsföräldrarna. En förutsättning för att 

socionomer ska kunna utföra ett så optimalt arbete som möjligt med familjehemsplaceringar, bör 

vara att handläggare/socialsekreterare besitter kunskap om anknytningens betydelse. Av den 

anledningen finner vi det intressant att undersöka hur handläggare/socialsekreterare upplever sin 

egen kunskap om anknytningsteori, samt hur denna kunskap tillämpas praktiskt i 

uppföljningsarbeten i familjehem.   

 

1.1.1 Lagrum 
Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

(1990:52), reglerar den sociala barnavården.  

 

SoL är en ramlag, vilket innebär att kommuner har utrymme att anpassa bestämmelserna efter 

lokala behov. Lagen bygger på frivillighet och begrepp som integritet och självbestämmande är 

centrala. Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhällslivet. 

 

6 kap. 1 § SoL (2001:453), anger bestämmelser om vård i familjehem enligt följande:  

 
“Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna 

tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.  

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg tagits emot i ett annat hem än 

det egna får god vård. 

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med 

anhöriga och andra närstående samt hemmiljön.” 

 

7 b § (2012:776) i samma kapitel framgår nämndens uppföljningsansvar:  

 
“Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem 

eller hem för vård eller boende främst genom 

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, 

2. enskilda samtal med barnet eller den unge, 

3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och 

4. samtal med vårdnadshavarna. 

     

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala 

beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.” 

 

Socialnämnden ska åtminstone var sjätte månad pröva huruvida den beslutade omvårdnaden i 

familjehemmet ska fortlöpa enligt 6 kap. 8 § SoL och 13 § andra stycket LVU. Genom att 

upprätthålla en noggrann, tät och regelbunden kontakt med de placerade barnen, de biologiska 

föräldrarna och familjehemsföräldrarna, ska det kunna säkerställas att vårdplanens målsättningar 

tillgodoses.  

 

LVU är en tvångslagstiftning och kompletterar SoL när frivilliga insatser inte kan trygga barns 

och ungdomars utveckling. Om barn löper påtaglig risk för skada och att vårdnadshavare eller 

barn motsätter sig den vård som erbjuds, kan LVU åberopas. Det finns två grunder till att placera 
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ett barn enlig LVU; miljömässiga och beteendemässiga fall. I miljöfallen handlar det om att 

hemförhållandena är undermåliga. Barnet blir då exempelvis utsatt för olika former av 

misshandel eller utnyttjande. När det gäller beteendefallen handlar det om socialt nedbrytande 

beteende, vilket bland annat kan handla om missbruk eller kriminalitet. (Thunved, 2012) 

 

1.1.2 Barnens behov i centrum 
Barnens behov i centrum (BBIC) är ett nationellt projekt som sedan 1999 drivs av 

Socialstyrelsen. Målet med projektet är att alla kommuner i landet ska ha tillgång till enhetliga 

instruktioner gällande handläggning och dokumentation i den sociala barnavården. Syftet är även 

att höja kvaliteten i barnavårdsutredningar och uppföljningar. Grunderna i BBIC illustreras med 

hjälp av en triangel. Avsikten med att utgå från triangeln i exempelvis uppföljningar är att 

undersöka barnens behov och huruvida föräldrarna, i detta fall familjehemmet, kan tillgodose 

dessa. (Socialstyrelsen, 2006:4)  

 

 
 

Socialstyrelsen gav år 2006 ut rapporten Barn och unga i socialtjänsten; Utreda, planera och 

följa upp beslutade insatser. Syftet med rapporten var att ge socialtjänsten vägledning i att 

utreda, planera och följa upp beslutade insatser för barn och unga, samt att underlätta arbetet med 

uppföljningar. 

 

BBIC-modellens teoretiska utgångspunkt är det utvecklingsekologiska synsättet som handlar om 

att barns utveckling sker i samspel med omgivningen. För att få en uppfattning om barnets 

situation måste socialsekreteraren ta hänsyn till föräldrarnas förmåga och miljön i vilken barnet 

växer upp. Denna teoretiska utgångspunkt bör enligt rapporten kompletteras med ytterligare 

teorier, däribland anknytning. I utredningar och uppföljningar är förutsättningen att ha kunskap 

inom dessa områden. Barnet ska ha möjlighet att knyta an till sina föräldrar eller personer som 

träder i föräldrarnas ställe, eftersom anknytningen har en omfattande betydelse för utvecklingen. 

Det är även av vikt att socialsekreteraren har kunskap om avvikelser hos barn, för att kunna 

bedöma vilken form av insatser som krävs för att gynna barnets utveckling i så hög grad som 

möjligt. (Socialstyrelsen, 2006:4)  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella som arbetar med 

familjehemsplaceringar upplever sin kunskap om anknytningsteori och hur denna kunskap 

tillämpas praktiskt i uppföljningsarbeten.  

 

Våra frågeställningar är följande: 

 Hur ser socialtjänstens upplevda kunskap om anknytning ut? 

 Hur tillämpas den kunskapen under uppföljningar i familjehem?  

 

1.3 Avgränsningar  
Vi har genomfört fem intervjuer med handläggare och socialsekreterare på placeringsenheter i 

två kommuner i Mellansverige. Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka 

anknytningsaspekten mellan familjehemsföräldrar och familjehemsbarn. Anknytningen mellan 

barnen och deras biologiska föräldrar är därmed inte ett ämne som vi har valt att lägga fokus på i 

denna studie. Anledningen till att vi har valt att intervjua både handläggare och socialsekreterare 

är att båda tjänster innefattar uppföljningsarbete i familjehem.  

 

1.4 Uppsatsens disposition  
I följande studie kommer läsaren få ta del av (2) tidigare forskning som berör anknytning och 

familjehem. Forskningen är hämtad från såväl svenska som internationella studier. Vidare 

behandlas anknytningsteorin i avsnittet (3) teoretisk och begreppslig referensram och följs sedan 

av ett (4) metodavsnitt där studiens tillvägagångssätt presenteras och motiveras. Slutligen 

redovisas studiens (5) resultat och analys där det empiriska materialet återges och tolkas, samt 

(6) slutdiskussionen där det empiriska resultatet i förhållande till det teoretiska perspektivet samt 

tidigare forskning behandlas.  
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning i form av artiklar, rapporter och litteratur i 

ämnena anknytning och familjehem. Inledningsvis beskrivs anknytningsbegreppet kort utifrån 

dess upphovsman John Bowlbys och hans anhängares studier. Därefter redogörs för vikten av en 

trygg anknytning och konsekvenser av en otrygg anknytning. Slutligen återges forskning som 

behandlar anknytningsaspekten i familjehem samt uppföljningsarbetets betydelse.  

 

2.1 Anknytning 
Allmänna barnahusets rapport återger psykoanalytikern John Bowlbys studier. Bowlby 

genomförde från och med 1940-talet observationer av små barn som hade placerats på en 

institution. Dessa barn hade ständigt olika vårdare, vilket resulterade i att de inte fick möjlighet 

att etablera en stadig anknytning. Spädbarnen drabbades av depression, vilket ledde till att de inte 

åt, blev apatiska eller att deras utveckling hämmades. Enligt Allmänna barnahuset är det tack 

vare Bowlbys studier som belyste vikten av anknytningens-relationen som institutionsvården 

genomgick en omfattande förändring för barn i västvärlden och i USA. Det var dock inte förrän 

på 70-talet som anknytningsteorin, som då benämndes objektrelationsteori, fick genomslag i 

Sverige. (Allmänna barnahuset 2007:5)   

 

Följande forskningsstudier har sin utgångspunkt i Bowlbys anknytningsteori. Anknytningsteorin 

behandlas vidare i avsnittet (3) Teoretisk och begreppslig referensram.  

 

2.1.1 Anknytningsmönster 
Den amerikanska utvecklingspsykologen Mary Ainsworth var Bowlbys kollega och efterföljare. 

Enligt Ainsworth (1979) är spädbarn medvetna om att det finns en omsorgsperson i närheten som 

kan tillfredsställa deras behov. På så vis skapas det en omedveten förväntan hos barnet att 

personen även fortsättningsvis kommer att vara närvarande när barnet är i behov av omsorg. 

Eftersom barnet förväntar sig att omsorgspersonen ska finnas tillgänglig, känner det sig tryggt 

nog att utforska miljön runt omkring. Detta är enligt Ainsworth definitionen av en trygg 

anknytning. (Ainsworth, 1979) 

 

Ainsworth utvecklade Bowlbys anknytningsteori genom att undersöka anknytningsmönster. För 

att undersöka anknytningsmönstrens karaktär, genomförde hon experimentet The strange 

situation med hjälp av spädbarn och deras biologiska mödrar. Metoden gick ut på att barnet och 

dess moder fick vistas i ett rum med en okänd person. Efter att ha lekt med barnet en stund 

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

återföreningen, kunde olika mönster urskiljas. 

 

De mönster som kunde urskiljas delades upp i fyra grupper; trygg anknytning (grupp B), otrygg 

anknytning vars undergrupper var undvikande (grupp A), ambivalent (grupp C), samt 

desorganiserad anknytning (grupp D). Barnen med trygga anknytningsmönster betedde sig 

utforskande och nyfiket under tiden som anknytningspersonen befann sig i rummet. När barnens 

anknytningspersoner lämnade rummet blev dessa barn lätt oroliga, men lät sig tröstas av den 

främmande personen. Vid återföreningen reagerade barnen med entusiasm och behov av 

kroppskontakt. Barn med otrygg-undvikande anknytningsmönster visade däremot inget behov att 

hålla sig i närheten av sin anknytningsperson. Istället höll de sig för sig själva och visade sällan 

några känslor. Detta beteende förändrades varken när anknytningspersonen lämnade rummet 
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eller när vederbörande återvände. Anledningen till detta beteende kan bero på att dessa barn 

förväntar sig att bli avvisade när de söker närhet, eller att anknytningspersonen annars ofta är 

otillgänglig. Den otrygga-ambivalenta anknytningsmönstret kännetecknades av att barnet 

klängde sig fast vid anknytningspersonen, och samtidigt uppvisade ett oroligt, ångestfyllt 

beteende. När anknytningspersonen försvann blev barnen bedrövade och lät sig inte tröstas av 

den främmande personen i rummet. Vid återföreningen betedde sig dessa barn ambivalent genom 

att först söka kroppskontakt, för att sedan dra sig undan anknytningspersonen. Detta 

anknytningsmönster utvecklas, enligt Ainsworth, om anknytningspersonen inte är lyhörd för 

barnets behov eller är inkonsekvent med att ge barnet gensvar. 

 

Ainsworth menade att A, B och C är organiserade former av anknytning. Även om barnen i 

grupp A och C är otryggt anknutna, där A-barnen förlitar sig på sig själva och C-barnen är starkt 

beroende av sin anknytningsperson, så har de åtminstone lyckats skapa en strategi att 

upprätthålla ett känslomässigt band. Barn som har en desorganiserad anknytning (grupp D) 

tvingas däremot att ständigt byta strategier, vilket gör dem förvirrade. Majoriteten av barn som 

blir misshandlade av sin anknytningsperson har en desorganiserad anknytningsstil, vilket bland 

annat kännetecknas av att barnen visar rädsla för föräldern eller att de ena stunden rör sig mot 

föräldern, för att nästa stund fly från vederbörande. (Ainsworth, 1979) 

 

2.1.1.1 Följder av desorganiserad anknytning 
Elisabeth A. Carlson (1998) genomförde den longitudinella studien A Prospective Longitudinal 

Study of Attachment Disorganization/Disorientation. Studien gjordes på 157 spädbarn 

tillsammans med deras primära anknytningspersoner. Målet var att pröva hypoteser om hur 

tidiga biologiska eller miljömässiga faktorer har lett till en bristande anknytning, och i sin tur har 

orsakat följdsjukdomar hos barnen. Tillvägagångssättet för studien var att föräldrarna fick svara 

på frågor som hade med föräldraskapet och omständigheter under graviditeten att göra, samt 

Ainsworths metod The strange situation procedure.  

 

Resultatet visade att en desorganiserad anknytning har ett samband med svårigheter i 

föräldraskapet. Dessa barn hade under det första levnadsåret inte fått sina känslomässiga behov 

tillfredsställda. Studien kunde inte visa på att mödrars allvarliga medicinska komplikationer 

under graviditeterna/förlossningarna eller rapporteringar om alkohol- eller drogmissbruk hade 

någon koppling med den desorganiserade anknytningen. Studiens resultat tyder med andra ord på 

att anknytningens kvalitet endast påverkas av miljömässiga faktorer.   

 

Enligt studien finns det ett starkt samband mellan en desorganiserad anknytning och senare 

psykiska problem, såsom socioemotionella svårigheter och psykopatologi. Denna studie lade 

mycket vikt på barnens senare problematik i skolan, då de i hög grad var förvirrade, verkade 

befinna sig i en dimma och betedde sig destruktivt gentemot sig själva samt gentemot andra. 

(Carlson, 1998) 

 

 

 

2.3 Anknytning i familjehem  
Ingrid Höjer (2001) är professor i socialt arbete med inriktning mot familj och barn vid 

Göteborgs universitet. Hon problematiserar i sin avhandling Fosterfamiljens inre liv, att målet 
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med familjehemsplaceringar är att de placerade barnen åter ska kunna flytta hem till sina 

biologiska föräldrar, något som dock inte alltid är möjligt. Eftersom tanken är att vistelsen i 

familjehemmet endast ska vara tillfällig, det vill säga tills barnen kan återvända till sina 

biologiska föräldrar, är det av vikt att barnet har kontakt med dem även under vistelsen hos 

familjehemmet. Huruvida barnen kan återförenas med föräldrarna, avgör socialnämnden som 

genomför uppföljningarna. Enligt Höjers studie har dock 10 procent av familjehemsbarnen ingen 

kontakt alls med sina biologiska mödrar, och 32 procent av barnen träffar aldrig sina fäder. 

Andelen barn som har en sporadisk och oregelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar 

beräknas vara ännu större. Undersökningar visar även på att andelen barn som blir kvar i 

familjehemmen under sin uppväxt, är relativt stor (SOU 2000:77). Med andra ord uppfylls målen 

med familjehemsverksamheten ofta inte. Familjehemsföräldrarna är enligt Höjer därför i många 

fall de placerade barnens primära anknytningspersoner. (Höjer, 2001)  

 

2.3.1 Ålderns betydelse för anknytning 
I Mary Doziers (2001), professor vid Duke University, och hennes kollegors metastudie mättes 

anknytningens kvalitet mellan föräldrarna och barnen i ett antal familjehem. Analysen 

inkluderade studier där barnen var 6-24 månader, vilka hade varit familjehemsplacerade sedan 

åtminstone tre månader tillbaka i tiden. För att mäta anknytningskvaliteten studerade Dozier 

barnens anknytningsbeteenden, med hjälp av dagboksanteckningar under minst 60 dagar efter 

placeringen. Barn som blev placerade under spädbarnsperioden (det vill säga 6-12 månader) 

visade på tryggare beteenden, än de barn som placerades senare (det vill säga 12-24 månader). 

Bland de yngre barnen stabiliserades även de trygga beteendena snabbare, generellt redan efter 

två veckor, än för de barnen som hade blivit placerade senare, för vilka det kunde ta upp mot två 

månader. Forskningen tyder på att de barn som blev placerade när de var 12-24 månader har 

lägre omedvetna förväntningar på en vårdande omsorg, än de som placerades när de var 6-12 

månader. Det leder i sin tur till att de i lägre grad betedde sig på ett sätt som frambringade de nya 

vårdnadshavarnas omsorg, vilket kan vara en bidragande faktor till att det tar längre tid för dessa 

barn att etablera en trygg anknytning. (Dozier et al., 2001)  

 

Dozier menar att anknytningens kvalitet snarare har att göra med barnets miljö än att det skulle 

bero på genetiska faktorer. Det kan även stödjas med tidigare genomförda tvilling- och 

syskonstudier. Dessa studier har undersökt barn som har växt upp hos sina biologiska föräldrar, 

och barnets syskon som har bott i familjehem. I jämförelser mellan dessa barns 

anknytningskvaliteter har inga skillnader påträffats, menar Dozier. I familjehem där 

anknytningskvaliteten är otillfredsställande, har faktorer som miljön i samband med födseln, 

tidiga upplevelser av misshandel eller relationsstörningar upptäckts vara de bidragande 

faktorerna. Dessa faktorer är desamma som oftast leder till en bristfällig anknytningskvalitet 

även vad gäller föräldrar och biologiska barn. Enligt Dozier har forskare med andra ord hittills 

inte hittat något tecken på tendens att föräldrar och deras biologiska barn skulle ha bättre 

förutsättningar gällande anknytningskvaliteten än familjehemsföräldrar respektive 

familjehemsbarn. (Dozier et al., 2001) 

 

 

2.3.2 Tidigare anknytningsmönsters påverkan 
Anita Cederström (1990) vid Stockholms universitet har genomfört en delstudie där hon har 

undersökt hur barn i familjehem anpassar sig i familjehemmet och till sina biologiska föräldrar. 
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Studien genomfördes på tjugofem barn som var mellan fyra och tolv år. Resultatet av 

Cederströms studie visade att barn, vars biologiska föräldrar inte hade tagit hänsyn till barnets 

känslomässiga behov, ofta förhåller sig på samma vis gentemot familjehemsföräldrarna som det 

tidigare förhöll sig gentemot de biologiska föräldrarna. Det tenderar, enligt Cederström, att 

resultera i att familjehemsföräldrarna i sin tur förhåller sig till barnen på samma sätt som barnens 

biologiska föräldrar. Anledningen är att barnen ofta har känslomässiga krav som i vissa fall kan 

vara utmanande för familjehemsföräldrarna att hantera, menar Cederström. 

 

Barn som har blivit placerade i familjehem på andra grunder än att de har blivit försummade i det 

biologiska hemmet, är enligt studien inte i lika stort behov av den känslomässiga relationen till 

familjehemsföräldrarna som de förstnämnda barnen. De har tidigare fått sina känslomässiga 

behov tillfredsställda och blivit sedda, och hade därför en grund att stå på. Cederström menar att 

även om dessa barn fortfarande är i behov av att knyta an, ger denna grund barnen helt andra 

förutsättningar att luta sig tillbaka mot. Det tar sig i uttryck genom att de är tryggare i sig själva 

och är mindre psykiskt sårbara. Slutsatsen för hur barns relation med familjehemsföräldrarna ser 

ut, visade sig i första hand bero på barnens tidigare anknytningskvalitet med de biologiska 

föräldrarna. (Cederström, 1990) 

 

2.4 Uppföljningarnas betydelse  
Allmänna barnahuset (2007:5) beskriver i sin rapport Att knyta an en livsviktig uppgift att det är 

ytterst viktigt att barn har minst en anknytningsperson. Om en familj får hjälp i form av insatser, 

ska dessa insatser, det vill säga familjehemsplaceringar i detta sammanhang, inte komma i vägen 

för barnet och dess anknytningsperson. Barnet ska få möjlighet att ha en relation med sin 

anknytningsperson under hela sin uppväxt. Om det inte finns möjlighet för barnet att knyta an till 

sin biologiska förälder, ska barnet få möjlighet att knyta an till någon annan. Möjligheten att ha 

stadigvarande kontakt med en anknytningsperson under hela uppväxten, bör enligt Allmänna 

barnahuset vara grunden för alla insatser som rör barn. (Allmänna barnahuset 2007:5)  

 

Socialstyrelsens rapport Utvärderingsmöten i BBIC; En studie av barns delaktighet och 

medbestämmande är en studie genomförd av universitetslektorn Bodil Rasmusson med kollegor 

(2004) vid Lunds Socialhögskola, som behandlar hur BBIC kan tillämpas i uppföljningar. BBIC 

står för “barnens behov i centrum”, vilket är ett projekt där målet är att handläggning och 

dokumentation inom den sociala barnavården ska genomföras systematiskt och enhetligt. 

Rasmusson och hennes kollegor genomförde studien med hjälp av intervjuer av barn och 

föräldrar i familjehem samt dokumentanalyser. Enligt författarna till rapporten ska det i 

uppföljningarna strävas efter att barnen får ordet och är delaktiga i frågor som rör dem. Med 

andra ord ska man försöka uppnå att barnens ställning stärks i uppföljningar. Genom denna 

studie kom forskarna dock fram till att barn ofta inte kommer till tals i den utsträckning som 

önskas enligt BBIC-modellen. För att detta ska ske på ett önskvärt sätt, krävs det att de vuxna är 

lyhörda och att de respekterar det som barnen förmedlar och uttrycker. I uppföljningar bör 

socialarbetarens arbete utgå ifrån teoretiska kunskaper om barns utveckling samt vad barn har för 

behov. (Rasmusson et al., 2004)   

 

2.5 Sammanfattning 
Av det insamlade forskningsmaterialet inför denna studie framgår det att en otrygg 

anknytningsrelation i barnaåren kan ha negativa följder på den psykiska hälsan, även i 
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vuxenåren. Otrygg/desorganiserad anknytning kan leda till en högre sårbarhet för psykisk ohälsa. 

Eftersom en bristande anknytningsrelation kan få omfattande konsekvenser och att 

familjehemsföräldrarna är de primära anknytningspersonerna till majoriteten av alla 

familjehemsplacerade barn, bör det vara av vikt att socialtjänsten tar hänsyn till 

anknytningsaspekten i uppföljningar. Socialstyrelsens rapport med riktlinjer för 

uppföljningsarbeten berör detta ämne genom att belysa värdet av att 

handläggare/socialsekreterare har kunskap om barns grundläggande behov. Däremot har vi inte 

hittat någon studie som undersöker kunskapen om just anknytningsaspekten i detta sammanhang 

och hur denna kunskap eventuellt tillämpas i praktiken. Därför är vår förhoppning med denna 

studie att kunna uppmärksamma hur kunskap om anknytningsteori tillämpas i praktiken i 

familjehemsuppföljningar.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I följande avsnitt beskrivs anknytningsteorin, som ligger till grund för denna studie. Teorin om 

anknytningens betydelse för barns utveckling redovisas utifrån John Bowlbys ursprungliga 

anknytningsteori. Syftet med vår studie är att undersöka hur professionella som arbetar med 

placeringar i familjehem upplever sin kunskap gällande anknytning och hur de tillämpar denna 

kunskap; därav valet av anknytningsteorin som teoretisk referensram i studien.  

 

3.1 Anknytningsteori 
Broberg et al. (2008) skriver om psykoanalytikern John Bowlby, som utvecklade psykoanalysen, 

evolutionsbiologin och systemteorin och därigenom skapade anknytningsteorin. I utformningen 

av anknytningsteorin samarbetade Bowlby tillsammans med utvecklingspsykologen Mary 

Ainsworth. Ainsworth hade mycket kunskap om personlighetspsykologi och hon kompletterade 

Bowlby genom att intressera sig för olika sorters anknytningsmönster. Anknytningsteorin blev 

framförallt godtagen av utvecklingspsykologer som ansåg att den gav ett alternativ till såväl 

behaviorism som till psykoanalytisk utvecklingspsykologi. (Broberg et al., 2008) Enligt 

Allmänna barnahuset har anknytningsteorin blivit en av de mest användbara teorierna i 

socialtjänstens barnavårdsarbete. (Allmänna barnahuset 2007:5)  

 

Enligt Broberg fick Bowlby och hans teorier om hur barns psykiska hälsa påverkas av kontakten 

med deras anknytningsperson sitt stora genomslag i västvärlden på 1950-talet. 

Världshälsoorganisationen (WHO) bad Bowlby att göra en sammanställning av de fakta som 

fanns om barns psykiska ohälsa. Detta var, enligt Broberg, ett aktuellt ämne med tanke på att 

andra världskriget just hade upphört och att många barn hade mist sina föräldrar och närstående. 

Bowlbys sammanställning, som visade att ett barns nära känslomässiga band med sina föräldrar 

är en förutsättning för barnets normala utveckling och goda psykiska hälsa, publicerades i en 

WHO-rapport 1951 och kallades Maternal care and mental health. (Broberg et al., 2006)  

 

Under 1990-talet godtogs anknytningsteorin inom socialpsykologin och den kliniska psykologin 

och ansågs vara väsentlig för psykopatologi och psykoterapi, men också för vuxna 

kärleksrelationer. (Broberg et al., 2008) 

 

Som nämnts ovan har anknytningsteorin sin grund i bland annat evolutionsbiologi. 

Människobarn är, till skillnad från många andra däggdjur, långt ifrån färdigutvecklade när de 

föds. Spädbarn är hjälplösa och behöver därför omfattande omvårdnad. På grund av detta blir 

barnets relation till föräldrarna särskilt viktig under dess första år. Barnet är inte bara i behov av 

mat, värme och skydd för att det ska kunna överleva, utan också kroppslig närhet. Bowlby 

resonerade att eftersom vi förr var ett kringvandrande folk som bytte boplats beroende på var mat 

för tillfället fanns, ligger spädbarnets känsla av trygghet i närheten till föräldern och inte i en fast 

bostad. Spädbarns behov av närhet utvecklades för att underlätta för föräldrarna att beskydda 

dem. Bowlby menar därför att anknytningen är ett biologiskt och grundläggande behov, precis 

som exempelvis mat och sexualitet. Anknytning skapas automatiskt genom fysisk kontakt och 

uppkommer instinktivt. (Broberg et al., 2008) 

 

Enligt Broberg beskrev John Bowlby och Mary Ainsworth anknytning som ett “känslomässigt 

band”. Följande punkter kännetecknar detta band mellan barnet och anknytningspersonen: 
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 Relationen ska löpa över en längre tid.  

 Bandet ska knytas till en speciell person som inte går att byta ut.  

 Relationen ska ha en känslomässig betydelse.  

 Båda personerna i relationen ska sträva efter att vara i varandras närhet.  

 Om barnet och anknytningspersonen skiljs åt, uppstår obehag hos båda individerna.  

 

Enligt Broberg menade Bowlby och Ainsworth att förutsättningen för knyta an är att barnet har 

en instinktiv önskan om att erhålla anknytningspersonens skydd, tröst och trygghet. Om dessa 

behov blir tillfredsställda, är chansen stor att anknytningen blir trygg. Om behoven däremot inte 

blir tillgodosedda är risken stor att anknytningen blir otrygg. (Broberg et al., 2006)    

 

Bowlby resonerade även kring inre arbetsmodeller. Ju mer barnet är i kontakt med sin 

anknytningsperson, desto mer får det en omedveten vetskap om vilket stöd det kan förvänta sig 

att få i situationer när barnet behöver sin anknytningsperson. Barnet får dock inte bara kännedom 

om vad det kan ha för förväntningar på sin anknytningsperson, utan också om sina egna känslor 

och anknytningsbeteenden. Det vill säga att av tidigare erfarenheter konstruerar barnet dessa inre 

arbetsmodeller. (Broberg et al., 2006)  

 

Broberg beskriver att anknytningen mellan barn och förälder de första åren lägger en grund för 

hur barnets psykiska hälsa kommer att se ut i framtiden. Detta visar sig framförallt på tre sätt: 

 

 En vilja att vara i nära relationer med andra, och inte känna en oro för att bli övergiven. 

 Att kunna reglera sina starka känslor. 

 Att se och förstå att andra människor också har känslor, och att man tar hänsyn till detta. 

(Broberg et al., 2008)  

 

3.2 Separation 
Enligt Bowlby (1969) kan det bildas en uppfattning om var i utvecklingen ett barn befinner sig 

genom att studera hur barnet beter sig i närheten av, men också separerat från, sin primära 

anknytningsperson. När spädbarnet skiljs från sin primära anknytningsperson reagerar det 

vanligtvis starkt på separationen. Vid återföreningen med anknytningspersonen reagerar barnet 

normalt med förtvivlan eller märkbar separationsångest, men det kan också svara med en 

likgiltighet. Vidare förklarar Bowlby att genom att iaktta hur ett barn reagerar i separation från 

sin moders-/fadersgestalt, är det tydligt att det finns starka band mellan dem. Begrepp som 

anknytning och anknytningsperson kan användas för att förklara dessa band. (Bowlby, 1969)  

 

Broberg et al. (2006) skriver att Bowlby i sina studier om barn och separationer, tog hjälp av 

makarna Robertson. Under fyra års tid filmade makarna Robertson barn mellan ett och fyra år. 

Barnen filmades under tiden de vistades på sjukhus eller barnhem, samt efter vistelsen. Filmerna 

visade hur barnen led av att vara skilda åt från sina föräldrar och att barnen under tiden som de 

hade varit separerade från sina föräldrar genomgick olika faser. Dessa faser liknade de faser som 

vuxna går igenom vid sorgebearbetning då en nära anhörig har gått bort. Enligt Broberg tyckte 

sig Bowlby kunna utläsa tre olika faser som barnen gick igenom. Den första fasen kallade 

Bowlby för protest. Denna fas inträffar när barnet skiljs från sin förälder och blir omhändertaget 

av vårdaren. Barnen regerar starkt på separationen med gråt, skrik och rädsla. Protestfasen 



12 

 

övergår sedan i fasen som benämns som förtvivlan. I denna fas börjar barnet tappa hoppet om att 

föräldern ska återvända. Barnet är inte lika förtvivlat ledsen längre, utan mer stillsamt. Barnet 

börjar i detta skede gå in i en sorgeprocess, när det sörjer den saknade föräldern. Ofta undviker 

barnet andra människor och börjar äta dåligt. Det är uppenbart att barnet känner sorg och 

hopplöshet. Den tredje och slutliga fasen kallade Bowlby för losskoppling. Enligt Broberg 

beskriver Bowlby losskopplingen som en fas som barnen går igenom när de återförenas med 

föräldern igen. Barn som varit separerade från sina föräldrar och sedan återförenas, upplever 

även då ett sorts trauma och kan reagera med att ta avstånd från föräldern ena stunden, medan de 

den andra stunden vägrar lämna förälderns sida. Eftersom barnet sörjer den saknade föräldern, 

uppstår det vid återföreningen starka känslor som är svåra för barnet att hantera. (Broberg et al., 

2006)  

 

Att barn tar skada av att separeras från sina föräldrar, bekräftas, enligt Broberg såväl som 

Cederström, även av psykoanalytikern Anna Freud (1895-1982) och Dorothy Burlingham (1891-

1979), också psykoanalytiker. De genomförde tillsammans studier i London under 1940-talet, då 

Tyskland bombade London. Freud och Burlingham jämförde utvecklingen hos de barn som 

upplevde bombningarna i London tillsammans med sina familjer, och de barn som skiljdes från 

sina familjer och fördes till landsbygden där det inte föll några bomber. Resultatet av studien 

visade att de barn som upplevt bombningarna i London var mindre oroliga än vad de barn som 

fördes till landsbygden var. Kort sagt orsakade en separation från föräldrar mer oro, än oro för 

bomber. (Broberg et al., 2008 & Cederström, 1990) 

 

3.3 Sammanfattning 

Bowlbys anknytningsteori handlar om vikten av barnets känslomässiga band till dess 

omsorgsperson. Anknytning är ett grundläggande och instinktivt behov. Om behovet inte 

tillfredsställs kan det i framtiden få omfattande konsekvenser på den psykiska hälsan. 

Anknytningsteorin är relevant för denna studie eftersom den belyser anknytningens betydelse för 

barns utveckling. I studien används begrepp från anknytningsteorin, i synnerhet begrepp som 

kännetecknar de olika anknytningsmönstren.  
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4. Metod 
I följande avsnitt presenteras och motiveras den metod som vi har använt oss av i denna studie. 

Här beskrivs forskningsansatsen, urvalet av informanter, tillvägagångssättet och analysmetoden. 

Slutligen redogörs för studiens validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Metod och ansats 
Syftet med studien är att undersöka hur professionella inom socialtjänsten som arbetar med 

familjehemsuppföljningar upplever sin kunskap i anknytningsteori och på vilket sätt denna 

kunskap tillämpas i praktiken. Jacobsen (2012) menar att den kvalitativa metoden är bäst lämpad 

i studier vars frågeställningar syftar till att undersöka hur en viss grupp individer upplever en 

företeelse. Genom att genomföra intervjuer strävar man i rollen som forskare efter att erhålla 

kunskap genom att försöka förstå världen ur informantens perspektiv. (Jacobsen, 2012) 

 

Eftersom vi hade för avsikt att beskriva och tolka de transkriberade intervjuerna på ett 

systematiskt sätt samt finna mönster och slutligen jämföra materialet, valde vi att använda oss av 

den innehållanalytiska forskningsansatsen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att genom att 

kategorisera det empiriska materialet i koder kan olika teman i respektive intervjuer undersökas 

och jämföras. Kategorierna underlättar analysen av det insamlade materialet genom att ge en 

överblick över transkriberingarnas olika teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Bergström 

och Boréus (2005) kan innehållsanalys innefatta alla möjliga typer av undersökningar av en text. 

Exempelvis kan det handla om att fokus läggs på uttryck, metaforer, underliggande toner, en 

speciell typ av argument, hur ofta ett fenomen används, etc. Den vanligaste typen av analys är 

undersökning av innebördsaspekten, det vill säga vad det empiriska materialet egentligen säger. I 

vår analys har vi lagt fokus på just innebördsaspekten. (Bergström & Boréus, 2005) 

 

4.2 Urval 
Vi har intervjuat fem barnhandläggare/socialsekreterare som arbetar på två olika 

placeringsenheter på socialtjänsten i ett län i Mellansverige. Vi valde att genomföra fem 

intervjuer eftersom vi bedömde att det skulle ge oss tillräckligt med material för vår 

frågeställning och för att vi skulle ha tillräckligt med utrymme att genomföra en komparativ 

ansats, det vill säga att jämföra informanternas uttalanden om specifika teman med varandra. 

Anledningen till att vi både har intervjuat handläggare och socialsekreterare beror på att vi inte 

har tagit hänsyn till informanternas professioner, utan istället att de arbetar med 

familjehemsuppföljningar.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Vi valde att kontakta både handläggare och socialsekreterare som arbetar med placering. För att 

få kontakt med informanter valde vi att skicka e-post till olika placeringsenheter i Mellansverige. 

Vi skickade e-post till gruppledarna för placeringsenheter. I svaren som vi fick meddelade 

gruppledaren att hen tagit upp frågan om någon ville ställa upp på vår intervju på en 

arbetsplatsträff. Tre handläggare var villiga att ställa upp och vi fick e-postadresser till dem. Vi 

kontaktade handläggarna och bokade in intervjuer med dem. Vi såg till att kontakta 

handläggare/socialsekreterare som hade olika lång erfarenhet av att arbeta med placeringar. Vår 

avsikt med det var att få en mer generell bild av det vi undersöker i studien. (E-posten som 

skickades finns i bilaga 4.) 
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Aspers (2007) skriver att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren innan intervjun har 

lagt upp en struktur och förberett frågor, under intervjutillfället är det dock inget krav att 

strukturen följs fullständigt. Beroende på vad informanten har att säga, kan följdfrågor ställas 

och samtalen styras in på olika områden som är relevanta för studiens frågeställning. 

Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för en ”fråga-svardialog”, samtidigt som det finns en 

struktur. I enlighet med hur Aspers beskriver denna intervjumetod, formulerade vi ett antal 

förutbestämda frågor, men ställde även frågor som uppkom under intervjun. Eftersom vi som 

intervjuare redan från början hade formulerat studiens syfte och frågeställningar och skrivit ned 

frågor därefter i en intervjuguide, men valde att ställa följdfrågor beroende på informanternas 

utsagor, var intervjuerna semistrukturerade. (Aspers, 2007)  

 

För att underlätta efterarbetet och analysen spelades intervjuerna in, vilket även godkändes av 

informanterna innan intervjuerna. Under intervjuerna fördes anteckningar, vilket hjälpte oss att 

ställa följdfrågor. Aspers menar att eftersom vi som intervjuare styr samtalet och även besitter 

tolkningsföreträde, är det av betydelse att befinna sig i en miljö där informanterna känner sig 

hemma. Det bidrar nämligen till att jämna ut den maktobalans som automatiskt uppstår mellan 

intervjuare och informant. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum eller kontor på 

handläggarnas/socialsekreterarnas arbetsplatser, enligt informanternas egna önskemål. Dessutom 

var det av vikt att intervjuerna genomfördes på platser som var lugna och där inga utomstående 

kunde ta del av vad som sades. 

 

Aspers benämner genomförandet av intervjuer som etnografisk. Det innebär att metoden är 

mellanmänsklig, det vill säga att vi interagerar direkt med aktörerna. Forskaren strävar efter att 

förstå en värld genom att interagera med personerna på fältet. På det sättet får vederbörande 

kunskap om forskningsfrågan med hjälp av experterna inom området. Forskaren bör beakta att 

ords betydelse kan variera för olika individer och att de även kan ha positiva och negativa 

laddningar. Dessa nivåer kallar Aspers för värdemässiga och semantiska. Ett ord kan för oss som 

intervjuare ha en mening som inte stämmer överens med ordets innebörd för informanten. Detta 

kan leda till att vi tolkar intervjuerna på ett felaktigt sätt. Därför är det till fördel att i en intervju 

formulera samma fråga på olika sätt för att i så hög grad som möjligt säkerställa att vi förstår vad 

intervjupersonen faktiskt vill ha sagt. Det är också av den anledningen viktigt att vi som 

intervjuare använder ett så objektivt språk som möjligt för att upprätta intervjupersonens 

subjektiva mening och undvika missförstånd. (Aspers, 2007) 

      

När alla intervjuer hade genomförts transkriberades det inspelade materialet, varefter 

transkriberingarna kodades. Aspers (2007) menar att det empiriska materialet kodas, det vill säga 

plockas isär, för att underlätta den kommande analysen. Olika teman i materialet sorterades upp 

enligt ett kodningsschema, och grundades på både teori och empiri. Koderna skapades enligt den 

induktiva metoden; de uppkom genom att de identifierades i vårt transkriberade material istället 

för att skapas innan materialets insamling. Att arbeta induktivt är vanligt i den kvalitativa 

metoden. Eftersom syftet är att utforska ett visst ämne måste forskaren vara flexibel och öppen 

för att det empiriska materialet kan komma att forma arbetet. Exempel på koder som 

identifierades är “utbildning”, ”uppföljningsarbete” och “upplevd kunskap om anknytning”. Att 

sortera in det empiriska materialet i koder, medförde att vi kunde undersöka och analysera olika 
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ämnen i texten mer ingående. Dessutom underlättades arbetet med att jämföra 

transkriberingarnas gemensamma ämnen med varandra. (Aspers, 2007) 

 

I avsnittet (5) Resultat, har olika citat angetts som exempel på informanternas uttalanden. Dessa 

citat har redigerats till skriftspråk. Det innebär att hummanden och stakningar som inte anses 

relevanta för innebörden i citatet har tagits bort. Avsikten med det är att det ska bli lättare för 

läsaren att ta del av och förstå resultatet. 

 

4.4 Analysmetod 
Enligt Jacobsen (2012) är det första steget i innehållsanalysen att tematisera enheten, det vill 

säga att förenkla och strukturera texten. Transkriberingarna reduceras till en uppsättning 

tematiska enheter för att underlätta den kommande analysen. (Jacobsen, 2012) Dessa tematiska 

enheter skapades först efter att intervjuerna hade genomförts och att vi hade läst igenom 

transkriberingarna. På det sättet fann vi teman som var återkommande och relevanta för att 

besvara vår frågeställning. 

 

I nästa steg i Jacobsens analysprocess presenteras kategorisering, vilket innebär att olika teman 

samlas i grupper. Våra intervjufrågor delades in i fyra olika kategorier; bakgrund, uppföljningar i 

familjehem, egen upplevd kunskap om anknytning, samt anknytning i uppföljningar. Det vill säga 

att kategorierna redan var skapade innan intervjuerna vid utformningen av intervjuguiden, till 

skillnad från de tematiserade enheterna. Detta tillvägagångssätt kallar Jacobsen för 

förkategorisering. Jacobsen menar att en kvalitativ metod ska vara så öppen som möjlig och att 

forskaren ska arbeta induktivt. Att skapa kategorier innan intervjuerna, vilket innebär att arbeta 

deduktivt, behöver enligt honom dock inte innebära någon konflikt. I intervjuerna uppkommer 

det nämligen ofta oväntad data, vilket kan leda till att på förhand bestämda kategorier måste 

korrigeras eller förkastas. (Jacobsen, 2012) 

 

Jacobsens tredje steg i den innehållsanalytiska ansatsen är att fylla kategorierna med innehåll. 

Det görs genom att citat ur intervjuerna väljs ut för att belysa vad en person säger om den 

definierade kategorin. (Jacobsen, 2012) För att göra ett urval av citaten tecknade vi ner de teman 

som skapades i det första steget. Därefter lade vi in alla citat som hörde hemma under respektive 

tema. På det sättet kunde vi även jämföra vad informanterna hade sagt samt undersöka likheter 

och olikheter. 

 

I ett sista steg i Jacobsens analysprocess undersöks förklaringarna till skillnaderna i citaten. Till 

att börja med jämförs citaten kategorivis. Följande frågor ska besvaras: 

 

1. Vilka kategorier eller teman tas upp i samtliga intervjuer? 

2. Vilka kategorier eller teman tas upp av några men inte av alla? 

    Varför är det några som inte tar upp ett visst tema? 

3. Vilka kategorier eller teman tas upp av en enda person? 

    Varför tar en person upp ett tema som ingen annan berör? 

 

Dessa frågor besvaras, enligt Jacobsen, för att ta reda på vad det är som kännetecknar det som 

belyser, respektive inte belyser, ett visst tema samt för att hitta systematiska skillnader i 

materialet. (Jacobsen, 2012) Som Jacobsen beskriver, besvarade vi dessa frågor för att undersöka 
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vilken grad av samstämmighet respektive variation det fanns mellan det de olika informanterna 

hade sagt i intervjuerna. Sedan sökte vi efter systematiska mönster i materialet; exempelvis 

huruvida handläggares/socialsekreterares upplevda kunskapsnivå i anknytningsteori påverkar hur 

de arbetar med uppföljningar i familjehem. Genom att lägga upp arbetet stegvis, enligt Jacobsens 

innehållsanalytiska arbetsprocess, kunde vi besvara våra frågeställningar. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Patel och Davidson (2009) beskriver att reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet i en 

undersökning, medan validitet handlar om undersökningens giltighet. Det vill säga; skulle 

forskaren ha kommit fram till samma resultat vid upprepade undersökningar och undersöks det 

som forskaren har för avsikt att undersöka? Begreppet reliabilitet används sällan inom den 

kvalitativa forskningsansatsen. Inom denna ansats är reliabiliteten mer sammankopplad med 

validitets-begreppet. Validiteten får i detta sammanhang därför en bredare betydelse än inom den 

kvantitativa ansatsen. Inom den kvalitativa ansatsen är begreppet tillförlitlighet egentligen mer 

korrekt. (Patel & Davidson, 2009) 

 

Kvale (1996) förklarar att reliabiliteten inom den kvalitativa ansatsen handlar om att 

intervjupersonernas svar inte ska påverkas av personen som intervjuar. Ett exempel på hur 

intervjuaren skulle kunna påverka intervjupersonen är att ställa ledande frågor, eller på något 

annat sätt vilseleda vederbörande, vilket kan ha en negativ verkan på tillförlitligheten. Ännu ett 

krav för att graden av reliabiliteten ska vara så hög som möjligt, är att alla intervjuer i studien bör 

genomföras på precis samma vis. Samma frågor ska ställas till alla intervjupersoner och 

intervjuerna ska äga rum under samma omständigheter. (Kvale, 1996)   

 

Enligt Dalen (2008) innebär validiteten inom den kvalitativa ansatsen att inget annat än 

frågeställningarna har undersökt. Hon understryker även vikten av att intervjuaren i sin 

forskarroll är medveten om problematiken kring den. Forskaren besitter nämligen 

tolkningsföreträde och bör således ha i åtanke att inta en så neutral roll som möjligt. Slutligen har 

forskaren ett ansvar att transkribera materialet noggrant och att frågorna ska vara heltäckande, 

för att materialet ska bli av så hög kvalitet som möjligt. (Dalen, 2008) 

 

För att se till att reliabilitet- och validitetsnivån är så hög som möjligt, har vi noga överlagt ett 

flertal aspekter. Vid utformningen av intervjufrågorna valde vi så heltäckande frågor som möjligt 

som är tydliga och som är svåra att misstolka. På det sättet har vi försökt att i så hög grad som 

möjligt säkerställa att få våra frågor besvarade. Eftersom våra intervjuer var semistrukturerade, 

ställde vi följdfrågor beroende på vad intervjupersonerna hade att berätta. Detta innebär en 

negativ påverkan av reliabiliteten och om vi vill generalisera vårt resultat till andra miljöer blir 

det av den anledningen problematiskt. Med denna studie har vi dock inte för avsikt att 

generalisera vårt resultat. För att ändå sträva efter en så hög nivå av reliabilitet som möjligt har vi 

varit noga med att undvika ledande frågor. I arbetet med transkriberingarna kontrollerade vi ett 

flertal gånger att de stämde överens med det inspelade materialet för att säkerställa en så hög 

validitet som möjligt av det inkomna materialet. 

 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) är en statlig myndighet som ger stöd till forskning inom alla 

vetenskapsområden. Enligt vetenskapsrådet måste hänsyn till forskningskravet samt till 
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individskyddskravet tas av personer som bedriver forskning. Forskningskravet innebär att 

kunskap och metoder inom ett ämne utvecklas genom forskningen. Individskyddskravet innebär 

att de som ställer upp på exempelvis intervjuer, och därför utgör en del av en uppsats, har rätt att 

få ett visst skydd. Informanterna ska inte uppleva att någon får en allt för stor insyn i deras 

vardagsliv på grund av att de ställt upp i forskningen. Deltagarna får under inga omständigheter 

utsättas för skada, varken fysiskt eller psykiskt. (Vetenskapsrådet 2002) När vi genomförde våra 

intervjuer tog vi hänsyn till forskningskravet, men inte på bekostnad av individskyddskravet. 

Ingen person som ställde upp och deltog i arbetet kring vår uppsats ska behöva känna att det har 

medfört negativa konsekvenser för dem. 

 

För att forskningen ska leva upp till individskyddskravet ska fyra olika huvudkrav uppfyllas, 

enligt Vetenskapsrådet: 

 

Informationskravet innebär att den som utför studien ska berätta för informanterna vad syftet 

med studien är.   

 

Samtyckeskravet betyder att den som deltar i undersökningen själv har ett val att delta eller inte. 

Innan intervjuerna äger rum har forskaren en skyldighet att informera informanterna om att de 

kan välja att inte besvara en fråga eller att de när som helst kan avbryta intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som en forskare får om en person i sitt arbete 

behandlas med största möjliga försiktighet så att inte någon obehörig får del av uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in för forskningen enbart används för 

forskningen och inte i något annat syfte. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Dessa fyra krav är något som vi reflekterat kring i vårt arbete med denna studie för att tillämpa 

etiska principer i forskningen. Inför varje intervju läste vi upp information för informanten så att 

de skulle få kännedom om dessa fyra kriterier. Den information som vi gav bifogas i bilaga 3.  
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5. Resultat 
Materialet till den här studien har samlats in genom intervjuer med en intervjuguide som 

utgångspunkt (se bilaga 2). För att koda transkriberingarna av intervjuerna användes ett 

kodschema (se bilaga 1). Intervjuguiden utgick från fyra kategorier; ”bakgrund”, “uppföljningar i 

familjehem”, “upplevd kunskap om anknytning”, samt “anknytningsaspekten vid uppföljningar”. 

Denna resultatredovisning börjar med ett inledande stycke där intervjuerna och informanterna 

beskrivs. Resultatet redovisas sedan utifrån de tre uppräknade kategorierna, samt ett antal 

underkategorier.   

 

I denna studie har fem handläggare/socialsekreterare på placeringsenheter i två medelstora 

kommuner i Mellansverige intervjuats. Gemensamt för informanterna är att de arbetar med 

placering av barn och unga i bland annat familjehem. Fyra av informanterna arbetar som 

barnhandläggare, medan en av informanterna arbetar som socialsekreterare. Intervjuerna ägde 

rum på informanternas arbetsplatser, antingen i ett mötesrum eller på informantens kontor. 

Informanternas ålder varierar mellan 25 och 56 år. Fyra av informanterna har läst 

socionomprogrammet och en femte har läst sociala omsorgsprogrammet, vilket motsvarar dagens 

socionomprogram. Två av informanterna har dessutom vidareutbildning i bland annat 

anknytningsteori. Informanterna har arbetat minst två år inom socialtjänsten. Deras erfarenhet av 

arbetet med familjehemsplaceringar varierar mellan allt ifrån ett par månader till ett flertal år. 

 

Fortsättningsvis benämns informanterna som “informant 1”, “informant 2”, osv. på grund av 

konfidentialitetsskäl. Nedan följer en beskrivning av informanterna: 

 

 Informant 1: Arbetar sedan en månad tillbaka med familjehemsplaceringar och har även 

tidigare under cirka ett år jobbat med placering på annan ort. Har en socionomexamen. 

 Informant 2: Har arbetat ca tre månader med familjehemsplaceringar. Har en 

socionomexamen. 

 Informant 3: Arbetar sen 2,5 år tillbaka med familjehemsplaceringar. Har läst sociala 

omsorgsprogrammet, motsvarande socionomexamen. 

 Informant 4: Har arbetat med familjehemsplaceringar i 3 år. Har en socionomexamen, 

samt vidareutbildning i bland annat anknytningsteori. 

 Informant 5: Arbetar som socialsekreterare, har jobbat inom socialtjänsten i drygt 20 år 

och har en socionomexamen, samt vidareutbildning i bland annat anknytningsteori. 

 

5.1 Uppföljningar 
Nedan redovisas informanternas egna beskrivningar av hur uppföljningar går till. Den primära 

avsikten med följande avsnitt är inte att undersöka hur uppföljningar ser ut, eftersom 

uppföljningsprocessen är lagreglerad och att det finns gott om lättillgänglig information i ämnet. 

Avsnittet är istället tänkt att belysa hur informanterna själva ser på uppföljningsarbetet, samt vad 

de själva anser är viktigast att tänka på vid uppföljningar. 
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5.1.1 Uppföljningar i familjehem 
Informanterna beskriver uppföljningarna på ett samstämmigt sätt. Samtliga nämner att 

placeringar omprövas var sjätte månad, möten med barnet/ungdomen äger rum ett flertal gånger 

per år, samt att en uppföljning innefattar både samtal med barnen och familjehemsföräldrarna. 

Dessa grunder är socialtjänsten skyldiga att hålla sig till, eftersom det regleras i lagen. 

Uppföljningarna anpassas dock efter hur fallen ser ut, exempelvis barnens ålder, om det finns 

problematiska aspekter och hur problematiken i så fall ser ut. Att arbeta efter ramar och regler 

utesluter med andra ord i detta sammanhang inte utrymme för flexibilitet. Informant 2 beskrev 

uppföljningarna enligt följande: 

 
“Vi skriver ju omprövningar eller överväganden var sjätte månad, och vi träffar 

barnen minst fyra gånger om året. Sen så kan det ju se lite olika ut beroende på hur 

gammalt barnet eller ungdomen är, och vad det är för problematik, om barnet är i ett 

familjehem eller på ett HVB-hem, om det pratar självt eller inte har nåt tal. Men det 

brukar väl vara nån form av barnsamtal, kanske bara om det funkar, eller om det är 

ett yngre barn med hjälp av nån form av nallekort, eller tejping eller nåt sånt där. Och 

vi jobbar ju efter BBIC, så varje övervägande eller omprövning som vi skriver är ju 

enligt BBIC-mallen. Då går man igenom alla behovsområden med familjehemmet 

eller de biologiska föräldrarna.”  

 

Omprövningar eller överväganden genomförs var sjätte månad eftersom socialnämnden då ska ta 

beslut huruvida placeringen ska fortsätta. Socialnämndens uppföljningsansvar regleras i SoL 

(2001:453) 6 kap. 8 §. Denna lag kompletteras med socialtjänstförordningen (SoF) (2001:937) 5 

kapitlet 1b §. Här regleras socialnämndens ansvar att besöka familjehemmet kontinuerligt för 

uppföljningar. Ett sådant besök ska innehålla såväl enskilda barnsamtal som samtal med 

familjehemsföräldrarna. I uppföljningarna behandlas aspekter som barnets hälsa, utveckling, 

sociala beteende, samt relationen till anhöriga och andra närstående. (Nordström & Thunved, 

2008) Alla informanter angav att de i uppföljningarna har möjlighet att arbeta utifrån BBIC 

(barnens behov i centrum), men vissa informanter verkar använda sig av materialet mer än andra.  

 

Det är vanligast att uppföljningar äger rum hemma hos familjehemmen, men de kan även 

genomföras i socialtjänstens lokaler. Enligt SoF (2001:937) ska dock socialnämnden besöka 

familjehemmet under uppföljningarna. Om en uppföljning av någon anledning inte går att 

genomföra via ett hembesök, får man som handläggare återigen vara flexibel, enligt informant 3: 

 
“En del ungdomar som jag har, vi brukar träffas själva också. Däremellan. Ses på 

stan, eller tar en biltur, eller nåt sånt där.” 

 

Möten med ungdomarna kan även äga rum som komplettering till uppföljningarna, vilka räknas 

till de så kallade barnsamtalen. Om barnen upplever att de har behov av att samtala enskilt med 

socialsekreteraren, avsätts en viss tid av uppföljningarna till barnsamtal. Informant 4 berättade 

enligt följande: 

 
“Sen brukar jag göra så att jag träffar barnet först och pratar med barnet om vad den 

vill ta upp om den har nån agenda sådär, och det är helt sekretess mot familjehemmet. 

Jag är jättenoggrann med mina barnsamtal.” 
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Kravet att ha enskilda barnsamtal vid uppföljningar regleras i SoF (2001:937) 5 kapitlet 1b §. 

Resultatet tyder på att informanterna är noggranna med att genomföra barnsamtalen. I dessa 

samtal befinner sig barnsekreteraren tillsammans med barnet i enrum, någonstans där barnet 

känner sig bekvämt - vanligtvis i barnets eget rum. Barnen blir ofta oerhört lojala gentemot 

familjehemmen, även de barn som inte trivs i sina familjehem. Att samtala med barnet i enrum 

gör det därför lättare för barnet att uttrycka vad det egentligen tänker och känner.  

 

Barnsekreteraren försöker att styra samtalet så att hen ska få en bild av hur bra barnet trivs och 

om det känner sig tryggt. Utsagorna från barnet gör det oftast lätt att förstå om det finns en 

anknytning till familjehemsföräldrarna och hur anknytningen i så fall ser ut. Yttrandena som 

tyder på en trygg, otrygg eller utebliven anknytning tas på stort allvar och väger tungt i besluten. 

Informant 4 läste följande högt ur en akt: 

 
“[Namn] säger att hon aldrig har känt sig så trygg som hon gör nu och att hon aldrig 

vill lämna familjehemmet.” 

 

Informant 5 ansvarar i sin roll som socialsekreterare istället för samtalen med 

familjehemsföräldrarna. Den skyldigheten regleras i (SoF) (2001:937) 5 kapitlet 1b §. Informant 

5 menade att socialsekreterarna fungerar som sakkunniga rådgivare: 

 
“När vi följer upp ett ärende då så åker vi ut tillsammans med socialsekreteraren och 

barnhandläggaren som har ansvaret för den biologiska familjen och barnet. Och så är 

vi med när det gäller familjehemsplaceringar, och fungerar som 

familjehemskonsulenter. Och vi är ju familjehemmets språkrör. Barnhandläggaren 

och vi ska ju försöka jobba ihop i ett koncept som håller, som fungerar för barnet.” 

 

Sammanfattningsvis upplevde vi att informanterna hade samma uppfattning om hur 

uppföljningar ska gå till, vilket stämmer väl överens med den lagtext som beskriver 

uppföljningar. Uppföljningarna utformas utefter vad som fungerar bäst för respektive familj. 

Informanterna gav flera konkreta exempel på olika sätt som de anpassar sitt arbete, beroende på 

vad de har att göra med för fall. Exempelvis om barnen är små och inte kan uttrycka sig i 

talspråk, ser barnsekreterarna till att i så hög grad som möjligt ändå genomföra samtalen med 

hjälp av olika hjälpmedel, såsom dockor, tejping (att arbeta med figurer och rekvisita som är känt 

för barnet), lekar, etc. Barnsamtalen kan även hållas under avslappnade former, exempelvis 

genom att fika på stan om barnet/ungdomen så önskar. Samtalen med familjehemsföräldrarna 

kan också ta sig i uttryck på ett flertal sätt. Socialsekreterarna kan bland annat besitta en 

rådgivande roll och arbeta likt konsulter eller inta en mer passiv roll genom att finnas tillhands 

för barnet och familjehemmet. Barnhandläggarna och socialsekreterarna arbetar med andra ord 

oerhört mångsidigt och anpassningsbart.   

 

5.1.2 Viktigast vid uppföljningar 
Vilka de viktigaste aspekterna att undersöka i arbetet med uppföljningar är informanterna eniga 

om. Ett återkommande tema var betydelsen av hur barnet uttrycker sig under barnsamtalen, såväl 

verbalt som känslomässigt. Informanterna använde i hög grad termer som “trivsel”, 

“välmående”, “trygghet” och “en god relation mellan barnet och familjehemföräldrarna” när de 
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beskrev vad de personligen tycker är viktigast att undersöka i uppföljningsarbeten. Informant 3 

uttryckte sig enligt följande: 

 
“Egentligen är ju allt viktigast. Det är ju så mycket som ligger på vårt ansvar. Vi har 

ju ofta genomförandeplanerna med oss när vi besöker barnen och då vill man ju helst 

täcka av alla dom här områdena; känslo-beteendeutveckling, hälsa, hur det går i 

skolan, allt liksom. Sociala kontakter och... Egentligen vill man ju täcka av så mycket 

som bara möjligt, men…det allra viktigaste är väl förstås hur dom har det i familjen. 

Att dom trivs och att dom verkar glada och nöjda, så.” 

 

Ingen av informanterna nämnde begreppet trygg anknytning som det viktigast att ta i beaktande 

vid uppföljningar. Allmänna barnahuset skriver i sin rapport ”Att knyta an en livsviktig uppgift” 

att anknytningen bör vara en av de viktigaste grundstenarna vid en uppföljning (Allmänna 

barnahuset, 2007:5). Aspekterna som informanterna ansåg vara viktigast att undersöka, berör 

dock anknytningsaspekten. En god relation eller att barnet ska känna trygghet har i högsta grad 

med anknytning att göra. Genom att utgå från BBIC-modellen i uppföljningar, läggs det bland 

annat fokus på barnets känslo- och beteendemässiga utveckling. Om ett barn under de första åren 

inte är tryggt anknutet missgynnas denna typ av utveckling. BBIC-modellen lägger med andra 

ord indirekt fokus på anknytning, genom att belysa områden som har med anknytning att göra. 

Informant 2 nämnde BBIC-modellen som en av de viktigaste aspekterna i en uppföljning: 

 
“Det viktigaste är väl att man får med dom här BBIC-grejerna tänker jag, att man får 

med de olika behovsområdena. Och att man har lite koll på hur det har sett ut innan. 

Alltså när man kommer in i ett ärende så att man kan lägga fokus på de saker där det 

brast innan. Att se de områdena som viktiga och inte sitta och gräva i saker som 

kanske redan fungerar bra. Det skulle jag väl säga.” 

 

Generellt anses det viktigaste vid uppföljningar vara att barnen är fysiskt och psykiskt 

välmående. Få informanter nämnde anknytningsbegreppet, vilket Socialstyrelsen menar är av 

yttersta vikt att ha i beaktande vid uppföljningar. Flera informanter använde sig dock av begrepp 

som på olika sätt beskriver anknytning, och berörde på så vis anknytningsteorin indirekt. 

 

5.2  Upplevd kunskap om anknytningsteori 
Nedan presenteras hur informanterna själva ser på sin kunskap om anknytningsteori. 

 

5.2.1 Utbildning i anknytning 
Informanterna upplever sig ha en bra grund att stå på gällande kunskap om anknytning. De anser 

att deras universitetsutbildningar har bidragit med god och tillräcklig kunskap som de har nytta 

av i sina yrkesroller. Den allmänna uppfattningen är dock att den teoretiska kunskapen har 

övergått till en form av implicit kunskap, det vill säga tyst kunskap eller erfarenhetsbaserade 

kännedom som de har erhållit i takt med sin yrkesverksamhet. Informant 2 uttryckte sig på 

följande sätt: 

 
“Man har så himla mycket bra koll på anknytning när man pluggar. Alltså man har 

fortfarande koll på det sen, men alltså man tappar ju de här teoretiska begreppen. Sen 

har man ju mer en kunskap i hur det ska se ut och hur det inte ska se ut, och vad det 

kan resultera i. Men det är ju inte det viktigaste att man kommer ihåg vad allting 
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heter, det viktigaste är ju att komma ihåg vad det innebär och vad det resulterar i. 

Även om jag har glömt mycket färgas ju mitt sätt att arbeta av det jag lärde mig i 

utbildningen, så den är ju inte lösryckt så.” 

 

Informant 2 upplever att trots att hen inte kommer ihåg de teoretiska begreppen, har hen en 

kunskap om anknytningens vikt och beaktar anknytningsaspekten i sitt arbete. Hen är medveten 

om vad anknytning innebär och lägger därför fokus på den aspekten i arbetet med familjehem, 

dock snarare utifrån den implicita kunskap hen besitter än den teoretiska och objektiva 

kunskapen. Hen antyder att den implicita kunskapen, den tysta kunskapen, har sin grund i den 

explicita, teoretiska kunskapen. Gemensamt för alla informanter är att de upplever att de har en 

bra grund att bygga sin erfarenhetsbaserade kunskap på och är nöjda med socionomutbildningen 

när det gäller anknytningsaspekten. Informant 3 uttryckte sig enligt följande:   

 
“Ja precis, för jag tycker att jag har en bra grund från min utbildning, för vi pratade 

jättemycket anknytning på min utbildning och…jag funderar på om jag läste det nåt 

mer, men det gjorde jag nog inte. Men det var väldigt mycket om det tycker jag. Det 

har ju funnits med genom hela utbildningen tycker jag.” 

 

5.2.2 Aktuell kunskap om anknytning 
Informanternas generella uppfattning är att kunskapsnivån i anknytning skiljer sig bland deras 

kollegor. Här kan flera faktorer spela in, exempelvis hur länge sedan 

handläggarna/socialsekreterarna examinerades, hur lång erfarenhet de har inom området och om 

de i efterhand har vidareutbildat sig i ämnet. Överlag upplever de dock att kunskapsnivån är 

tillräcklig för att utföra arbetet, men det är samtidigt önskvärt att få mer kunskap för att arbetet 

skulle bli av högsta möjliga kvalitet. Det bekräftades av informant 2 i följande citat: 

 
“Ja men det tycker jag nog, sen så är det inte säkert att man har möjlighet, det är väl 

snarare en resursfråga kring hur man kan alltid ta hänsyn till den. Men det tycker jag 

nog, i alla fall så är det, det ligger liksom lite latent såhär som man inte använder sig 

av, men jag tror att det är bra att ha uppföljnings… till exempel endagsföreläsningar 

eller halvdagsföreläsningar för att liksom komma tillbaka till vad är det egentligen 

och just det det är såhär. Men tillräcklig kunskap skulle jag nog säga att vi har. Fast 

mer uppdatering vore aldrig fel.” 

 

Informant 2 anser alltså att kunskapen i anknytning är tillräcklig bland handläggarna och 

socialsekreterarna, men att hen ändå skulle önska mer utbildning i ämnet för att hålla det färskt i 

minnet. Hen upplever att det egentligen finns möjligheter att anordna föreläsningar och 

vidareutbildningar, men att det handlar om en resursfråga och därför prioriteras bort. Informant 1 

bekräftade behovet av mer utbildning och uppdatering i anknytningsteori: 

 
“För det är lätt att man glömmer bort anknytningsaspekten när man sitter där med ett 

barn och sen så är man på väg mot ett sammanbrott och så får man panik liksom, ‘vad 

gör vi nu?’ och ‘vart ska barnet flytta?’ och då kan det vara bra att ha det där i 

åtanke, att det kanske är därför barnet beter sig som det gör.” 

 

Informant 1 menar att repetition av anknytningsteorins innebörd skulle underlätta arbetet i de fall 

där barnet är på väg mot ett sammanbrott. Problematik som har sin grund i en otrygg anknytning 

skulle i dessa fall kunna förklara barnens beteenden, vilket också skulle underlätta vilka åtgärder 
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som ska tillämpas. Informant 4 anser också att handläggare med fördel bör lära sig mer om 

anknytning. Hen tror dock, till skillnad från de andra informanterna, inte att utbildning i 

anknytningsteorin är det som krävs i första hand: 

 
“Jag tror att ett steg i att få koll på det, det är att gå i egen terapi, och förstå sin egen 

dåliga, eller goda, eller ambivalenta anknytning. Och förstå anknytningens plats i mitt 

eget liv... [säger något ohörbart]. Jag tror det går en skiljelinje mellan den som har 

förstått anknytningens betydelse i sitt eget liv, och den som inte har förstått det, bland 

socialtjänstens medarbetare. Så skulle jag säga.” 

 

Informant 4 antyder att det är först när handläggare/socialsekreterare har en insikt i vad de själva 

har för anknytningsstil, som de kan utföra det bästa möjliga arbetet med att hjälpa andra med 

problematik som bottnar i anknytning. Att ha insikt i hur ens egen anknytningsstil har sett ut 

genom livet ger en djupare förståelse för andra individers anknytningsstilar, och hur man kan 

arbeta med dem. Informant 4 har både en kritisk syn på den generella kunskapsnivån gällande 

anknytning i socialtjänsten, samt på medvetenheten kring sin egen anknytningsstil: 

 
“Generellt tror jag att kunskapen om anknytning är för låg i socialtjänsten generellt, 

det är många tomtar som jobbar inom socialtjänsten som är själva väldigt dåligt 

anknutna. Jag tror att kunskapen om anknytning hos socialtjänsten bara är i sin linda, 

jag tror att det går att ha ett kunskapslyft när det gäller dom frågorna. Jag tror att det 

är av godo med ett sånt kunskapslyft.” 

 

Sammantaget är informanternas upplevelse om kunskapsnivån på placeringsenheterna gällande 

anknytning, relativt god. Informanterna diskuterar och reflekterar även själva kring anknytning 

på ett sätt som visar att de är väl förtrogna med ämnet. Anknytning betraktas av informanterna 

som en av grunderna i arbetet med familjehem och tankar kring anknytning verkar mer eller 

mindre genomsyra hela arbetssättet. Eftersom anknytning anses vara ett av de grundläggande 

behoven bör kunskapen om anknytning inom socialtjänsten vara hög. Trots att informanterna 

upplever att kunskapen inom anknytning är tillräckligt god, anser de att de är i behov av mer 

utbildning i ämnet. Anledningen till detta önskemål beror dels på att de vill uppdateras i aktuell 

forskning, dels på grund av ambitionen att genomföra ett så bra arbete som möjligt. Avsaknaden 

av utbildning kan bero på att resurserna är otillräckliga. 

 

5.2.3 Fokus på begreppet anknytning 
Huruvida begreppet anknytning beaktas på arbetsplatsen vid exempelvis ärendedragningar 

(regelbundna möten där alla kollegor träffas för att diskutera aktuella ärenden), rådde det delade 

meningar om. Det bör dock tilläggas att anknytning på ett eller annat vis alltid får utrymme i 

dessa sammanhang, men i olika former. Används inte begreppet “anknytning”, talas det istället 

om ett “känslomässigt band”, “ett kärleksfullt samspel” eller “en trygg relation”. Hur det 

samtalas kring anknytning kan ha en påverkan på hur man ser på begreppet, vilket även kan 

influera arbetet i exempelvis uppföljningar gällande anknytningsaspekten. I undertonen av 

informanternas utsagor kan utläsas att om det läggs fokus på anknytningsaspekten när fallen 

diskuteras, är sannolikheten större att den typen av diskussion ständigt hålls levande. Om 

kollegorna samtalar och diskuterar kring anknytningsaspekten på arbetsplatsen, är det även 

lättare att alltid utgå från anknytning i mötet med familjehemmen. Därmed inte sagt att de inte 
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beaktar anknytningsaspekten för att just begreppet ”anknytning” sällan används. Informant 1 

uttryckte sig på följande vis:   

 
“Nej, det gör man faktiskt inte. Det är mer ‘identitet’, ‘känslomässig trygghet’, 

‘stimulans’, såna begrepp som man utgår från. [...] Så just anknytning lägger man 

inte så stor…alltså inte på ordet anknytning, men det som är runtomkring...lägger 

man ganska stor vikt på.” 

 

Flera av informanterna berättar också att begreppet ”anknytning” används vid olika situationer. I 

ärendedragningar, överväganden, beslut, informella diskussioner kollegorna emellan, etc., är det 

betydelsefullt att belysa hur väl anknutet barnet är till familjehemsföräldrarna.  De tillfällen när 

det undviks att gå in på djupet gällande anknytningsaspekten, är när barnet eller dess biologiska 

föräldrar har/kommer att få tillgång till materialet enligt informant 3:   

 
“Jag skulle nog säga att man använder sig av begreppet anknytning. Sen kanske man 

inte går in så jättemycket… för det man ska skriva är ju också någonting som ska 

kunna läsas av barnen i framtiden och föräldrar och man kanske inte går in 

jättemycket på olika begrepp som desorganiserad anknytning för det blir liksom lite 

känsligt...det är onödigt. Men absolut, och hur vi resonerar när vi sitter på en 

ärendedragning eller när vi pratar med andra så skulle jag säga att det används.” 

 

Informanterna är väl bekanta med begreppet anknytning i teoretisk mening, och mestadels 

används anknytningsbegreppet i arbetet. En av informanterna menade dock att de inte använder 

begreppet anknytning, utan istället tillämpar ord som innefattar begreppets innebörd. 

Socionomutbildningarna genererar en bra kunskap i anknytningsteori, men det önskas dock mer 

uppdatering och utbildning i ämnet. Kunskaperna kring anknytning övergår nämligen med tiden 

från den teoretiska kunskapen till en mer tyst och erfarenhetsbaserad kunskapsform. Det upplevs 

generellt inte som ett problem, men det finns ändå en samstämmighet i att utbildning i form av 

kursdagar eller liknande skulle vara önskvärt. Uppfattningen är att arbetets kvalité gynnas av att 

handläggarna och socialsekreterarna besitter båda typer av kunskaper, såväl den implicita 

(erfarenhetsbaserade kunskapen) som den explicita (teoretiska kunskapen). 

 

 

5.3 Anknytningsaspekten i uppföljningar 

Nedan presenteras informanternas beskrivningar av hur de arbetar med anknytningsaspekten i 

familjehemsuppföljningar. 

 

5.3.1 Anknytningens betydelse vid uppföljningar 
Resultatet antyder att anknytningen, eller det känslomässiga samspelet som det i vissa fall väljs 

att benämnas, har stor betydelse vid uppföljningar. Delvis utgör anknytningsaspekten i många 

fall grunden i bedömningar och beslut, och väger tungt i beslutsunderlagen. Informant 3 angav 

enligt följande: 

 
“För på ett sätt är ju det nästan förutsättningen för att placeringen ska bli lyckad, är 

ju så klart att barnet på nåt sätt lyckas knyta an till någon av familjehemsföräldrarna i 

alla fall, och att föräldrarna låter barnet knyta an till sig på nåt sätt. Och på ett sätt är 

ju det liksom…det är ju hela vitsen, om det inte är större barn som sagt då som har 
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andra behov kanske, men annars så är det ju det liksom målet ofta att, om det är 

tanken att det ska va en uppväxtplacering, så är ju ändå målet att barnet ska få 

anknytningen med sig.” 

 

Allmänna barnahuset skrev i sin rapport Att knyta an en livsviktig uppgift, som tagits upp i 

kapitlet Tidigare forskning, om att det är ytterst viktigt att ett barn har en anknytningsperson. 

(Allmänna barnahuset 2007:5). Informanternas utsagor visar på att handläggarna uppfyller det 

som Allmänna barnahuset ser som så pass viktigt. Samtliga informanter anger att anknytningen 

är viktig vid uppföljningar, och ett par av dem nämner anknytning som en av de viktigaste 

aspekterna för att en familjehemsplacering ska fungera. 

 

5.3.2 Hur fokus läggs på anknytning vid uppföljningar 
Anknytning, eller känslomässigt samspel som flera handläggare/socialsekreterare väljer att 

benämna det, finns hela tiden som en grund i bedömningarna. Informanterna undersöker 

anknytningen på olika sätt, att bedöma av deras uttalanden. Exempelvis undersöks det om 

familjehemsföräldrarna behandlar de placerade barnen annorlunda än sina biologiska barn. “Är 

de placerade barnen en del av familjen?”, är en fråga som informant 1 ställer sig: 

 
“Hur har barnet det i familjehemmet? Har barnet kommit in i familjen? Ser 

familjehemmet någon skillnad på det här barnet mot sina biologiska barn? …att man 

inte har den här särbehandlingen.” 

 

Att barnet känner sig som en del av familjen har betydelse för anknytningen, menar informant 1. 

Hen förklarar vidare att förutsättningen för en trygg anknytning ska kunna etableras, måste 

barnet erbjudas trygghet, kärlek och värme. Om det placerade barnet däremot känner att det blir 

bortprioriterat kan det leda till otrygghet och ängslighet. Barn som blivit placerade har ofta ett 

förflutet där de har blivit försummade av sin biologiska familj. Därför behöver de få mycket 

kärlek och värme för att kunna “läka”. Informant 2 redogjorde på följande vis för de 

grundläggande aspekterna som undersöks för att få en bild av hur anknytningen ser ut: 

 
“Men där finns det ju med sådana saker, hur föräldrarna reagerar på barnens 

känslouttryck. Och det är ju en sån där fråga som man brukar ha i utredning, hur 

samspelar föräldrarna med barnen, hur besvarar de barnens känslouttryck, det är 

sådana saker man kollar på. Tar dom upp dom i famnen om de börjar gråta direkt, 

eller låter dom dem skrika en stund. Och det här kanske inte är med på checklistan, 

men det kollar man också på - när det är ett litet barn - sitter föräldern med barnets 

ansikte vänt mot eller från?, tittar de på varandra?, har de ögonkontakt?, eller är 

barnet nån annanstans i periferin och sådana saker.” 

 

Följande citat av informant 3 belyser hur fokus läggs på hur familjehemsföräldrarna samt på hur 

barnet självt beskriver relationen: 

 
“Det är liksom ett sammantaget hur familjehemsföräldrarna pratar om barnet, hur 

dom pratar till barnet, värmen i familjen på nåt sätt, man liksom…ah men det är ju 

stor skillnad på om ett barn får väldigt mycket tillsägelser hela tiden eller om man 

märker att dom bemöter barnet med värme…även när dom gör kanske helt knasiga 

saker, att det liksom finns en värme…det känns ju viktigt, och engagemang; hur 

man…både från barnets sida och familjehemmets sida, hur man ser på varann 
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och…ja…vad är det mer? Såklart om barnet skulle säga nånting då som inte verkar 

bra, eller som är jättebra, när man pratar med dom själva då. Hur barnet själv 

beskriver hur det är att bo där och så där, om dom kan uttrycka sig på det sättet.” 

 

Genom att frågor som berör anknytningsaspekten ställs till både familjehemsföräldrarna och till 

barnet enskilt, menar informant 3 att hen får en bild av hur anknytningen ser ut. Hen pratar även 

om sin subjektiva känsla som hen får när hen befinner sig i deras hemmiljö. Finns det värme i 

interaktionen? Hur ser familjehemsföräldrarnas engagemang i barnet ut? Hur beskriver 

familjehemsföräldrarna och barnet deras relation? Hen nämnde även att fokus läggs på om barnet 

bemöts av värme, trots att barnet har betett sig på ett sätt som av familjehemmet inte är önskvärt. 

Enligt Broberg (2008) ska värmen och kärleken vara ovillkorlig för upprätthållandet av en trygg 

anknytning, vilket informant 3 även är medveten om. Enligt informant 5 är anknytningsaspekten 

en grund i bedömningar: 

 
“Det är alltid så att man måste göra avvägningar och bedömningar i familjehemmen 

också, har ett barn bott där länge och det händer nånting i familjen så får man ju göra 

bedömningar; ‘ska barnet bo kvar trots att det här har hänt?’ eller ‘hur ska man 

hantera det här?’. Och det handlar ju också om hur familjehemmet själv agerar i 

frågorna som dyker upp då. Så att det är ju hela tiden levande . Det finns liksom inga 

fullkomliga människor inga är felfria, utan det kan va lite skavanker lite här och där, 

men att man får ju ta med allt i bedömningen då och se.” 

 

Ur citatet kan utläsas att anknytningsaspekten alltid finns i åtanke, vilken det i alla bedömningar 

och avvägningar utgås från. Det fokuseras inte på att familjehemmen ska vara “perfekta” eller 

problemfria, utan istället hur de hanterar problemen när de uppkommer, till exempel om de är 

mottagliga för socialsekreterarnas råd. 

 

Många olika aspekter undersöks för att göra bedömningar utifrån ett anknytningsperspektiv. 

Återkommande teman är huruvida, och på vilket sätt, det placerade barnet inkluderas i familjen, 

hur interaktionen ser ut mellan barnet och familjehemsföräldrarna, hur familjehemsföräldrarna 

och barnet pratar till/om varandra, om det finns värme, hur familjehemmet väljer att hantera 

eventuella problem, etc. 

 

5.3.3 Beskrivningar om anknytning i akterna 
Huruvida det finns beskrivningar nedtecknat i akterna beror på vad 

handläggarna/socialsekreterarna som ansvarar för de olika fallen har för kunskap i ämnet. 

Informanterna upplever att kunskap kring anknytning skiljer sig aningen åt mellan 

handläggarna/socialsekreterarna, och att det kan ha att göra med hur mycket som finns 

nedtecknat om anknytning i akterna. En annan faktor som påverkar hur mycket utrymme 

anknytning får är om det finns någon problematik gällande anknytning i de enskilda fallen, och 

hur problematiken i så fall ser ut. Informant 2 uttryckte sig på följande sätt: 

 
“Det ser nog olika ut beroende på vad det är för socialsekreterare som har skrivit det. 

Det ska ju finnas med i utredningen nånting sånt. Beroende lite på vad problematiken 

är såklart, men nånstans brukar det finnas nånting. Att även fast man inte har utrett 

det för att det inte finns några problem kring det så kan det stå, men det ser nog lite 

olika ut beroende på vad dom som har skrivit akterna vet om anknytning. Även om 

dom flesta kan mycket om anknytning så finns det dom som har sämre kunskap, och 
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dom fokuserar inte så mycket på anknytningen. Kanske att dom skriver någon rad om 

samspelet. Men speciellt innan BBIC kom så tror jag nog inte att det alltid stod så 

detaljerat.” 

 

Enligt informant 2 så är det tack vare BBIC-modellen som anknytning har fått mer utrymme i 

akterna. Hen antyder även att det är tänkt att det ska finnas en beskrivning om hur anknytningen 

har upplevts under uppföljningarna, men däremot att alla inte lägger lika mycket fokus på 

anknytningsaspekten. Majoriteten av informanterna har dock god kunskap i ämnet och därför 

finns det oftast beskrivningar om hur anknytningen ser ut. Det bekräftades av de andra 

informanterna. Informant 4 angav exempelvis följande: 

 
“... ja det finns det för vi ställer ju frågor som handlar om att dom får beskriva 

relationen till familjehemmet, och då är det en del som beskriver det som tryggt och 

att dom tycker om föräldrarna mycket och sådär, så jag skulle säga att det finns. Den 

goda familjehemsvården är i alla fall nedtecknad. Fast jag har ju skrivit när det inte 

funkar också, så ja det skulle jag säga att det har vi.” 

 

Informant 4 ser alltså till att beskriva anknytningen oavsett om det finns problematik kring det 

eller inte. Hen ställer frågor till barnen på ett sätt som gör att hen kan utvinna svar som ger en 

bild av hur anknytningen ser ut.   

 

Informanterna angav att huruvida anknytningsaspekten finns nedtecknad i akterna, beror på i 

vilken grad handläggarna/socialsekreterarna lägger fokus på anknytningsaspekten i 

uppföljningar. Hur mycket fokus som läggs på anknytning tror de sig bero på kunskapen i ämnet. 

Informanterna upplever att det generellt finns en god kunskap i anknytningsteori, men att det inte 

utesluter kunskapsskillnader. Sedan BBIC-modellen blev aktuell, har dock anknytningsaspekten 

fått mer utrymme i akterna. Ofta finns det ett kort avsnitt som tar upp hur anknytningsrelationen 

ser ut eller citat från barnen som illustrerar den känslomässiga relationen till 

familjehemsföräldrarna. 

 

5.3.4 Hur handläggare och socialsekreterare kan bidra till att upprätthålla en trygg 

anknytning 
I Cederströms studie som handlar om hur placerade barn anpassar sig till familjehem, kom hon 

fram till att barn som tidigare har haft en otrygg anknytning kan bete sig på ett sätt som 

fortsättningsvis också frambringar otrygg anknytning (Cederström, 1990). Därför kan det vara av 

fördel att arbeta med att ge råd till familjehemsföräldrarna om hur de ska hantera olika 

situationer, vilket i sin tur kan leda till att de tar sig ur en negativ spiral, bryter negativa mönster 

och kan förbättra anknytningskvalitén. När biståndshandläggare/socialsekreterare i uppföljningar 

upptäcker att anknytningen är bristfällig, börjar de normalt inte med att omplacera barnet. Istället 

angav informanterna att de arbetar med att fokusera på de positiva aspekterna i relationen mellan 

familjehemsföräldrarna och barnet och arbeta utifrån dessa områden. Exempelvis kan 

familjehemmen och barnen ha potential att etablera en god anknytning, men att barnet på grund 

av tidigare erfarenheter beter sig på ett sätt som gör det svårt att etablera ett emotionellt band. 

Informant 1 berättade om hur de stöttar familjehem i liknande situationer: 

 
“Alltså dels är det socialsekreterarens roll att ge handledning och vägledning och så. 

Dels kan det va att vi hyr in konsulenter till familjehemmen, kan man säga. Sen kan 
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man ju få extern handledning också. Då vi kanske upplever att de här familjehemmet 

behöver nån familjeterapeut eller liknande..eller genom öppenvården kanske, och så 

får dom gå dit. Och då betalar vi den kostnaden, om det skulle va så att dom behöver 

extern handledning. Så det kan se väldigt olika ut men oftast brukar det lösa sig i alla 

fall.” 

 

Citatet anger olika typer av rådgivning och stöd till familjehemsföräldrar som 

handläggarna/socialsekreterarna kan föreslå om det finns problematik kring etablerandet av en 

trygg anknytning. Enligt denna informant brukar även problemen kunna lösas med hjälp av 

stödet som de får av antingen socialsekreterare eller externa rådgivare. Detta tyder på att 

handläggarna och socialsekreterarna tänker på att försöka lägga mycket fokus på anknytning. 

 

5.3.5 Ålderns betydelse gällande anknytningsaspekten i uppföljningar 
I Mary Doziers och hennes kollegors studie, som gjordes på barn som blev familjehemsplacerade 

i olika åldrar, visade resultatet att det blev svårare för barnen att knyta an ju äldre de blev 

(Dozier, et al., 2001). Det är naturligt att åldern spelar roll i uppföljningar med tanke på att äldre 

barn inte har samma behov att knyta an som yngre barn. Med det sagt betyder det inte att äldre 

barns behov att knyta an är obefintligt. Att knyta an är ett basalt behov och fyller en viktig 

funktion oavsett barnets ålder. Informant 4 förklarade hur hen ser på anknytningens betydelse i 

förhållande till hur gammalt barnet är: 

 
“Ju yngre ett barn är desto viktigare är det ju att anknytningen sker. Och får man då 

ett barn där anknytningen inte har skett, då börjar man ju jobba på att etablera 

anknytningen. Att ett litet barn knyter an är ju viktigare kanske, men ett äldre barn 

som har en skadad anknytning behöver ju då få sin anknytning reparerad och då är ju 

det också jätteviktigt. Men traditionellt ska man nog säga att det är viktigare att dom 

unga, alltså i den psykologiska utvecklingen, får anknytning.” 

 

Citatet exemplifierar betydelsen av att även äldre barn och ungdomar får möjlighet att knyta an. 

En familjehemsplacering kan möjliggöra att dessa barns/ungdomars problematik som är grundad 

på tidigare bristande anknytning, kan repareras. Även om deras anknytningsbehov inte är lika 

stora och basala som hos spädbarn, fyller det en viktig funktion att de åter får en chans att 

etablera en trygg anknytning. Informant 1 angav också ett par exempel på sammanhang när 

åldern spelar roll gällande anknytning: 

 
“Det spelar faktiskt väldigt stor roll. Tidigare hade jag ett barn som flyttade till ett 

familjehem. Dom hämtade henne från BB och hon bor i familjehemmet och är 5 år 

gammal nu. Hon bor fortfarande kvar i familjehemmet och hon vet inte ens om att hon 

är placerad liksom. Hon säger ju ‘mamma’ till familjehemsmamman och ‘pappa’ till 

familjehemspappan, och det känns jättenaturligt och det finns inga planer på att hon 

ska flytta hem igen. Men sen finns det ungdomar som vet att men ‘ah när jag fyller 21 

eller när jag fyller 18 ska jag flytta härifrån’, och då kanske inte dom lägger så stor 

vikt på anknytningen där, utan dom vet att dom ska därifrån när som helst. Då finns 

det inte heller någon mening med att vi som handläggare ska lägga fokus på att 

ungdomen ska knyta an.” 

 

Informanterna förklarade att det var viktigast att yngre barn får möjlighet att knyta an och att det 

är i dessa fall som arbete främst läggs på att skapa förutsättningar för en trygg anknytning. 
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Ungdomar som befinner sig i senare tonåren är inte i samma behov av att knyta an, och därför 

fokuseras det inte heller på anknytningsaspekten i första hand från handläggarnas sida. Detta 

stämmer överens med Doziers metastudie. Att barnet som i informant 1:s exempel får flytta 

direkt från BB till familjehemmet är på så sätt optimalt ur anknytningssynpunkt. Ju äldre barnet 

är, och ju mer traumatiska upplevelser det har bakom sig, desto svårare får det att knyta an till en 

ny person och att visa ett beteende som frambringar familjehemsförälderns omsorg. 

Informant 3 redogjorde för andra viktiga funktioner familjehem kan bidra med när ungdomen 

inte är i behov av just anknytning: 

 
“Ja, det spelar ju roll i hur man tänker, alltså är det äldre barn, tonåringar, då brukar 

det ju ofta va svårt att få till nån riktigt bra anknytning, då kan det ju handla mer om 

att ändå ha tillgång till en familj, att man har tillgång till vuxna som ser en och bryr 

sig om en och hjälper en med saker och sådär, men att man egentligen inte förväntar 

sig att det liksom ska ske någon anknytning.” 

 

Även i de fall som anknytning inte primärt för barnen/ungdomarna, kan familjehemmen fylla 

viktiga funktioner. I dessa fall nöjer man sig med att barnet/ungdomen ser familjehemmet som 

ett stöd och att de har vuxna personer att ty sig till och känna sig omhändertagna av, vilket leder 

till en tryggare tillvaro. Den allmänna uppfattningen är att barns behov beror på var de befinner 

sig i den psykiska utvecklingen, det vill säga mognadsgraden. Ju längre barnet har kommit i 

denna utveckling, desto mindre behov har de generellt av att knyta an. Det är individuellt hur 

olika barns behov ser ut. Att hävda att alla barn som är långt gångna i den psykiska utvecklingen 

inte är i behov av att knyta an är därmed felaktigt. Enligt informanternas utsagor kan det bero på 

vad barnen tidigare har haft för anknytningsrelationer. Barn som exempelvis har blivit 

försummade och därmed varit otryggt anknutna till sina biologiska föräldrar, kan därför vara i 

behov av att etablera en trygg anknytning oavsett mognadsnivå. Enligt Dozier är det dock 

svårare för äldre barn att knyta an till nya personer. I de fall där barnen inte upplever ett behov 

att knyta an, kan ändå en god relation till familjehemsföräldrarna vara av vikt. Om anknytningen 

inte upplevs vara det primära behovet, kan barnet genom relationen till familjehemsföräldrarna 

utvinna andra positiva effekter, såsom trygghet och en god uppfostran.  

  

5.3.6 Manualer som verktyg vid uppföljningar 
BBIC-modellen är ett projekt, vars mål är att alla kommuner ska utgå ifrån samma arbetssätt för 

att socialtjänsten ska jobba så enhetligt och rättssäkert som möjligt (Socialstyrelsen, 2006:4). Vid 

uppföljningar används olika manualer, däribland BBIC-modellen, för att säkerställa att alla 

aspekter som ska undersökas inkluderas. I BBIC-dokumenten förekommer inte begreppet 

anknytning. Det finns dock andra aspekter inkluderade som berör ämnet anknytning, exempelvis 

känslo- och beteendemässig utveckling och familj- och sociala relationer. Förutom BBIC-

dokumenten används också andra typer av frågeformulär, där aspekter som är snarlika 

anknytningsbegreppet är inkluderade. Informant 3 uttryckte sig på följande sätt: 

 
“...vi har ju dom här BBIC-dokumenten som man kan använda om man vill. Men dom 

är ju…det är ju liksom frivilliga, eller vad ska man kalla dom, och det är som 

stöddokument eller vad man kan kalla dom tror jag. Att man kan använda dom om 

man behöver förslag vad man kan prata om och sådär...” 
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Informanten ser BBIC-dokumenten som ett stöd, som det är frivilligt att använda sig av. Det är 

ett hjälpmedel för att få förslag på vilka aspekter som kan vara av vikt att undersöka. Detta citat 

stämmer även överens med vad de andra informanterna angav; att de använder sig av BBIC-

modellen för att få tips om vad som kan vara betydelsefullt att fokusera på. För att få en bild av 

hur anknytningskvalitén ser ut mellan familjehemsföräldrar och de placerade barnen, kan både 

frågor kring anknytning ställas och samspelet och interaktionen under hembesök iakttas. 

Informant 5 berättade om på vilket sätt utredningsmanualerna belyser anknytningsaspekten: 

 
“Ja det är där anknytningen ingår i dom manualerna då. Där pratar man om och 

frågar mycket om uppväxten, anknytning till mamman, göra skal-bedömningar om hur 

var man har stått i förhållande till sina föräldrar känslomässigt och så.” 

 

Informant 5 ställer medvetet frågor till familjehemsföräldrarna för att få en bild av deras 

anknytningsstilar. Medan många informanter endast snuddar vid anknytningsteorin genom att 

prata om ett känslomässigt band och ett positivt samspel, gick informant 5 mer in på djupet 

gällande anknytningens innebörd. Även i de fall när manualerna inte berör begreppet anknytning, 

berörs ändå anknytningsaspekten via andra formuleringar och begrepp som har med anknytning 

att göra. Tilläggas bör också att informant 5 har vidareutbildning i anknytningsteori och har även 

en betydligt längre erfarenhet av familjehemsplaceringar än majoriteten av de andra 

informanterna. 
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6. Avslutande diskussion  
Syftet med vår studie är att undersöka hur professionella inom socialtjänsten som arbetar med 

familjehemsuppföljningar upplever sin kunskap om anknytning, samt hur de tillämpar dessa 

kunskaper vid uppföljningar i familjehemmen. Utifrån vårt syfte utformade vi två 

frågeställningar:  

 

 Hur ser socialtjänstens upplevda kunskap om anknytning ut? 

 Tillämpas denna kunskap under uppföljningar i familjehem?  

 

I denna avslutande diskussion har vi för avsikt att inledningsvis sammanfatta resultatet. Därefter 

diskuteras resultatet utifrån såväl tidigare forskning och teori, som resultatet i förhållande till 

studiens metod.  

 

6.1 Summering 
Studiens resultat kan inte generaliseras till alla handläggare/socialsekreterare som arbetar med 

placeringar i familjehem, på grund av att det är en kvalitativ studie. Däremot har vi genom att 

välja denna metod fått möjlighet att genomföra en djupare undersökning hur socialtjänsten i två 

kommuner i Mellansverige upplever sin kunskap i anknytning och hur 

handläggarna/socialsekreterarna tillämpar sin kunskap om anknytning i 

familjehemsuppföljningar.  

 

Som redovisats i resultatavsnittet framkom det i intervjuerna att informanterna som deltog i vår 

studie överlag har samma uppfattning om hur en uppföljning skall se ut. Denna uppfattning 

stämmer väl överens med lagstiftningen gällande uppföljningar i familjehem. Något som anses 

vara viktigt i uppföljningar är barnsamtalen. Anknytningsbegreppet nämns inte i så hög grad, 

men samtliga informanter beskriver anknytning indirekt bland annat med begrepp som “trivsel”, 

“välmående”, och “trygghet”. En informant nämner begreppet BBIC som det viktigaste i 

uppföljningar. Generellt anses det viktigaste vid uppföljningar vara att barnen är psykiskt och 

fysiskt välmående.  

 

Handläggarna/socialsekreterarna som deltog i denna studie upplevde sig generellt ha en god 

kunskap gällande anknytning och vikten av en trygg anknytning. Alla informanter upplevde att 

de hade erhållit en god kunskap om anknytning i sin utbildning. Ett par informanter har även 

vidareutbildning i ämnet. De informanter som har en längre erfarenhet med placeringar i 

familjehem upplever sig ha en högre kunskapsnivå gällande anknytning, än de som var relativt 

nya i arbetet. Detta kan dock bero på att de informanter som har längst arbetserfarenhet med 

placeringar också hade vidareutbildning i anknytningsteori. Vissa handläggare/socialsekreterare 

vittnade om att den teoretiska kunskapen med tiden övergår till en mer implicit kunskap. 

 

Uppfattningen om hur kunskapsnivån bland kollegor i ämnet anknytning ser ut, skiljer sig åt. 

Överlag upplever informanterna dock att kunskapen kring anknytning är tillräcklig, men att det 

ändå skulle vara av betydelse med ett kunskapslyft. Medan några av informanterna anser att mer 
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utbildningar kan vara till hjälp för att höja kunskapsnivån, menar andra att terapi för att få 

kunskap om sitt eget anknytningsmönster skulle vara betydelsefullt för arbetets kvalitet.  

 

Det råder delade meningar huruvida begreppet anknytning nyttjas på arbetsplatsen i exempelvis 

ärendedragningar. Andra begrepp som “känslomässiga band”, “ett kärleksfullt samspel”, och “en 

trygg relation” är dock begrepp som används och som har med anknytning att göra.  

 

I resultatet framkom det att informanterna var medvetna om hur viktig en trygg anknytning är för 

den psykiska hälsan och att anknytningen därför har en stor betydelse vid uppföljningar. 

Anknytningen undersöks på olika sätt, exempelvis genom att handläggarna/socialssekreterarna 

observerar hur familjehemsföräldrarna reagerar på barnens signaler, om de har kropps- och 

ögonkontakt, om det finns en känsla av värme i interaktionen mellan barn och 

familjehemsförälder och hur eventuella problem hanteras. Handläggarna/socialsekreterarna tar 

också barnets ålder i beaktning vid sina uppföljningar och är medvetna om hur stor betydelse 

anknytningen har speciellt för små barn. Hos äldre barn är en anknytning ofta redan etablerad 

och i dessa fall arbetar handläggarna/socialsekreterarna istället med att andra behov ska 

tillgodoses av familjehemmet.  

 

En orsak till huruvida anknytningsaspekten i olika ärenden får utrymme i akterna kan vara 

handläggarnas/socialsekreterarnas kunskap i ämnet anknytning. Det kan även bero på om det 

finns någon problematik kring anknytning i fallet eller inte. Majoriteten av 

handläggarna/socialsekreterarna verkar dock ha god kunskap i ämnet anknytning och därför 

finns ofta beskrivningar om hur anknytningen ser ut nedtecknade. Informanterna menade att de i 

hög grad kan bidra med att upprätthålla en trygg anknytning i familjehemmen. Dels genom att 

fokusera på det positiva i att barnet har en trygg anknytning och att arbeta med de aspekter som 

inte är lika positiva, dels genom att arbeta rådgivande. I vissa fall kan även externa rådgivare 

kallas in för att hjälpa barnet och familjehemmet att etablera en trygg anknytning. Till sin hjälp 

har handläggarna/socialsekreterarna manualer som säkerställer att hänsyn tas till 

anknytningsaspekten vid uppföljningar. Dessa manualer utgår bland annat från BBIC-modellen, 

men kan också innefatta frågeformulär där aspekter som är snarlika anknytningsbegreppet är 

inkluderade.  

 

6.2 Övergripande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vad handläggare och socialsekreterare som jobbar med 

familjehemsplaceringar har för kunskap i anknytningsteori, samt hur de själva upplever sin 

kunskap. När barns psykiska och fysiska utveckling står på spel, det vill säga när hemmiljön eller 

när barnet själv av olika anledningar hämmar denna typ av utveckling, är socialtjänsten skyldig 

gripa in och se till att barnet får vård utanför hemmet enligt LVU (1990:52) så att utvecklingen 

tryggas. Anledningen till att barn blir placerade i familjehem beror med andra ord ofta på 

missförhållanden i den biologiska familjen, vilket innebär att dessa barn ofta är otryggt anknutna 

till sina biologiska föräldrar. Enligt 6 kap. 1 § 1 st. SoL (2001:453) ansvarar socialtjänsten för att 

vården ska vara god. Enligt Carlson (1998) kan en otrygg anknytningsstil resultera i framtida 

psykiska besvär. Därför bör en god vård innefatta att barnet ska ha möjlighet att etablera en trygg 

anknytning, anser vi.  
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Eftersom anknytning enligt Broberg (2008) är ett av våra grundläggande behov och att den goda 

vården ligger på socialtjänstens ansvar, är det betydelsefullt att handläggare och socialsekreterare 

besitter kunskap om anknytningsteorin. Det insamlade resultatet tyder på att det finns en 

grundläggande kunskap i ämnet. Denna kunskap grundar sig framförallt i kunskap som 

handläggarna och socialsekreterare fått i sina socionomutbildningar eller motsvarande 

utbildningar. Att som handläggare inom placeringsområdet ha en god kunskap om de viktigaste 

behoven för ett barn bör vara grundläggande. Som resultatet indikerar är anknytning ett ämne 

som det i relativt hög grad läggs fokus på i socionomutbildningar. Att utbildningen lägger fokus 

på anknytningsteorin anses vara mycket positivt.  

 

Kunskapen om anknytning övergår dock med åren ofta från en teoretisk, explicit kunskap till en 

mer erfarenhetsbaserad, implicit kunskap. Att istället för att basera avvägningar och beslut på 

teoretisk kunskap, hänvisa till en “magkänsla”, kan vara problematiskt och strida mot 

rättssäkerheten. Därför skulle regelbundna utbildningsdagar vara av värde, för att hålla den 

teoretiska kunskapen färsk i minnet. Tilläggas bör även att detta efterfrågas av handläggare och 

socialsekreterare, men kan på grund av resurser prioriteras bort. Däremot bör den implicita 

kunskapen inte nedvärderas. Att vara medveten om hur en trygg anknytning tar sig i uttryck och 

att denna kunskap utifrån erfarenhet kan tillämpas i praktiken är också av värde. Under 

intervjuerna kunde vi notera att de handläggare/socialsekreterare som arbetat längst med 

placering tycktes ha en större erfarenhetsbaserad kunskap, en kunskap som de har stor tilltro till. 

De handläggare/socialsekreterare som är relativt nya på placeringsområdet lutar sig mer tillbaka 

på den teoretiska kunskapen.  

 

Enligt Dozier et al. (2001) har barnets ålder betydelse för anknytningen. När barnet har passerat 

spädbarnsåldern kan det ta längre tid och även vara svårare för barnet att knyta an. Det är dock 

betydelsefullt att vara medveten om att det kan vara lika viktigt för äldre barn som för spädbarn 

att ha anknytningspersoner, även om behoven ser olika ut. För äldre barn, som tidigare har varit 

otryggt anknutna, kan det vara av vikt att åter får chansen att etablera en trygg anknytning för att 

“läka” och minska risken för framtida psykiska besvär, enligt Allmänna barnahuset (2010:5). 

Detta är handläggare och socialsekreterare till viss del medvetna om, men generellt är deras 

mening att familjehemsföräldrarna inte nödvändigtvis behöver bli en anknytningsperson när 

barnet uppnått tonåren. Att handläggare/socialsekreterare har den synen på äldre barns 

anknytningsbehov kan problematiseras, eftersom dessa barn då kan gå miste om återetablering 

av en trygg anknytning.  

 

Cederström (1990) kom i en studie fram till att familjehemsplacerade barns anknytningsstil till 

sina biologiska föräldrar påverkar anknytningsstilen till familjehemsföräldrarna. Barnen kan 

således genom sina inlärda beteendemönster åter frambringa samma typ av anknytningsstil till 

familjehemsföräldrarna. En utebliven kunskap om anknytning skulle kunna leda till att barn i 

dessa fall omplaceras till ett nytt familjehem, där samma situation åter skulle upprepa sig. Finns 

däremot kunskapen, finns även möjligheten att arbeta med kärnan till problemet. Därför var 

syftet i denna studie delvis att undersöka hur kunskapen i anknytningsteori tillämpas i praktiken.  

 

För att undersöka hur anknytningsrelationen ser ut mellan familjehemsföräldrar och 

familjehemsplacerade barn, använder sig handläggare och socialsekreterare av ett flertal 

metoder. Under vår studie har vi noterat att dessa tillvägagångssätt kan delas in i två kategorier; 
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att direkt ställa frågor till familjehemmet och barnen eller att indirekt undersöka anknytningen 

genom att observera samspelet mellan dem. Barnsekreterarna genomför om möjligt barnsamtal. 

Samtalen styrs på ett sätt av barnsekreterarna så att de genom barnens uttalanden kan få en bild 

av hur anknytningen ser ut. Uttryckta känslor är även av betydelse. Om barnet är för litet för att 

kunna uttrycka sig verbalt, används figurer eller dockor för att barnet med hjälp av dem ska 

kunna uttrycka sig symboliskt. Till familjehemsföräldrarna ställs däremot direkta frågor som 

berör anknytningen. När samspelet mellan familjehemsföräldrarna och barnet iakttas, observeras 

dels kroppsspråket, dels hur de samtalar med varandra. Vad gäller kroppsspråket betraktas 

ögonkontakt, kroppskontakt, om de står vända mot varandra när de samtalar, om barnet kryper 

upp i familjehemsföräldrarnas knä, etc. Gällande hur de samtalar med varandra läggs fokus bland 

annat på samtalsämnena, tonen i rösten och hur de talar till varandra. Huruvida familjen som tar 

emot barnet är ett lämpligt familjehem kan avgöras, förutom i familjehemsutredningen, genom 

att granska hur familjehemsföräldrarna beter sig när problem uppstår. I dessa situationer är det 

betydelsefullt hur de hanterar problemet och huruvida de är villiga att ta emot rådgivning från 

antingen socialsekreterarna eller exempelvis externa terapeuter.   

 

En fråga som det lades fokus på under intervjuerna var huruvida handläggarna/socialsekreterarna 

använder sig av begreppet “anknytning”. Resultatet visade att de till viss del använder detta 

begreppet, men att andra begrepp som exempelvis “känslomässiga band” också kan förekomma. 

Att anknytningsbegreppet inte alltid används är dock inte något som vi anser behöver ses som 

negativt. Huvudsaken är att handläggarna och socialsekreterarna har kunskap om anknytning och 

dess betydelse och då spelar det mindre roll hur denna kunskap begreppsligt tar sig i uttryck.  

 

För att återkoppla till våra frågeställningar kan vi konstatera att det i uppföljningsarbetet i 

familjehem upplevs vara av stor vikt att en trygg anknytning etableras mellan barn och 

familjehemsföräldrar. Detta är framförallt betydelsefullt eftersom barn i familjehem ofta har 

genomgått trauman och de är i största behov av att får etablera en trygg anknytning. Etablerandet 

av en trygg anknytning är i synnerhet av vikt för små barn, men även för större barn är en 

återetablering av en trygg anknytningsrelation viktig. Det beror på att familjehemsplacerade barn 

tidigare i livet i många fall enbart har haft otrygga anknytningsrelationer, vilket kan påverka den 

psykiska hälsan även i vuxen ålder. I de fall där barnet eller ungdomen redan har en väl 

fungerande anknytning kan dock familjehemmet bistå med andra saker och tillfredsställa andra 

behov. Konstateras kan således, i enlighet med Doziers et al. forskning, att anknytningen är 

minst lika viktigt mellan barn och familjehemsföräldrar, som mellan barn och dess biologiska 

föräldrar. (Dozier et al., 2001)  

 

Resultatet antyder att professionella inom socialtjänsten har kunskap om anknytning och dess 

betydelse för barn och ungdomar i familjehem. Däremot förekommer det åsikter angående 

socialtjänstens kunskap om anknytning ändå inte är tillräcklig. Den kunskap som finns är dels 

explicit, det vill säga en kunskap baserad på utbildning i olika former, men handläggare och 

socialsekreterare med längre erfarenhet besitter även en mer erfarenhetsbaserad kunskap, så 

kallad implicit kunskap. Resultatet visar dock att handläggarna och socialsekreterarna upplever 

sig vara så pass införstådda med anknytningens betydelse vid barns uppväxt att de vid 

uppföljningar iakttar exempelvis samspelet mellan barn och familjehemsföräldrar och samtalar 

med barnet om vistelsen i familjehemmet för att få kännedom om det finns en trygg anknytning.  
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6.3 Diskussion av metod i förhållande till resultat  
Denna studie har byggt på en kvalitativ metod och resultatet tagits fram genom intervjuer. För att 

kunna analysera materialet från intervjuerna transkriberades intervjumaterialet. Eftersom 

resultatet baseras på fem stycken semistrukturerade intervjuer kan vi inte generalisera det till alla 

Sveriges handläggare/socialsekreterare inom placering. Däremot har vi fått en djupare förståelse 

för hur de handläggare vi träffat arbetar med begreppet anknytning vid sina uppföljningar.  

 

Under arbetet med denna studie har det uppkommit ett problem i vårt tillvägagångssätt. Flera av 

handläggarna och socialsekreterarna som vi kontaktade för att kunna samla in det empiriska 

materialet, hade ofta inte tid att ställa upp på intervjuer på grund av arbetsbördan. Det medförde 

att det i slutändan blev ont om tid att slutföra studien. Vi hade istället kunnat kontakta 

handläggare/socialsekreterare tidigare i arbetsprocessen, för att säkerställa att insamlingen av 

materialet skedde i god tid innan studien skulle färdigställas.  

 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 
Sammanfattningsvis kan vi, efter att ha genomfört denna studie, konstatera att 

handläggare/socialsekreterare fokuserar på anknytningsaspekten i hög grad i uppföljningar, 

eftersom de väger tungt i beslut och avvägningar. Speciellt viktig är anknytningen när barnen är 

små, eftersom det är i spädbarnsåldern behovet är som störst. Äldre barn har ofta hunnit etablera 

en anknytning till en biologisk förälder eller annan vuxen, och då är det viktigt att de får 

upprätthålla den anknytningen. Att anknytningen är trygg är också viktig för att upprätthålla 

barnets goda hälsa, samt att undvika framtida problem som kan orsakas av att anknytningen är 

otrygg. Att anknytning är viktigt för barn i familjehem, och barn över lag, har konstaterats med 

hjälp av tidigare forskning och de intervjuer som gjorts med handläggare och socialsekreterare i 

denna studie. 

 

Eftersom studien är kvalitativ, är den inte representativ för alla handläggare/socialsekreterare i 

Sverige. Vi har dock genom våra intervjuer fått en förståelse för hur professionella inom detta 

område arbetar, hur de upplever sin kunskap, samt till viss del hur kunskaperna på deras 

arbetsplatser ser ut. Vår studie kan således ge en uppfattning om hur professionella upplever sin 

kunskap om anknytning och hur de arbetar med anknytningsaspekten i uppföljningar i 

familjehem. Det empiriska materialet vittnade om att det finns meningsskiljaktigheter gällande 

hur kunskapen om anknytningsteori upplevs inom socialtjänsten. Det skulle därför vara 

intressant med vidare studier om hur anknytningsaspekten kan säkerställas i arbetet med 

familjehemsuppföljningar samt hur professionella kan arbeta evidensbaserat gällande 

anknytningsteori i denna kontext.  
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Bilaga 1 - Kodschema 

 

Kategori 1 – Bakgrund 

 1.1 Ålder 

 1.2 Utbildning 

 1.3 År inom socialtjänsten 

 1.4 År inom placering 

 

Kategori 2 - Uppföljningar 
 2.1 Uppföljningar i familjehem 

 2.2 Viktigast vid uppföljningar  

 

Kategori 3 - Upplevd kunskap om anknytning  
 3.1 Utbildning i anknytning 

 3.2 Aktuell kunskap om anknytning 

 3.3 Fokus på begreppet anknytning 

  

Kategori 4 - Anknytningsaspekten vid uppföljningar  
 4.1 Anknytningens betydelse vid uppföljningar  

 4.2 På vilket sätt fokus läggs på anknytning vid uppföljningar  

 4.3 Beskrivningar av anknytning i akterna  

4.4 Hur handläggare/socialsekreterare kan bidra till att upprätthålla en trygg anknytning 

 4.5 Ålderns betydelse gällande anknytningsaspekten i uppföljningar  

 4.6 Manualer som verktyg vid uppföljningar  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor 

 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du jobbat inom socialtjänsten? 

 Hur länge har du jobbat med placeringar? 

 

Uppföljningar 

 

 Hur går en uppföljning till? 

 Vad är det viktigaste att tänka på vid uppföljningar, enligt dig? 

 

Anknytning  

 

 Vad vet du om anknytning? 

 Är anknytning viktigt? Varför?  

 Tar ni hänsyn till anknytning i era uppföljningar? Om ja, på vilket sätt? 

 Får anknytning utrymme i akterna?  

 Hur kan man, enligt dig som socionom, arbeta för att hjälpa familjer att etablera och 

upprätthålla en trygg anknytning?  
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Bilaga 3 – Information till informanterna  
 

 Det är frivilligt att delta. När som helst är det tillåtet att avbryta intervjun. Informanten 

kan välja att inte svara på frågor.  

 

 Det insamlade materialet kommer endast att användas till studien och intervjupersonerna 

är garanterade sekretess. Vi kommer inte lämna ut några personuppgifter.  

 

 Intervjun kommer att spelas in.  

 

 Den inkomna informationen kommer att transkriberas. I resultatdelen av uppsatsen har vi 

för avsikt att inkludera de delar av intervjun som är relevanta för att besvara intervjuns 

frågeställningar.  

 

 När studien är färdig kommer dokumentationen såväl som det inspelade materialet att 

raderas.   
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Bilaga 4 – E-post  
 

E-post som skickades till gruppledarna på placeringsenheterna: 

 

Hej, 

 

vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet på Uppsala universitet. Vi 

ska nu påbörja vårt examensarbete och har valt att skriva om hur socialtjänsten upplever sin 

kunskap i anknytning, samt hur den kunskapen tillämpas i uppföljningar i familjehem. Vi har för 

avsikt att intervjua handläggare/socialsekreterare som arbetar med familjehemsplaceringar, för 

att samla in det empiriska materialet till studien. 

 

Vår fråga är om Du tror att det finns personer som kan tänkas vara intresserade av att ställa upp 

på dessa intervjuer?  

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Julia Bremfält och Johanna Bischoff  
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