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FAMILJEHEMSPLACERING FÖR BARN I ASYLSÖKANDE FAMILJER 
 

Ylva Nordesjö 
 

Asylsökande föräldrar lever under stark social och ekonomisk press. De har ofta 
sviktande psykisk och fysisk hälsa till följd av tidigare traumatisering och den 
belastning som asylprocessen innebär. Om föräldrarna under dessa omständig-
heter inte längre klarar att ta hand om sina barn kan barnen bli placerade i 
familjehem. Sex socialsekreterare med erfarenhet av sådana placeringar djup-
intervjuades med syfte att undersöka hur barn och föräldrar från asylsökande 
familjer reagerar när barn placeras i familjehem utan sina föräldrar. Syftet var 
också att undersöka hur socialsekreterarna resonerar kring och påverkas av att 
arbeta med placering av barn från asylsökande familjer. Tematisk analys utfördes 
enligt Hayes. Resultaten tyder på att omsorgssvikten har varit akut och att 
socialsekreterarna då beslut har fattats endast haft begränsad information om 
barn-föräldraanknytningens kvalitet. Socialsekreterarna har inte heller upp-
märksammat barns och föräldrars separationsreaktioner vid och under placering. 
Det är tydligt att socialsekreterare som placerar barn från asylsökande familjer i 
familjehem påverkas av den asylprocess som familjen genomgår. Det finns inte 
någon praxis eller fast uppfattning om hur socialsekreterare ska resonera och 
besluta i dessa ärenden.  
 

 
Inledning 

 
Att söka asyl är att söka skydd undan förföljelse i något annat land (Migrationsverket, 2007a). 
De människor som söker asyl i Sverige har valt att frivilligt eller ofrivilligt lämna sitt 
hemland. Varför människor behöver lämna sitt hemland och varför de har valt att komma just 
till Sverige är individuellt för varje asylsökande. I Sverige liksom i de flesta andra länder är 
invandringen reglerad. Att söka asyl är ett sätt för en utländsk medborgare att få möjlighet att 
uppehålla sig här. Migrationsverket gör en individuell prövning av varje asylansökan. Vägen 
till ett besked kan vara allt från någon dag kort till flera år lång.  
 
De människor som kommer hit tar med sig sina erfarenheter från hemlandet. Bakom sig 
lämnar de släkt, vänner, skolkamrater och arbetskamrater. Många av de asylsökande flyr en 
ohållbar livssituation där de kan ha varit förföljda på grund av politiska åsikter, religiös 
åskådning, sexuell läggning eller för att de tillhör en minoritetsgrupp. Vissa asylsökande flyr 
länder där krigstillstånd råder.  
 
Bland de asylsökande barn och vuxna som kommer till Sverige finns det individer som har 
varit utsatta för våld, hot om våld och kränkande behandling i sitt hemland. Det kan vara våld 
utformad som en planerad handling vid förföljelse, terrorattacker eller krig. I en kaotisk 
samhällsituation till följd av ovanstående kan det även förekomma att människor utsätter 
varandra för våld och övergrepp. Olyckor och katastrofer bidrar också till att människors 
psykiska hälsa påverkas. 
 
Både barn och vuxna kan ha varit offer för, vittne till eller förövare av en våldshandling eller 
kränkande handling. Det kan finnas personer som har haft alla tre rollerna. När en person 
utsätts för skrämmande händelser finns det en risk att ett trauma uppstår. Ett trauma hos en 
individ uppstår när en skrämmande händelse inbegriper död eller dödshot, allvarlig skada eller 
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hot mot den fysiska integriteten samtidigt som personen upplever allvarlig hjälplöshet, rädsla 
eller skräck (Mini-D IV, 2002.). Påverkar traumat individens psykiska hälsa och fungerande 
även efter en längre tid så talar man om posttraumatiskt stress syndrom. I en asylsökande 
familj är det inte ovanligt att upptäcka att en eller flera familjemedlemmar lider av 
posttraumatisk stress reaktion eller syndrom.   
 
Enbart att flytta till en ny kultur är en omställning som påverkar familjer. För de asylsökande 
familjerna har dessutom resan hit många gånger varit mödosam och ibland farofylld. Väl i 
Sverige vidtar praktiska ting som att ansöka om asyl och att få någonstans att bo. Samtidigt 
kan de familjer som varit förföljda kanske för första gången på länge pusta ut och uppleva 
åtminstone ett geografiskt avstånd till sina förföljare.  
 
Familjemedlemmarnas asylskäl prövas av Migrationsverket som gör en utredning av 
familjens bakgrund och nuvarande situation. Utredningen och väntan på besked om familjen 
har möjlighet att stanna upplevs ofta av asylsökande som en tid av påfrestande ovisshet. 
Många vuxna blir passiviserade av att inte ha en fast sysselsättning och av oron över en oviss 
framtid. Föräldrar oroar sig ofta över hur det ska bli för deras barn och kan känna skuld över 
de påfrestningar som de har utsatt och fortsätter att utsätta sina barn för under asylprocessen.   
När föräldrar är oroliga och kanske traumatiserade kan det gå utöver deras förmåga att ge sina 
barn en tillräckligt god omsorg. Barn behöver föräldrar som kan ge dem känslomässig 
trygghet, skydd från yttre faror och praktisk omvårdnad. Bland de asylsökande barnen finns 
också åtskilliga barn som själva är traumatiserade eller har påverkats av föräldrarnas trauman 
under lång tid. De kan behöva mer trygghet och föräldraomsorg under en tid för att återhämta 
sig från sina upplevelser.  
 
När föräldraförmågan sviktar har asylsökande familjer sällan ett fungerande nätverk som kan 
stödja dem. De har ju lämnat tidigare relationer i hemlandet bakom sig. I Sverige kan de ha 
knutit nya kontakter; både privata och med olika professionella personer som de möter i bland 
annat skolan, sjukvården och i myndighetskontakter. Flyttar och bostadslöshet som är vanligt 
bland asylsökande (Andersson & Svärd, 2007) påverkar kontinuiteten i relationerna. Dessa 
familjer har också ofta en dålig ekonomi vilket starkt påverkar möjligheten att bestämma över 
var man ska bo och leva.  
 
Barn i en asylsökande familj går i allmänhet på dagis eller i skola. På så sätt får de en naturlig 
kontakt med det svenska samhället. Asylsökande barn har också rätt till fri sjukvård till 
skillnad från sina vuxna föräldrar. På detta sätt får det svenska samhället kontakt med och 
inblick i asylsökande barns livsvillkor. När asylsökande föräldrar inte klarar av att ta hand om 
sina barn själva så har socialtjänsten ansvar för att ta reda på vilket stöd familjen behöver. I 
första hand så ska socialtjänsten stödja föräldrarna med hjälp av öppenvård där familjen bor. 
Om föräldrarna inte klarar av att ta hand om sina barn fastän de har professionella hjälpare till 
hands så kan socialtjänsten placera barnen i ett annat hem under kortare eller längre tid. Detta 
kallas för jour- eller familjehemsplacering. En sån placering kan göras med eller utan 
föräldrarnas samtycke.  
 
Mitt syfte har varit att undersöka socialsekreterares erfarenheter av jour- eller familjehems-
placering av barn som ingår i en asylsökande familj. Det gäller då såväl grunden för 
placeringen, vistelsen i jour- eller familjehemmet och avslutandet av placeringen. Syftet har 
även varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av hur deras handläggning påverkas av 
att barnens familjer befinner sig i en asylprocess. Jag vill också belysa hur traumatisering eller 
erfarenhet av traumatiska händelser spelar in. 
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Min utgångspunkt är att betrakta barns och föräldrars situation ur ett transaktionellt perspektiv 
utifrån Wenars transaktionella modell (1990). Modellen visar på hur riskfaktorer och 
friskfaktorer påverkas av samspelet (transaktionen) mellan barnet med dess förutsättningar 
och barnets omgivning. Detta är också mitt perspektiv när jag tittar på den kontakt som 
socialsekreterarna har i sitt arbete med föräldrar och barn.  
 
 

Anknytning och separation   
  

En placering i jour- eller familjehem innebär att barn och föräldrar inte delar vardagen under 
en kortare eller längre tid. Jour- eller familjehemsföräldrar tar över omvårdnaden och är de 
vuxna som barnet träffar mest under tiden som barnet är placerat. Den anknytning som barnet 
har till sina föräldrar sätts på prov vid långvariga separationer (Broberg et al, 2006). Hur väl 
kontakten kan bibehållas mellan barn och föräldrar beror på flera faktorer. Hur lång 
separationen är, hur kontakten ser ut mellan förälder och barn under placeringens gång, hur 
stark anknytningen var innan placeringen etc.. Anknytning är fortgående process mellan barn 
och föräldrar från det att barnet föds.  
 
När barnet fortfarande är litet är det extra sårbart när det gäller anknytning och separation 
enligt Gunvor Andersson som har forskat om barn på barnhem och barn som har placerats i 
familjehem (Andersson, 1995). I den forskningsöversikt som hon har gjort beskrivs de första 
tre-fyra åren som viktiga, särskilt tiden mellan två och fyra år. Barnet har då redan format inre 
arbetsmodeller av anknytningspersoner som blivit en del av deras jaguppfattning och identitet 
men som ännu inte är tillräckligt stabila för att tåla separationer. En undersökning om 
fosterbarn och separationer gjord av Thorpe (1980) visade att de barn som var fem år eller 
äldre vid separationen från sina föräldrar påverkades mindre av den än de barn som var under 
fem år. Inom småbarnsgruppen var de barn som placerats före två års ålder mindre påverkade 
av separationen än de barn som hade placerats mellan två och fyra års ålder. 
 
 
Anknytning  
 

Hur utvecklas en anknytning 
Barnets relation till föräldrarna utvecklas under barnets första år i livet. Vid födseln är 
spädbarnet helt beroende av föräldrarna eller någon annan person som i föräldrarnas ställe tar 
hand om barnet och möter dess grundläggande behov. Ainsworth (Broberg et al, 2006) visade 
hur spädbarnet från åtta till tolv veckors ålder orienterade sig mot en eller några få specifika 
personer genom att rikta sitt beteende som t.ex. skrik mot dem för att uppmärksamma 
omvårdnadsbehov och för att söka social kontakt. När dessa specifika personer i barnets 
närhet svarar tillbaka så uppstår en anknytning. Ett anknytningssystem som består av 
samspelet barn och dess blivande anknytningsperson uppstår. Bowlby (1997) identifierade hur 
samspelet i detta selektiva kontaktsökande uppvisar tretton olika beteendemönster. Över 
hälften av dessa utvecklas när barnet är mellan två-tre månader och upp till sex till nio 
månader gammalt. Exempel på dessa är; att personen kan få barnet att sluta gråta eller att 
barnet riktar sig med ögonkontakt och motorik mot personen. 
 
Från det att barnet börjar krypa, vilket brukar ske när barnet är mellan sex till nio månader, 
gammalt, så utvecklas anknytningsrelationerna ytterligare i och med barnets ökade 
rörelseförmåga. Denna fas pågår fram till att barnet är upp till tre år gammalt. Barnet får nu 
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större möjlighet att utforska världen omkring sig och kan själv reglera avståndet till 
föräldrarna. Ainsworth (refererad i Broberg et al, 2006) observerade hur barnet under denna 
fas utvecklar ytterligare tecken på selektiv kontakt. Barnet använder föräldern som en trygg 
bas en utgångspunkt för sitt utforskande av omgivningen. Barnet använder också föräldern 
som en säker hamn – en plats att återvända till när omvärlden känns alltför hotande. Barnet 
kan med hjälp av föräldern eller annan specifik person växla mellan utforskande och 
trygghetssökande. De barn vars föräldrar/anknytningspersoner inte fungerar som en trygg bas 
och en säker hamn blir tvungna att utveckla andra sätt för att få möjlighet att få ett så bra 
beskydd som det är möjligt att få av sin förälder/anknytningsperson (Broberg et al, 2006). 
 

Inre arbetsmodeller  
Barnet har en inre arbetsmodell, en mental representation, av de personer som det är anknuten 
till. På samma sätt skapar barnet sig en inre modell av sig själv (Bowlby, 1998). Dessa 
modeller byggs upp av de erfarenheter som barnet har fått i samspel med sina 
anknytningspersoner i anknytningssituationer. De inre arbetsmodellernas funktion är att tolka 
och förutsäga anknytningspersonens beteenden och känslor samt reglera barnets egna 
anknytningsbeteenden, tankar och känslor (Bretherton & Munholland, 1999). En viktig aspekt 
är det värde som barnet upplever att det själv och dess vardagliga beteenden har i 
anknytningspersonens ögon.  När ett barns anknytningsbeteenden ofta avvisas eller ignoreras 
utvecklar barnet en negativ modell av sig själv. Det kan se sig som icke värdigt 
anknytningspersonens omsorger (Broberg, 2006). Broberg et al beskriver att konsekvensen av 
det ofta blir att barnet undviker att söka stöd hos anknytningspersonen även i såna situationer 
som aktiverar anknytningssystemet som t.ex. återförening. Istället för att söka närhet hos 
föräldern riktar barnet sin uppmärksamhet mot leksaker eller annat. Ett annat scenario är när 
anknytningspersonen är inkonsekvent när det gäller tillgänglighet eller alarmerar barnet i 
onödan när ingen fara är för handen. Barnets uppmärksamhet flyttas då från utforskande till 
anknytning. Upprepas detta samspel ofta finns det en risk att barnet uppfattar omgivningen 
som farofylld och sig själv som inkompetent. Det blir säkrast att inte utforska omgivningen 
utan istället hålla sig intill anknytningspersonen i alla situationer.  
 
Även föräldern bär på inre bilder från samspelet med barnet. Den förälder som genom olika 
former av omsorger vanligtvis klarar av att lugna och trösta sitt oroliga, skrikande barn får en 
allt större bekräftelse på hur mycket denna betyder för sitt barn. Hos föräldern skapas en så 
kallad omnipotent illusion. Denna illusion innebär att föräldern upplever att vad som än 
händer kommer man att kunna skydda sitt barn (Malmström, 2006).  
 
 
Separation 
Asylsökande barn har redan innan ankomsten till Sverige varit med om en separation. De har 
separerats från den värld som hitintills varit deras kända verklighet. Barnen har fått lämna sitt 
hem och tillhörigheter, vänner och släktingar, socialt nätverk och ett kulturellt sammanhang 
som är känt för dem (Almqvist, 1997).  I Sverige måste de asylsökande barnen lära sig ett nytt 
språk, anpassa sig till en ny kultur och bygga ett nytt nätverk. Ibland har asylsökande barn i 
och med flykten/flytten varit tvungna att lämna personer som har fungerat som första 
anknytningspersoner för dem, när föräldrarna på grund av olika omständigheter inte kunnat 
vara det. Föräldrarna kan till exempel ha varit tvungna att gömma sig för myndigheter eller 
förföljare, varit fängslade eller så traumatiserade efter övergrepp att de inte mäktat med att ta 
hand om sitt barn. Rent kulturellt kan det också vara så att flera generationer i en familj hjälps 
åt att ta hand om barnet så att barnet har haft en nära anknytning till flera personer. 
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Barn och separationer 

De asylsökande barn som placeras i jour- och familjehem får uppleva ytterligare en separation 
när det skiljs från sina föräldrar. Barnpsykologen Bowlbys medarbetare James och Joyce 
Robertson började på 50-talet studera hur små barn reagerade när de separerades från sina 
föräldrar. De fann att barn som var yngre än tre år och barn med tidigare erfarenheter av 
separation reagerade starkare än äldre barn och barn utan tidigare traumatiska erfarenheter. De 
fann vidare att barn som togs hand om av en person i dennas eget hem reagerade mycket 
mindre än barn i institutionsmiljö. I institutionsmiljö arbetade personalen på rullande schema 
vilket gjorde att det varierade vilka personer som var tillgängliga för barnet (Broberg et al, 
2006).   
 
Makarna Robertson (Robertson, 1971) studerade också barn som var skilda från sina föräldrar 
när de var inlagda på sjukhus. Föräldrarna kom och besökte barnen men fick anpassa sig till 
besökstider och inte sova över på sjukhuset. Detta gav forskarna möjlighet att studera 
upprepade separationer mellan barn och föräldrar. De urskiljde ett mönster som de kallade 
separationens tre faser; protest, förtvivlan och avskiljande. Barn som har en god relation till 
sin mamma och skiljs från henne och placeras i främmande miljö bland främmande 
människor reagerar först med:  
 
Protest  
Aktiv protest mot att bli lämnat, skriker, gråter, kastar sig, är akut olyckligt. Barnet ser och 
lyssnar ivrigt efter något tecken på att mamman ska komma tillbaka, det är en stark förväntan 
och ett sökande fullt av hopp om återförening.  Barnet är så upptaget av föräldrarnas frånvaro 
att det förkastar det andra alternativ som vårdpersonalen är. Protesten kan komma med en 
gång eller vara fördröjd och kan vara från några timmar till en vecka eller mer.  
 
Förtvivlan 
Barnet är fortfarande upptaget med att sakna sina föräldrar, men beteendet visar att det är en 
saknad med ökad hopplöshet, med stilla gråt och djup sorg, med tillbakadragenhet och 
inaktivitet. Barnet börjar söka någon slags försäkran eller känslomässig respons från vård-
personalen. Några barn börjar föredra särskilda personer av de vuxna som är tillgängliga.   
 
Avskiljande- Detachment 
Ser ofta ut som tecken på att barnet anpassat sig till situationen, återhämtande. Barnet avvisar 
inte personalen, accepterar dess omvårdnad, maten och leksakerna. Men när föräldern 
kommer på besök ser man att allt inte är bra. Barnet visar inte längre ett åldersadekvat 
anknytningsbeteende, verkar inte känna igen sin förälder, klänger inte på denna och förblir 
avståndstagande och bortvänt. 
 
Efter kortare separationer ger avskiljandet vika efter några timmar eller dagar men följs ofta 
av en period då barnet är markerat ambivalent till sina föräldrar, gråter bittert när de går men 
är tillbakavisande och fientligt när de är närvarande.  
 
Efter långvarig eller upprepad separation under de tre första åren är det möjligt att ett 
avskiljande (av djupare känslor) blir bestående (Andersson, 1995). Bowlbys uppfattning i 
denna fråga är att omgivningen som barnet är i under separationen från föräldrarna har stor 
betydelse. Ju mer främmande omgivningen och människorna i den är, desto allvarligare blir 
barnets störning både under och efter separationen (Bowlby, 1980). 
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Föräldrar och separationer  

Föräldrarna reagerar också på längre separationer från sina barn. 
Jenkins och Norman (1972) beskriver tre faser i föräldrarnas separation:  
Initial känsla av förlust, förtvivlan och sen en känsla av avskiljande – detachement 
Det är också vanligt att föräldrarna överväldigades av en akut olycklighet när de skulle skiljas 
från sina barn som gjorde dem handlingsförlamade och hindrade dem från att hjälpa barnen 
att överbrygga situationen eller upprätthålla kontakten med barnen (Aldgate, 1980).  
 
 
 

Asyl och flyktingskaps påverkan på individ och familj 
Människor kommer till Sverige från många olika länder och världsdelar och söker asyl. Ibland 
har det funnits en möjlighet för människorna att stanna kvar i hemlandet trots svåra 
omständigheter. Ibland finns inte den möjligheten utan människor har tvingats att lämna sitt 
land och sin invanda tillvaro för att kunna få skydd. Att lämna sitt land och sin kultur innebär 
samtidigt att en persons tidigare identitet och identitetsskapande riskerar att utsättas för stora 
påfrestningar.  
 
 
Trauma 
Många asylsökande som kommer till Sverige har varit med om traumatiska situationer i sitt 
hemland eller under flykten. Hur starkt traumatiska händelser påverkar en person är 
individuellt. En händelse definieras som traumatisk när den inbegriper död eller dödshot, 
allvarlig skada eller hot mot den fysiska integriteten samtidigt som individen upplever en 
stark negativ affekt som svar på händelsen (Barlow, 2001). I asylsökande familjer kan det 
finnas en eller flera familjemedlemmar som är traumatiserade det vill säga lider av post 
traumatisk stress eller har utvecklat post traumatisk stress syndrom, PTSD.  
 
För traumatiserade barn och ungdomar används inte alltid diagnosen PTSD (Yule, 1999). 
Istället används ofta termen post-traumatisk stressreaktion. Trots att barns reaktioner på 
trauma i stort liknar vuxnas, menar traumaforskaren William Yule, så gör inte  
PTSD-diagnosen rättvisa åt barns reaktioner.  Macksoud, Dyregrov och Raundalen  
(Macksoud, Dyregrov & Raundalen, 1993)har specificerat kriterier för barns reaktioner på 
trauma. Dessa är ett ökat kontaktbehov, separationsångest och förlust av nyligen uppnådda 
utvecklingssteg speciellt hos yngre barn. Rädsla för att återuppleva traumat igen och 
skuldkänslor över att överleva den traumatiska händelsen ses särskilt hos äldre barn.  
 

Skrämda /traumatiserade barn och deras åldersspecifika symtom 
Broberg, Almqvist och Tjus har gjort en sammanställning av de symtom som skrämda eller 
traumatiserade barn uppvisar i olika åldrar. Här har jag valt att presentera deras 
sammanställning i punktform. 
 
Små barn 1-3 år  

– Intensivt aktiverat anknytningsbeteende; skriker, rusar till och klänger sig fast vid 
föräldern. Kroppskontakten lugnar inte barnet mer än tillfälligt. Anknytningssystemet 
är kroniskt påslaget. Om det klängiga beteendet kvarstår en längre tid kan föräldern 
börja reagera negativt på det. 

– Rubbningar i mat och sovvanor 
– Svårighet att somna in 
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Förskoleåldern 3-6 år 

- Symtom som följer av det aktiverande anknytningssystemet se ovan 
 
-Undvikande symtom ; dra sig undan andra barn för att vara med föräldrarna, håglösa        
och passiva, ointresserade av lek, ensamlek och återupprepande lek som iscensätter 
händelser och känslor i den traumatiska händelsen 
 
-Störd verklighetsuppfattning. Deras världsbild styrs av skrämmande krafter, magi eller 
fantasi om faror.  

 
Skolbarn 7-12 år 

-Koncentrationsstörningar och minnesstörningar då den psykiska traumatiseringen 
”stänger av” de områden i hjärnan som används för kognitiv bearbetning. Det leder till 
inlärningssvårigheter (van der Kolk, 1997,  refererad i Broberg et al, 2002).  
 
-Symtom som är ett uttryck för förhöjd spänning (t.ex. rastlöshet, oro och irritation) 
vilket också stör inlärningen. Irritabiliteten resulterar lätt i aggressiva utbrott och störda 
kamratrelationer. Både brist på kompisar och att relationerna präglas av våld i form av 
mobbning.  
 
-Traumafixering, överdrivet intresse för våld i väldigt olika former.  

 
Asylsökandes barns psykiska hälsa i Sverige 

I Sverige har det gjorts flertal intervjustudier på 80- och 90-talet om asylsökande barn.  
Lars H. Gustavsson och Agneta Lindkvist (1986) beskrev en hög barnpsykiatrisk 
symptombelastning hos chilenska och libanesiska flyktingbarn i Lycksele. Kjerstin Almqvist 
och Margareta Brandell-Forsberg (1995) gjorde liknande observationer hos iranska 
flyktingbarn i Karlstad. Särskilt vanliga var inåtvända symptom som separationsångest, 
nedstämdhet och ängslan.  
 
Anders Hjern följde 63 flyktingbarn från Chile och Mellanöstern i åldern 3–15 år i 
föräldraintervjuer under deras första 18 månader i Sverige (Hjern, 1998). Efter fem månader 
och efter ett år bedömdes ca 45 procent av dessa barn som avvikande jämfört med ca 15 % av 
svenska barn. Vid uppföljningsstudie av samma barngrupp efter 6–7 år i Sverige var det bara 
enstaka barn som fortfarande hade betydande svårigheter kopplade till traumatisk stress 
(Angel, Hjern & Ingleby  2001). 
 
 
Coping 
Begreppet coping lanserades av R.C. Lazarus och innebär olika sätt att hantera påfrestningar 
och krav. Hur människor reagerar på stress och påfrestande livshändelser är individuellt. 
Lazarus och Folkman (1989) beskrev olika sätt att hantera livspåfrestningar: 
Problemfokuserade coping-strategier innebär att direkt konfrontera och göra något åt orsaken 
till problemet. Emotionellt fokuserade coping-strategier innebär att försöka hantera eller 
minska den emotionella stressen. Ytterligare en coping-strategi är att vid påfrestningar söka 
socialt stöd genom att vända sig till andra människor för att få hjälp och känslomässigt stöd.  
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Individer har olika stark motståndskraft (resilience) när det gäller att klara av påfrestningar. 
En del personer kan klara av betydande svårigheter under lång tidsperiod där andra personer 
bryts ner av bara en liten påfrestning. Sårbarhetsfaktorer (Passer & Smith, 2001) ökar 
individers känslighet för stressfulla händelser.  Exempel på sådana är bristande socialt 
nätverk, bristande coping-förmåga och tendens till att oroa sig eller vara pessimistisk. 
Skyddande faktorer är miljömässiga eller personliga resurser som hjälper människor att klara 
av stressfulla händelser på ett mer effektivt sätt. Skyddande faktorer kan vara socialt stöd, god 
coping förmåga och förmåga att vara optimistisk. 
 
Asylsökande barn riskerar att exponeras för negativa livshändelser under en lång tid. De lever 
och växer upp mitt i en process där påfrestningarna fortsätter samtidigt som negativa 
erfarenheter från hemlandet och flykt påverkar. Negativa erfarenheter som exponering för 
traumatiska erfarenheter som ett resultat av krig och politiskt våld, förlust av hem och socialt 
sammanhang och ackumulerad stress. Andra negativa erfarenheter kan vara förlust av viktiga 
personer, tillfälliga föräldraseparationer samt förändrad föräldrafunktion och familjedynamik 
(Almqvist, 1997).  
 
Pynoos (1994) skapade en modell av de komplexa interaktioner som kan följa på traumatisk 
stress. Han gjorde sedan tillsammans med Steinberg och Wraith en sammanställning (Pynoos, 
1994; Pynoos, Steinberg & Wraith, 1995) som visar att trauma kan störa barns och ungdomars 
utveckling så att effekterna av traumat måste ses i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det 
kan bli omedelbara och senare effekter. Pynoos ägnar speciell uppmärksamhet åt den 
potentiella återtraumatisering som sker när barnet återigen blir exponerat för sådant som 
påminner om det ursprungliga traumat.   
 
Den transaktionella modellen som har ett liknande helhetsperspektiv kan användas för att 
beskriva hur barn kan påverkas av negativa livshändelser i ett längre perspektiv. Modellen 
visar på hur riskfaktorer och friskfaktorer påverkas av samspelet (transaktionen) mellan barnet 
med dess förutsättningar och barnets omgivning. Ett litet barns omgivning och interaktioner 
sker framförallt med familj och förskola där familjen står för merparten av interaktionen. Men 
redan från femårsåldern ses kontakten med jämnåriga och skola lika viktiga som kontakten 
med familjen. För asylsökande eller andra utsatta barn ger detta en möjlighet att kompensera 
en sviktande hemmiljö med andra viktiga kontakter (Malmström, 2006).   
 
 
Traumatiserade familjer 
Föräldraförmågan kan sättas ned efter exponering av traumatiska händelser och vid 
traumatisering. Föräldern får svårigheter att bibehålla den omnipotenta illusionen om att 
kunna skydda sitt barn, när han eller hon har varit tillsammans med barnet i farofyllda 
situationer där det inte har gått att skydda barnet (Malmström, 2006). Almqvist och Broberg 
beskriver hur mödrar som tillsammans med sina barn exponerats för brutalt våld i Kosovo 
förändrades i sin syn på sig själva som föräldrar. Dessa traumatiserade mödrars inre 
representationer av sig själva och av sig själva tillsammans med sitt barn skadades. Detta 
påverkade deras omsorgsförmåga och deras inre representationer av sina barn negativt 
(Almqvist & Broberg, 2003).  
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Kommunikation och dynamiskt samspel i traumatiserade familjer 
 
 

Tystnadens strategi 
Almqvist och Broberg (1997) har i sin forskning visat att tystnad och förnekelse kring tidigare 
traumatiska erfarenheter är vanligt i familjer som har utsatts för organiserat våld. 
Familjemedlemmarna skyddar varandra från minnena och vetskapen om våldet. Särskilt 
föräldrar och barn skyddar varandra. Denna strategi kan ha fördelar när familjen befinner sig i 
hotande situationer. Då fyller den syftet att barnet kan behålla sina inre arbetsmodeller av 
föräldrarna som säkra baser. Tystnadens strategi kan också ha värdet av att bevara minnet av 
de familjerelationer som fanns före traumat och ha ett hopp om att åter kunna etablera en 
grundläggande tillit även efter det som har hänt.  
 
När tystnad och förnekelse fortsätter även när det är uppenbart att det finns ett psykiskt 
trauma så lämnas barn i flyktingfamiljer ensamma att hantera smärtsamma minnen och 
posttraumatiska symtom utan föräldrarnas stöd (Rousseau, 1993). 
 
Om den farliga situationen eskalerar och ett psykiskt trauma inte kan undvikas så kan denna 
strategi av ömsesidig tystnad kring händelserna bli ett hinder för att ge traumatiserade barn 
föräldrastöd och professionell vård (Almqvist & Broberg, 1997). Almqvist och Broberg 
menar att kliniker behöver ta de skäl som familjen har för sin tystnad och förnekelse på allvar 
om de vill hjälpa familjen till ett bättre fungerande.  
 
Tystnadens strategi är den vanligaste typen av dynamiskt samspel i traumatiserade familjer 
enligt Almqvist och Broberg (Malmström, 2006). De beskriver ytterligare två typer av 
dynamiskt samspel i traumatiserade familjer: 
 
Aldrig glömma – aldrig förlåta 

- Tvångsmässigt talande om traumat 
- Fokusering på eget lidande 
- Identifikation med gruppen 
- Okänslighet gentemot andras behov 

 
 
Det upprepade traumat 

-    Våld och övergrepp 
-    Återupprepning av traumatiska händelser 
- Missbruk 

 
 
 

Att söka asyl 
 

Sverige har en reglerad invandring. Hur den ska regleras bestäms i Riksdagen men 
invandringen bestäms också av FN:s flyktingkonvention och olika EU-fördrag som Dublin 
och Schengen (Migrationsverket 2007c). De regler och lagar som bestäms av politiken och 
fördragen, genomförs sedan praktiskt av Migrationsverket.  
 
Asylsökande som kommer till Sverige kan ansöka om asyl vid gränsen eller vid någon av 
ansökningsenheterna i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Migrationsverket gör en första 
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bedömning för att avgöra om det är Sverige som ska pröva den sökandes asylansökan 
(Migrationsverket, 2007b). Om personen har kommit från ett annat land kan det vara detta 
land som är skyldigt att pröva personens asylansökan i första hand. Om det står helt klart att 
den sökande saknar asylskäl så har Migrationsverket möjlighet att fatta ett snabbt beslut i 
ärendet.  
 
 
Asylsökande och flyktingar 
Vem som är flykting och vem som är asylsökande blandas ofta ihop i dagligt tal. 
Migrationsverket har definierat grupperna (Migrationsverket, 2007a). ”Asylsökande är den 
som ”själv tar sig till Sverige och begär skydd mot förföljelse men som ännu inte har fått sin 
ansökan prövad av oss och Migrationsdomstolen/Migrationsöverdomstolen”.  ”Flykting är 
den som har beviljats uppehållstillstånd därför att han har välgrundade skäl att vara rädd för 
förföljelse och inte vill återvända till sitt hemland på grund av: ras, nationalitet, religiös eller 
politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp”. 
 
Det finns ytterligare två grupper, som personer som söker uppehållstillstånd i Sverige för att 
få skydd här kan höra till.: ”Skyddsbehövande är den som inte uppfyller flyktingkriterierna 
men ändå kan behöva få skydd. Det är en person som har lämnat sitt hemland och inte vill 
återvända dit därför att han: 
- har anledning att vara rädd för t.ex.  dödsstraff eller tortyr. 
- behöver skydd på grund av krig eller andra svåra motsättningar i landet 
- inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof” 
 
Den andra och sista gruppen är den som av Migrationsverket definieras ha synnerligen 
ömmande omständigheter. Denna grupp beskrivs följande; ”Personer kan också beviljas 
uppehållstillstånd trots att deras personliga förhållanden inte är förenade med 
flyktingskap/skyddsbehov. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter som är 
direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En 
samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd.”    
 
Flyktingdefinitionen som Migrationsverket och även den svenska Utlänningslagen använder 
sig av utgår från FN:s flyktingkonvention, Genèvekonventionen från 1952. Det är den som 
Sveriges flyktingpolitik baserar sig på. I och med detta har Sverige förbundit sig att pröva 
asylsökandes skäl och ge de asylsökande som lever upp till kraven i konventionen skydd 
(Migrationsverket, 2007c). Endast de personer som uppfyller flyktingkriterierna har enligt 
Utlänningslagen (UtlL 4 kap 2 §) rätt att få asyl i egentlig mening, vilket innebär att de 
beviljas uppehållstillstånd. De personer som tillhör gruppen skyddsbehövande i övrigt anses 
också ha asylskäl och rätt till uppehållstillstånd även om de inte når upp till flyktingstatus 
(Juhlén, 2003).   
 
De personer som faller utanför kategorierna flykting och skyddsbehövande får enligt 
utlänningslagen uppehållstillstånd framförallt vid tre förhållanden: vid viss 
arbetskraftsinvandring, vid viss anhöriginvandring och då den sökande har synnerligen 
ömmande omständigheter. Synnerligen ömmande omständigheter är en ny grund för 
uppehållstillstånd som ersatte tidigare utlänningslags humanitära skäl (UtlL 5 kap).  
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Barns asylskäl 
På senare år har bland annat Rädda barnen/Save the Children påpekat att barns asylskäl borde 
tas upp i den folkrätt som styr flyktingpolitiken för att undvika att barns skyddsbehov och 
erfarenheter annars riskerar att marginaliseras (Söderbergh, 2005). Rädda Barnens rapport 
(Juhlén, 2003) visar att barns egna asylskäl ofta kommer i skymundan och att beslutet om asyl 
oftast fattas utifrån föräldrarnas situation. Asylsökande barn har rätt att höras i 
beslutsprocessen om asyl enligt Utlänningslagen (11 kap 1§)  som är grundad på 
Barnkonventionens artikel 12.   
 
Förra året, 2006, sökte 6 294 barn asyl i Sverige vilket utgjorde 25,8 % av det totala antalet 
asylsökande det året (Migrationsverket, 2007d). Merparten av barnen, 87 %, kom med sina 
föräldrar. 
  
   
Asylprocessen 
Bedömningen av en individs asylskäl sker i flera steg. Först avgörs om den sökande har rätt 
att söka asyl i Sverige. Har den sökande gjort uppehåll i något annat land på vägen till Sverige 
så kan personen avvisas dit. Förutsättningen är att det landet går med på att ta emot personen 
när denna återförs dit. Till ett EU-land eller ”säkert tredje land” utanför EU kan avvisningen 
ske omedelbart. Tanken är att asylprövningen ska ske i det första land som en person sökt 
skydd i enligt Dublinförordningen som EU-länderna har enats om.  
 
Nästa steg är en prövning av asylansökan där Migrationsverkets handläggare samlar in 
information om den asylsökandes situation och utreder de sakskäl för asyl som den sökande 
har angett. Den asylsökande har rätt till juridisk hjälp genom ett offentligt biträde som betalas 
av Migrationsverket och även rätt till tolkhjälp. De individer som söker asyl i Sverige träffar 
ibland sin migrationshandläggare flera gånger innan ett beslut fattas.  
 
Bedömer Migrationsverket att skälen för asyl inte är tillräckliga så fattas beslut om avvisning 
(Migrationsverket 2007a). Då kan den asylsökande välja mellan att lämna Sverige eller att 
överklaga beslutet till Migrationsdomstolen / Migrationsöverdomstolen. De flesta asylsökande 
väljer att överklaga. 
Den genomsnittliga prövningstiden för ett asylärende är inte definierad av Migrationsverket i 
deras offentliga material.  Migrationsverket uppger att deras mål är att den sökande ska få ett 
beslut inom sex månader (Migrationsverket, 2007b).   
 
Den som får sin asylansökan beviljad i någon av de båda instanserna får vanligtvis ett 
permanent uppehållstillstånd, PUT, med rätt att bosätta sig i Sverige för gott. I en del fall har 
det utfärdats tidsbegränsade uppehållstillstånd. Ett exempel under senare tid är asylsökande 
från Irak som kunnat få tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av oroligheterna i landet. 
Den som får avslag är skyldig att lämna Sverige. 
 
 
 

Barn i samhällets vård 
 

Forskning om barn som inte bor i ursprungshemmet 
Omkring vart tjugonde barn i Sverige har varit placerad utanför hemmet i social dygnsvård 
någon gång under sin uppväxt (Vinnerljung, 1996). De flesta placerades i familjehem. 
Placering i låg ålder och goda relationer mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar 
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bidrog till stabilitet i placeringen (Vinnerljung, 1996). Risken för att placeringen skulle 
avbrytas ökade vid tonårsplaceringar, att barn omplacerats flera gånger, splittring av 
syskonskara och att barnet var känslomässigt krävande. 
 
När föräldrarna eller andra som har vårdnaden om ett barn inte kan ta hand om det kan barnet 
bli placerat i ett annat hem av socialnämnden i den kommun där barnet bor. Socialnämnden 
har ansvar för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna ska tas emot i 
ett jourhem/familjehem eller i ett hem för vård och boende. Socialnämnden har under 
placeringen fortsatt ansvar för att individen får god vård. Vården ska också ges så att den 
uppmuntrar individens samhörighet till anhöriga och närstående och till kontakt med 
hemmiljön.( SFS 2001:453, SoL 6 kap 1 §). 
 

Barn i familjehem – olika synsätt  
Inom social barnavård har det från 1960-talet och fram till 1990-talet funnits en motsättning 
mellan ett behovsorienterat och relationsorienterat synsätt (Andersson, 1995). Det 
behovsorienterade synsättet kallades till en början barnens rätt. Joseph Goldstein, Anna Freud 
och Albert Solbnit hävdade i sin bok Beyond the best interests of the child barnets rätt till en 
obruten känslokontinuitet och stimulerande relationer med en vuxen. De talar om det 
psykologiska föräldraskapet som byggs upp genom det dagliga upprepade samspelet med 
barnet och genom de gemensamma upplevelserna. Den psykologiska föräldern är den vuxen 
som verkligen bryr sig om och tar hand om barnet. Detta kan vara en biologisk förälder, 
adoptivförälder eller någon annan vuxen. Den förälder som är passiv och frånvarande kan 
aldrig vara den psykologiska föräldern oavsett en biologisk eller juridisk relation till barnet 
(Goldstein, Freud & Solbnit, 1978  refererat i Andersson 1995). Goldstein et al föreslog 
lagändringar för att tillförsäkra barn rätt att få stanna kvar i fosterhem permanent. Undantaget 
skulle vara när placeringen gällde kortare perioder. 
 
Det relationsorienterade synsättet introducerades i Sverige av Barn-i-kris-gruppen. Detta var 
en forskningsgrupp som bildades på Barnbyn Skå för att genomföra ett forskningsprojekt om 
barn i familjehem. ” Relationslinjens förespråkare väljer ut fosterhem i första hand efter deras 
vilja och förmåga att samarbeta med barnets ursprungsfamilj utifrån deras gemensamma 
uppgift att barnet ska återvända. En tät och regelbunden kontakt förutsätts mellan fosterhem 
och ursprungsfamilj” (s. 16 Familjer i sönderfall, Hessle, 1988).   
 
Under 1990-talet har försök gjorts av bland annat forskare att integrera de två synsätten. June 
Thoburn (1994) fann i sin genomgång av barnavårdsforskning att vad som är särskilt viktigt 
för barn ryms i två begrepp; varaktighet och identitet. Varaktighet omfattar trygghet och 
stabilitet i kärlek, familjeliv och vardagsliv. Identitet innebär att bibehålla relationer med 
viktiga personer i det förflutna, ha kontakt med ursprungsfamilj, integrera det nuvarande med 
det som har varit och att få vara den man är.   
 
Gunvor Andersson (1995) följde under tjugo års tid en grupp på 26 barn som placerades på ett 
barnhem av Malmö kommun 1980-81. Barnen var mellan två månader och fyra år gamla när 
de placerades och stannade minst fyra veckor på barnhemmet. Deras föräldrar bodde inte på 
barnhemmet med sina barn men kom regelbundet på besök. Behandlarna på barnhemmet 
arbetade med att stödja kontakten och att upprätthålla anknytningen mellan barn och föräldrar. 
Andersson undersökte barnens familjerelationer genom att titta på tidig anknytning, senare 
föräldrarelationer och vilka barnen såg som sin familj.  
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Inget av barnen har efter barnhemsvistelsen levt med båda sina föräldrar och tjugo av dem har 
bott i familjehem permanent eller tillfälligt. Tio av barnen hade funnit sig väl tillrätta och 
hade ett gott välbefinnande. Dessa hade en långvarig kvalitativt god relation med åtminstone 
en förälder, antingen i den en biologiska familjen eller med någon av de två 
familjehemsfamiljer som de hade bott hos. De hade en känsla av en säker bas i sitt liv och av 
att ha haft tillgång till specifika personer som hade tagit hand om dem och som de hade knutit 
an till. Nio av barnen kände sig inte helt väl till mods.  Sju av barnen hade under uppväxten 
haft problem med skola, droger och kriminalitet och varit i boenden för ungdomsvård.  
 
Gunvor Anderssons slutsats är att socialsekreterare inte inser sin betydelse för barnen. Hon 
menar att socialsekreterarna bättre skulle kunna förklara för barnen varför de placerades och 
fortsätter att vara placerade. I de fall där barnet har tappat kontakten med sin ursprungsfamilj 
så behöver socialsekreteraren hjälpa barnet att förstå vart föräldrarna tog vägen och varför 
detta hände (Andersson, 1995).   
 
 
Familjens och samhällets ansvar för barn och unga 
I Sverige tas de flesta barn om hand av sina biologiska föräldrar. Barn står under vårdnad av 
båda föräldrarna eller en av dem om inte rätten har anledning att anförtro vårdnaden åt någon 
annan än de biologiska föräldrarna. Rätten kan då utse en eller två särskilt utsedda 
vårdnadshavare (Föräldrabalken  6 kap 2§, SFS 1949:381). Vårdnad är ett juridiskt begrepp 
som innebär att den som har vårdnaden om ett barn också har ett ansvar för barnets personliga 
förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir 
tillgodosedda (FB 6 kap). Vårdnadshavaren ska vårda och uppfostra barnet fram till att det är 
arton år gammalt. Den faktiska omvårdnaden om barnet kan vårdnadshavaren överlåta på 
någon annan person.  
 
Samhället har ett övergripande ansvar för barn dels utifrån socialtjänstlagen och dels utifrån 
FN:s barnkonvention som fastslår barns rättigheter. Internationella konventioner kan inte 
direkt tillämpas i svenska domstolar men bestämmelserna i barnkonventionen  
kan användas när man tolkar svenska lagar.  
 
 
Socialtjänstens ansvar för barn och ungdom  
Socialnämnden i en kommun har ansvaret för att barn och ungdom växer upp under trygga 
och goda förhållanden. Den ska i samarbete med hemmen främja en allsidig 
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom. 
När det finns tecken på att ett barn eller ungdom utvecklas ogynnsamt ska socialnämnden 
med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen. Den ska sörja för att barn och ungdom som 
utvecklas ogynnsamt ska få det stöd och skydd som de behöver (Socialtjänstlagen SoL 5 kap 
1 §). Vad som innebär en ogynnsam utveckling är en bedömningsfråga i varje enskilt fall.  
 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, skriver i sin rapport Utsatta pojkar 
och flickor att formuleringen om trygga och goda förhållanden ”inte ger någon tydlig 
vägledning utan lämnar stort spelrum för konventionella föreställningar och perspektiv”. De 
skriver också att formuleringen om barns och ungdomars rätt till stöd och skydd vid 
ogynnsam utveckling är för otydlig ”även här blir det fråga om normativa kriterier som styr 
utredningsarbetet och sannolikhetsbedömningarna”.  Socialstyrelsen säger i sin lägesrapport 
för Individ- och familjeomsorgen 2006 att det inte finns någon samlad kunskap om hur många 
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barn och ungdomar i Sverige som lever i olika former av utsatthet och att det heller inte finns 
någon tydlig beskrivning av vilka barn och ungdomar som socialtjänsten ska erbjuda insatser. 
   
Regeringen la 2005 fram en nationell handlingsplan för barn- och ungdomsvården Källan till 
en chans (SOU 2005:81). Planen omfattade tre mål; det första målet var att barn, unga och 
deras familjer skall erbjudas tidigt stöd i sådan omfattning och av sådan kvalitet att deras 
behov av senare insatser förebyggs samtidigt som deras förutsättningar att utveckla sina egna 
resurser ökar.  
 
Det andra målet var att barn och unga som kan behöva insatser från socialnämnden skall 
garanteras en kompetent utredning samt en sammanhållen, kontinuerlig och säker vård av god 
kvalitet som följs upp.  Kommittén gör bedömningen att kvalitén i utrednings- och 
uppföljningsarbetet är grundläggande för att vården ska kunna bli sammanhållen och 
kontinuerlig. När socialnämnden har beslutat om en insats så skall därför en behandlingsplan 
upprättas. Behandlingsplanen ska beskriva hur målet med vården ska uppnås.   
 
Det tredje målet är att den sociala barn- och ungdomsvården så långt det är möjligt ska vila på 
kunskap och beprövad erfarenhet.  För att nå det målet bedömer kommittén att 
socionomutbildningen måste utvecklas och att de som redan arbetar inom den sociala barn- 
och ungdomsvården måste få möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.  De 
pekar också på att forskningen behöver förstärkas och att utbytet mellan forskningen och 
barn- och ungdomsvårdens verksamheter behöver förstärkas. Det ska vara tydligt vilka krav 
som ställs på den personal som jobbar inom barn- och ungdomsvården.  
 
Barn- och ungdomsvården är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag och samtidigt ett av de 
allra viktigaste skriver Socialstyrelsen i sitt nyhetsbrev den 12 april i år som handlar om barn 
som riskerar att fara illa. Det finns två urskiljbara grupper av barn och unga som 
socialstyrelsen pekar ut; de som far illa och de som riskerar att fara illa. Det är inte barnets 
eller den ungas behov i sig som avgör om socialtjänsten behöver erbjuda insatser. Det 
avgörande är om barnets behov i första hand kan mötas av föräldrars och familjens nätverk 
med stöd av samhällets basverksamheter som förskola, skola och fritidsverksamhet samt 
hälso- och sjukvård.  
 
 
Boendeformer för barn och ungdomar som inte bor i sitt ursprungshem 
 

 Vad är syftet med placeringen? 
Att barn får bo och vårdas i ett annat hem än det egna. De vuxna i den familj som tar emot 
barnet blir föräldraersättare som barnet kan knyta an och få en känslomässig relation till.  
Förhållandena för barnet i familjehemmet ska vara sådana att de så lite som möjligt avviker 
från barnets egna förhållanden. Familjehemmet ska också ligga så nära barnets föräldrahem 
som möjligt även om det i undantagsfall kan vara nödvändigt att göra tvärtom. 
 

Insatserna jourhem och familjehem 
Boende i jourhem och familjehem kan ges som bistånd av socialtjänsten med stöd av 
Socialtjänstlagen SoL (SFS 2001:453)   eller med stöd av Lagen (SFS 1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga LVU. Beslutet fattas i socialnämnden i en kommun (SoL 6 
kap 4 §).  
 
 



  18 

Jourhem 
Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn och ungdomar för tillfälliga 
placeringar. Ett jourhem ska vara lika väl utrett som ett familjehem men har ett generellt 
tillstånd att ta emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar i främst akuta situationer. 
Jourhem är i allmänhet kontrakterade av en eller flera kommuner. 
 
Familjehem  
Ett enskilt hem (hushåll) som på uppdrag av socialtjänsten tar emot barn och ungdomar för 
stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.  
 
Innan ett hushåll godkänns som jourhem eller familjehem ska det först utredas av 
socialtjänsten. Familjehemsutredningen syftar till att utreda 
 jourhems-/familjehemsföräldrarnas vilja och förmåga att ge barnet omsorg och även förmåga 
att se till det enskilda barnets särskilda behov. (SoL 6 kap 6 §). Särskilt viktigt enligt SoL är 
att bedöma jourhems-/familjehemsföräldrarnas personliga förmåga att ta hand om just det 
barn som är tänkt att placeras.  
 
Anhörigplacering 
När ett barn placeras så ska socialtjänsten i första hand bedöma om barnet kan tas emot av 
någon anhörig eller annan närstående. (6 kap 5 § SoL). Socialtjänsten ska då utreda om den 
anhörige eller närståendes hem kan fungera som ett jour- eller familjehem.   
 
Hem för vård eller boende - HVB-hem 
Hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda personer för vård eller behandling i 
kombination med boende och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt.  Hem för vård och 
boende kan bedrivas av offentlig eller privat vårdgivare. Vårdgivaren måste ha tillstånd från 
Länsstyrelsen i berört län för att få bedriva verksamheten.   
 
Socialsekreterare har flera alternativ att välja mellan och olika insatser att sätta in när en 
familj har svårigheter. Att skilja ett barn från sina föräldrar undviker socialsekreterare i det 
längsta. När det är oundvikligt kan socialsekreterarens arbetssätt påverka de upplevelser som 
barn och föräldrar får under placeringstiden. Hur socialtjänsten arbetar med placeringsärenden 
kan skilja mellan olika arbetsgrupper. Samtidigt finns många likheter i hur denna typ av 
barnärenden handläggs då alla arbetsgrupper ska följa samma lagar och de flesta 
socialsekreterare har gått samma utbildning, socionomutbildningen. 
 
För att få reda på hur socialsekreterare resonerar när de placerar barn från asylsökande 
familjer har jag valt att intervjua socialsekreterare. Två viktiga faktorer när barn och föräldrar 
skiljs från varandra är hur deras kontakt, anknytning, ser ut innan, under och efter 
placeringen.  I denna undersökning ville jag ta reda på hur barn och föräldrar reagerade på att 
bli separerade och hur deras anknytning påverkades av detta. Jag ville också ta reda på vad 
som var orsaken till att de asylsökande barnen i undersökningen placerades. Hur 
socialsekreterarna påverkades av det faktum att familjen var asylsökande var en av 
huvudfrågorna. Liksom hur de uppfattade att asylprocess och traumatisering påverkade 
föräldraförmågan och familjens situation. 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Syfte     
Att undersöka socialsekreterares erfarenheter av jourhems- eller familjehemsplacering av barn 
från en asylsökande familj utifrån nedanstående frågeställningar.   
 
 
Frågeställningar 
Syftet med undersökningen är som tidigare angivits att undersöka socialsekreterares 
erfarenheter av placering av barn från asylsökande familjer i jour- och familjehem. De 
frågeställningar som undersökningen vill belysa är följande: 
 
Hur såg anknytningen ut mellan barn och föräldrar före, under och efter placeringen? 
Hur har separationen påverkat barnen och föräldrarna? 
Hur har umgänget mellan biologiska föräldrar och barn sett ut under placeringstiden? 
På vilket sätt påverkar familjens asylprocess när barnen placeras? 
Hur spelar traumatisering eller erfarenhet av traumatiska händelser in? 
Hur resonerar socialsekreterarna kring placering av barn från asylsökande familjer? 
 
 
 

Metod 
 
   
Val av intervjupersoner 
Innan rekryteringen av studiens intervjupersoner startade undersöktes möjligheterna att få 
intervjua asylsökande familjer där ett eller flera av familjens barn hade blivit placerat i 
jour/familjehem. Önskemålet var att få intervjua både föräldrar och barn i den mån barnen var 
tillräckligt stora för att kunna delta i en intervju. För att inte enbart en kommuns praxis skulle 
visa sig valde jag att intervjua socialsekreterare från flera olika kommuner. Flera kommuner 
kontaktades per telefon och ett samarbete inleddes med en av dem med syfte att förmedla 
kontakt med familjer i denna situation. Samarbetet avbröts på grund av att en omorganisation 
skulle ske i kommunen. Då tidsplanen för denna studie inte medgav ytterligare en flera veckor 
lång rekryteringsperiod så föll valet på att rekrytera socialsekretare som intervjupersoner 
istället. Detta alternativ hade funnits med från början när studien planerades.  
 
Att intervjua socialsekreterare innebar både för- och nackdelar jämfört med att intervjua 
asylsökande föräldrar och barn. Fördelarna var att socialsekreterarna kunde ge en beskrivning 
av vad besluten att placera barn från asylsökande familjer grundade sig på, hur socialtjänsten 
såg på separation och anknytning mellan barn och föräldrar samt framförallt hur detta kunde 
ses i ett sammanhang där socialsekreterarna kunde jämföra med placering av barn med 
uppehållstillstånd i Sverige. En nackdel var att studien gick miste om förstahandsinformation 
när det gäller barns och föräldrars upplevelser vid en placering i jour-/familjehem. Att 
intervjua föräldrar och barn en tid efter placeringen kunde också ha gett ett tidsperspektiv på 
separationsupplevelsen. Där möjligheten att se hur familjens upplevelse av separationen såg 
ut när de inte längre levde i ovisshet när och om de skulle återförenas, kunde ställas mot 
minnesbilderna av själva separationstiden.  
 
Vid byte av intervjupersoner kvarstod frågeställningarna innehållsmässigt men då intervjuer 
med enbart socialsekreterarna gjorde att möjligheten till förstahandsinformation försvann 
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ändrades själva frågan i frågeställningarna. Från ”hur var det att skiljas/separeras från dina 
föräldrar/ ditt barn” till ”hur reagerade barnet/ föräldrarna när de skiljdes från varandra”. Nya 
frågeställningar var; varför socialsekreteraren beslutade om placering och om att eventuellt 
avsluta placeringen, hur socialsekreterarna jämförde placeringsärenden där barn kommer från 
asylsökande familjer med placeringsärenden där barn kommer från familjer med 
uppehållstillstånd i Sverige samt hur socialsekreteraren såg på sin egen handläggning när de 
har placerat barn från asylsökande familjer.  
 
 
Ett kriterieurval användes där de valda personerna uppfyllde alla eller i stort sett alla av 
följande kriterier: 

• vara anställd som socialsekreterare 
• ska ha handlagt och följt minst ett helst flera ärenden då det gäller (yrkesrelevansen) 

familjehemsplacering av ett asylsökande barn i en familj (erfarenhetskriteriet) 
• ingå i en enhet/grupp där asylsökande familjer utgör en väsentlig del av 

arbetsuppgiften (kunskapskriteriet) 
• ha haft dessa uppgifter under minst ett år 

 
Utöver kriterieurvalet användes också ett tillgänglighetsurval. I de fall där kriterierna för urval 
uppfylldes var det ointressant vilken person som valdes. Alla som hade erfarenhet var lika 
intressanta att kartlägga och då var tillgängligheten och villigheten att medverka i 
undersökningen avgörande.  Att ha tillgänglighet som urvalsprincip visade sig också vara 
nödvändigt då det inte är vanligt att barn från asylsökande familjer placeras utan sina föräldrar 
i jour- eller familjehem. Detta innebär att det antal socialsekreterare i Sverige som uppfyller 
merparten av ovanstående kriterier är en liten andel av det totala antalet socialsekreterare som 
arbetar med barn och familjer inom socialtjänsten i Sverige. 
 
Förförståelse. 
I mitt yrke som familjebehandlare på en utrednings- och behandlingsinstitution för familjer 
har jag mött och arbetat med många asylsökande familjer. I några få fall har barnet separerats 
från föräldrarna. Vid dessa tillfällen har det vid flera tillfällen inte varit entydigt vare sig för 
mig, mina kollegor eller för den placerande socialsekreteraren om detta har varit den för 
tillfället bästa lösningen för barnet/barnen och familjen. Vid andra tillfällen är föräldrarnas 
omsorgsbrist så pass allvarlig att vi professionella sett det som nödvändigt att barn och 
föräldrar skiljs åt för en kortare eller längre tid. Min arbetsuppgift har varit avslutad i och med 
att familjen lämnar utrednings- och behandlingsinstitutionen. I vissa fall har jag fått möjlighet 
att höra hur det har gått i stora drag för de familjer som har separerats till exempel om de har 
återförenats igen.  
 
 
Rekrytering 
För att komma i kontakt med socialsekreterare som arbetade med placering av asylsökande 
barn- och ungdomar i jour/familjehem kontaktades barn- och ungdomsenheter och 
familjevårdsenheter inom socialtjänsten. Redan från början gjordes det tydligt att de barn som 
placerats skulle komma från en familj som sökt i asyl i Sverige och inte vara 
ensamkommande barn som söker asyl. Ett trettiotal kommuner eller kommundelar 
kontaktades. De kommuner och kommundelar där många asylsökande bor kontaktades i första 
hand. Många kommuner och kommundelar blev inte aktuella då de inte hade erfarenhet av att 
separera asylsökande barn och föräldrar vid jour/familjehemsplacering utan enbart placerat 
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asylsökande barn och föräldrar tillsammans i ett jour- eller familjehem eller inte alls haft 
placeringsärenden som rörde asylsökande familjer.  
 
Det var svårt att få tag i rätt person vid telefonkontakt med kommunerna. Ofta krävdes två till 
tre telefonsamtal för att få kontakt med en socialsekreterare eller en enhetschef för 
socialsekreterare som arbetade med placering av barn och hade erfarenhet av ärenden som 
rörde asylsökande familjer. Därefter tillkom ofta ytterligare kontakter med socialsekreterare 
eller enhetschef då första berörda person inte hade erfarenhet av att placera asylsökande barn 
eller ansåg någon annan socialsekreterare bättre lämpad. Ibland uppmanades jag att åter ta 
kontakt med den enhetschef som hade delegerat ärendet vidare för att socialsekreteraren ville 
vara säker på att enhetschefen hade godkänt intervjun och studiens förutsättningar.  
Vid kontakt med enhetschef eller socialsekreterare presenterades studiens syfte och bakgrund 
kortfattat. Detta följdes upp med att en beskrivning av studiens tillvägagångssätt och syfte 
samt en kortfattad version av problemformuleringen mejlades över till berörd enhetschef eller 
socialsekreterare. 
 
Socialsekreterarna tog kontakt per telefon eller mejl för att ge besked om de kunde ställa upp 
för en intervju. De gav en kortfattad beskrivning av de erfarenheter som de hade av att 
handlägga placeringsärenden med asylsökande familjer.   
 
Bokningen av intervjuer och själva intervjuandet överlappade varandra. De två sista 
intervjuerna hade inte någon färdig intervjutid när jag gjorde den första intervjun den fjärde 
november 2006. De två sista intervjuerna gjordes den tjugonionde november 2006.  
 
Då det var så pass svårt att få tag på intervjupersoner bedömdes mättnadsgraden efterhand. 
Den information som användes för att bedöma mättnadsgrad var dels den förhandsinformation 
som socialsekreterarna gav mig om sina fall dels den ytterligare information som tillkom i de 
fyra första intervjuerna. Detta ledde till en preliminär bedömning att de sex ärenden som 
intervjuerna omfattade gav en tillräcklig variation när det gällde barnens ålder, kön, 
fördelningen mellan ensamföräldrar och barn med två ansvariga föräldrar samt när det gällde 
placeringens längd.  
 
Efter att jag genomfört även de två sista intervjuerna bedömdes mättnadsgraden igen. Den 
information som då tillkom var att dessa två intervjuer beskrev två långa placeringar som 
även var släktingplaceringar. Det som möjligen saknades var en längre placering som inte var 
en släktingplacering. Min bedömning, utifrån tidigare research inom ämnesområdet placering 
av asylsökande barn, var att det inte är särskilt vanligt med längre placeringar för de 
asylsökande barn som kommit till Sverige med sin familj. Detta gav en slutgiltig bedömning 
att mättnadsgraden var tillräcklig. Bidragande orsaker till begränsningen till sex familjer var 
också svårigheten att få socialsekreterare att ställa upp, att det finns få socialsekreterare i 
Sverige totalt sett som har erfarenhet av denna typ av placeringar men framförallt att fler 
intervjuer inte säkert skulle bidra till ytterligare heterogenitet i undersökningen då en bredd i 
materialet redan fanns.   
 
 
Intervjupersoner 
 
     Socialsekreterarna   
Undersökningsdeltagarna var sex socialsekreterare som arbetar med utredning av 
barnavårdsärenden och placering av barn och ungdomar i jourhem och familjehem. 
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Socialsekreterarna arbetade inom socialtjänsten i en kommun i Mälardalen. För att kvalificera 
sig som undersökningsdeltagare skulle socialsekreteraren ha handlagt minst ett ärende som 
gällde barn från en asylsökande familj som placerats i jour- eller familjehem. 
 
För att förenkla sammanställningen så kallas socialsekreterarna i undersökningen för 
socialsekreterare oavsett om några av dem har titeln enhetschef, familjehemssekreterare eller 
familjevårdsinspektör. De biologiska föräldrarna kommer att kallas föräldrar. 
Jourhemsföräldrar och familjehemsföräldrar kommer att kallas för jourhemsföräldrar och 
familjehemsföräldrar. I framställningen används begreppet svenska barn. Det omfattar alla 
barn som har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige oberoende av om de är svenska 
medborgare eller inte. 
    
 
Datainsamling 
Data samlades in genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som 
omfattade områdena:  
 
Innan placeringen 
Hur såg familjens situation ut innan placeringsbeslutet.  
På vilka grunder och i vilken situation fattades placeringsbeslutet. 
 
Vid placeringen 
Hur har separationen påverkat barnen? 
Hur har separationen påverkat föräldrarna? 
  
Under placeringstiden 
Hur såg situationen ut för barn och föräldrar under placeringstiden och hur såg kontakten dem 
emellan ut under samma tid. Hur har separationen påverkat barnen? 
Hur har separationen påverkat föräldrarna? 
Hur fungerade samarbetet mellan föräldrar, jourhem/familjehem och socialtjänst. 
 
Efter placeringen 
Vad avgjorde att placeringen kunde avslutas. Vilken situation hade barn och föräldrar efter 
placeringens slut. Hur blev återföreningen? Skedde någon uppföljning eller fortsatt kontakt 
med socialsekreterarna.  
 
Övergripande frågor 
Jämförelse mellan placeringsärenden där barn kommer från asylsökande familjer och 
placeringsärenden där barn kommer från familjer med uppehållstillstånd i Sverige. 
 
Hur ser socialsekreteraren på sin egen handläggning av placeringsärenden där barn från 
asylsökande familjer placeras i jourhem/ familjehem. 
 
 
Intervjuer 
 
     Instruktion till undersökningsdeltagare inför intervjun 
Socialsekreterarna ombads per telefon innan intervjun att förbereda sig på att berätta om ett 
placeringsärende, av barn från en asylsökande familj, där de hade varit handläggare.  
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I de sex intervjuerna fokuserade varje socialsekreterare fram för allt på ett ärende som de hade 
varit huvudhandläggare eller medhandläggare i och kände till väl. I intervjuerna hänvisade 
socialsekreterarna också till erfarenheter från sitt arbete med andra asylsökande familjer.   
 

Kompletterande frågor 
Under analysfasen stod det klart att kompletterande frågor behövde ställas (se Bilaga A). 
Socialsekreterarna hade rapporterat att det som framförallt bidrog till att föräldrarna mådde 
bättre och att placeringen kunde avslutas var att familjen fick uppehållstillstånd i Sverige.  För 
att säkerställa det resultatet ställdes en fråga om familjen har fått uppehållstillstånd i Sverige.  
 
Flera av socialsekreterarna beskrev också att de vissa tider inte hade så mycket kontakt med 
föräldrarna. Det väckte tanken att språket eller kulturella skillnader kunde verka hindrande i 
kontakten. Därför ställdes också en öppen fråga om det fanns några hinder i kontakten med 
föräldrarna. Även en specifik fråga om språkhinder ställdes.  
 

Inspelning och transkribering 
Intervjuerna spelades in på minidiscar på en Minidisc-bandspelare.  Bordsmikrofon användes 
då det inte behövdes någon riktad mikrofon för att uppnå tillräcklig ljudkvalitet. Denna typ av 
mikrofon blir heller inte besvärande för intervjupersonen och stör inte heller intervjun då den 
hela tiden är stilla. Varje intervju var mellan en timme och en och en halv timme långa.  
Intervjuernas längd var beroende på hur mycket varje socialsekreterare hade att säga, om det 
förekom några yttre avbrott samt om det fanns en exakt slutpunkt för intervjun. 
 
Intervjuerna transkriberades, skrevs ut, i sin helhet. Alla ljud och yttre störningar togs med 
oavsett om de var meningsskapande eller inte. Materialet i sin helhet har bara varit tillgängligt 
för mig som har gjort undersökningen samt varit möjligt för min handledare att granska vid 
behov. Detta har dock inte blivit nödvändigt.  
 
 
Analys 
 
     Strukturering  
Tematisk analys utfördes enligt Hayes (refererad i Langemar, 2005). Efter genomläsning av 
utskrifterna så delades texterna upp i meningsbärande stycken. Varje enskilt stycke 
analyserades efter innebörd. Vad talade intervjupersonen om i huvudsak. Ett tema sattes som 
rubrik. I de fall när temat redan framträtt tidigare så placerades stycket under detta tema 
(Langemar, 2005). 
 
På grund utav intervjuernas form med halvstrukturerade frågor framstod intervjuguidens 
frågeområden och undersökningens frågeställningar som tydliga enheter.   
 
De tema som liknande varandra i innehåll sammanfattades med ett övergripande tema. 
Undertema bildades under varje enskilt övergripande tema utifrån den variation som 
undersökningsdeltagarnas svarsdata gav.  
 
      Komprimering 
Utsagorna från varje övergripande tema har jag sammanfattat med egna ord (Langemar, 
2005). Till varje sammanfattning har fogats ett eller flera belysande citat från 
intervjupersonerna. 
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      Redigering av data 
Presentationen i resultatdelen.innehåller citat från intervjuerna. Citaten är tänkta att ge en 
illustration till de teman som redovisas. För att underlätta läsningen så har citaten bearbetats 
språkligt. /../ har satts för att markera att ord har tagits bort. 
 
 
 

Resultat 
 
 

Socialsekreterarnas erfarenheter av placeringen 
 
   
Varför placeras barnet eller barnen i jourhem eller familjehem 
Socialsekreterarnas berättelser om vad i föräldrarnas omsorg om barnen som gjorde att de 
fattade ett placeringsbeslut både skiljer sig från varandra och uppvisar likheter. Några av 
föräldrarna har inte kunnat ta hand om sina barn på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska 
ohälsan har då varit så stor att barnets grundläggande behov av trygghet och praktisk 
omvårdnad inte har kunnat tillgodoses. Några mammor har från och till varit inlagda på 
psykiatrisk klinik. När en ensamstående mamma blir inlagd placeras barnet i jourhem: 
 

”Här var det ju en jourhemsplacering för barnets bästa och för skyddet  /../ mamma 
kunde inte hålla kontinuiteten /../ Hon hade inte bostad. Hon hade inte måendet som var 
stabilt och inte den ordnade och strukturerande vardagen som fungerade.”  

 
Några av socialsekreterarna placerar först familjen på behandlingshem för familjer  
(HVB-hem) för att se om föräldern eller föräldrarna med hjälp av stöd från familjebehandlare 
kan ta hand om sina barn:  
 

”Hon var så pass borta /../ så att hon orkade inte byta blöjor.. /../ Så både det i 
kombination med det här att många andra fick ta hand om henne så blev det jourhem 
då.”  

 
I ett fall placeras först mamma med den fyraåriga dottern på ett behandlingshem för familjer i 
några dygn. Placeringen avbryts när mamman tas in på psykiatrisk klinik. Dottern får då 
komma hem till sin pappa:  
 

”Och sedan så kom det då in anmälningar till oss att det inte var någon bra miljö. /../ 
Och att pappan mådde dåligt också så att han sa så här, att han orkade inte ta hand om 
det. /../ Såna här vardagliga rutiner det var det illa med.” 
 

I familjer där släktingar redan hade tagit hand om barnen när föräldrarna var frånvarande eller 
inte klarade att ta hand om sitt barn så såg placeringsbeslutet annorlunda ut. 
Socialsekreterarna ställdes då inför en situation där barnen redan bodde i en annan familj. 
Deras uppgift blev då att bedöma om deras släkting kunde fungera som tillräckligt bra 
jourhemsförälder. I det ena fallet var det svårt att utreda om de biologiska föräldrarna kunde 
ta hand om barnen i första hand då föräldrarna hade gömt sig av rädsla för utvisning.   
I det andra fallet kom pappan med sin son till Sverige för att han har ett psykiskt 
funktionshinder som gjorde att han hade svårt att ta hand om sin son själv. I Sverige fanns 
hans syster som sonen flyttade in hos innan socialtjänsten kontaktades.  
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Anknytningen 
 

Mellan barn och föräldrar innan placeringen. 
På frågan om hur pass anknuten barnet var till sin förälder eller sina föräldrar innan 
placeringen framkom få beskrivningar. En socialsekreterare beskriver hur den kontakt som 
funnits innan placeringen fanns kvar att bygga på under och efter placeringen: 
 

”Ja, det uppfattade man /../ och att så fort som mamman så att säga mådde bättre så hade 
hon ju en väldigt god kontakt med sitt barn /../ men hon kunde i perioder svikta väldigt.” 
 

En socialsekreterare berättar att det spädbarn som han jourhemsplacerade inte knutit an till 
mamman under sina första tre veckor i livet. Familjen befann sig på ett behandlingshem för 
familjer där flickan framförallt togs om hand av personal. På det sättet blev det ett tiotal 
personer som tog hand om flickan under några veckors tid. Mamman klarade i detta läge inte, 
trots stöttning, av att vara en första anknytningsperson för flickan, vilket ledde till beslut om 
jourhem:  
 

”Varför vi gjorde det beslutet det var ju för att hon fortfarande inte kunde /../ ta hand om 
och att vi ser det som en fara för ett sånt litet barn att inte liksom kunna knyta an till en 
enda person eller några väldigt få. För att det var ju personal som fick hela tiden, i 
princip ta hand om flickan då. /../ Hon var så pass borta ja så att hon orkade inte byta 
blöjor mer eller alltså hon försvann hon orkade inte hon var ganska frånvarande helt 
enkelt då.”  

 
De beskrivningar som socialsekreterarna gav av den relation som fanns mellan barn och 
föräldrar innan jourhemsplaceringen var inte så detaljerade. Flera av placeringarna hade gjorts 
i ett läge där föräldrar mådde psykiskt mycket dåligt och där placeringen gjordes akut.  
 

Kontakten mellan barnet och jourhemsföräldrarna 
Socialsekreterarna rapporterar oftast en bra kontakt mellan barnet och jourhemsföräldrarna.  
Nedanstående citat gäller ett spädbarn.: 
 

”Flickan /../ jag vet inte exakt hur det var första dagarna det kommer jag inte ihåg nu. 
Det, det fungerade väldigt bra i jourhemmet. Hon kom in i rutiner, hon verkade må bra, 
hon åt bra. Jag men alltså en helt normal utveckling för en sån liten flicka då så.” 
 

I ett jourhem så är det oftast en person som är den avlönade jourhemsföräldern som på heltid 
tar hand om barnet. Även övriga familjemedlemmar bildar i regel någon form av relation med 
det placerade barnet:   
 

”Hon fick en bra relation med både det här barnet å mannen i familjen också. /../ Dom 
har haft, ja väldigt stort utbyte av varandra. /../  Hon var och är verkligen omtyckt i den 
jourfamiljen.”  
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Separation- reaktioner vid placeringen i jourhem/ familjehem 
 

Barnens reaktioner på separationen   
Placeringen i jourhem innebär en separation för barnet. För några av barnen i undersökningen 
var detta den första separationen från föräldrarna. I hälften av familjerna där barnen levde 
med två föräldrar blev barnen först separerade från den ena föräldern på grund av psykisk 
sjukdom, att föräldern gömde sig, utvisning eller annat och sen vid placeringen separerade 
även från den andra föräldern. På min fråga om hur barnen upplevde separationen från 
föräldrar får jag få beskrivande svar. Även de socialsekreterare som går tillbaka och tittar i 
ärendets dokumentation hittar få noteringar om hur barnet reagerade när det skiljdes från sin 
förälder vid placeringen i jourhem/familjehem. Det jag får i några fall är en enkel beskrivning 
av övergången mellan förälder och jourfamilj. Detta citat gäller en sexårig pojke vars mamma 
blivit akut psykiskt sjuk:  
 

”Det som står beskrivet här är att han var nedstämd men att han så att säga anpassade 
sig ganska snabbt till situationen.” 

 
Föräldrarnas reaktion på separationen 

Flera av socialsekreterarna har svårt att svara på frågan hur det var för föräldrarna att skiljas 
från sitt barn.  Situationen beskrivs ofta som att föräldrarna accepterar att de inte kan ta hand 
om sitt barn för tillfället. En av de mer utförliga beskrivningarna är denna:   
 

”Hon var ju ledsen över att behöva skiljas från henne och mådde säkert dåligt över det 
också naturligtvis. Samtidigt som hon hade förståelse att hon inte orkade./../ Hon var   
nog ganska förtvivlad tror jag i princip.” 
 

Ingen av placeringarna gjordes mot föräldrarnas uttryckliga vilja. Det finns ett undantag där 
placeringen under de första tre åren byggde på samtycke men sedan upphörde samtycket när 
pappan ville att pojken skulle bo hos en annan släkting istället. Pojken placerades då tillfälligt 
i en jourfamilj några månader. Placerades sedan återigen hos sin faster men nu med  
LVU-beslut då pappan fortfarande motsatte sig beslutet. Pappans reaktion handlade här inte 
om att skiljas från sonen då han oavsett vem sonen bodde hos mer fungerade som en 
umgängesförälder och var nöjd med detta. 
 

Umgänge mellan barn och föräldrar under placeringstiden 
Socialsekreterarna ordnade umgänge med en eller bägge av föräldrarna när det var möjligt. 
Hinder kunde vara inläggning på psykiatrisk klinik eller nedsatt psykisk hälsa. Hur umgänget 
las upp skiftade. I början kom föräldern ofta hem till jourfamiljen för att umgås med barnet 
där under jourföräldrarnas överinseende. När föräldern hade träffat barnet några gånger kunde 
föräldern träffa barnet utanför jour-/familjehemmet antingen själv eller tillsammans med 
någon typ av kontaktperson. 
 
 
Samarbete  
 

Föräldrarnas och jour/familjehemsföräldrarnas samarbete och kontakt 
I två fall så var det en särskilt nära kontakt mellan förälder och jourhemsföräldrar. I det ena 
fallet tillbringade föräldern mycket tid tillsammans med sitt barn hos jourhemsfamiljen. 
Föräldern fick mycket praktisk hjälp av framförallt jourhemspappan med att hitta bostad och 
bygga upp en tillvaro för sig själv och sitt barn efter placeringens slut. I det andra fallet så 



  27 

visade föräldern att han behövde känslomässigt stöd, uppmärksamhet och även stöd i att 
umgås med sitt barn. Det ledde till att föräldern flyttade in i jourhemmet även han en tid innan 
placeringen avslutades.  
 

 
Socialsekreterarnas samarbete och kontakt med föräldrarna 

Den kontakt som socialsekreterarna hade med barnets föräldrar varierade. I en del fall var 
kontakten kontinuerlig under placeringens gång. I andra fall var den sparsam. När föräldrar 
lades in på psykiatrisk klinik så blev det uppehåll i kontakten för kortare eller längre tid. 
Fanns det då någon annan vuxen kring barnet, en annan förälder eller släkting så samarbetade 
socialsekreterarna med denna istället.  
 
I de fall där mammorna var ensamstående och inte hade något nätverk i Sverige försökte 
socialsekreterarna att hålla kontakten även när föräldern mådde mycket psykiskt dåligt.  Djup 
depression och/eller mående där det var oklart om föräldern hade en tillräcklig 
verklighetskontakt försvårade kommunikationen mellan förälder och socialsekreterare.  
 
Pappan till ett av de barn som var släktingplacerat i familjehem var psykiskt funktionshindrad. 
Han hade många gånger svårt att ta på sig en föräldraroll för sin son. Pappans syster som 
också var barnets familjehemsmamma fick ofta fungera som socialsekreterarens kontakt kring 
pojken. Två flickor var släktingplacerade hos sin farbror. Deras pappa gömde sig efter att 
familjen hade fått ett avvisningsbeslut från migrationsmyndigheterna. Deras mamma var 
psykiskt nedbruten och var inlagd på psykiatrisk klinik eller bodde hos släktingar. Hon 
klarade enligt socialsekreteraren inte av att vara en samarbetspartner i ärendet. Det var istället 
farbrodern som också var familjehemspappa till barnen.    
 
På min fråga om det fanns språkliga hinder i kontakten med föräldrarna svarade 
socialsekreterarna nej. De hade använt tolk vid viktiga möten och bara vid enstaka tillfällen 
behövt samtala med föräldern utan tolkhjälp. Spontana möten och telefonkontakter var 
exempel på sådana tillfällen. Kommunikationen hade då ändå fungerat tyckte 
socialsekreterarna. Föräldrarna kunde uttrycka sig någorlunda på svenska.  Det stora hindret 
som de rapporterade var istället föräldrarnas nedsatta psykiska hälsa vilket kunde försvåra 
såväl möjligheter att träffas som kommunikationen när socialsekreterare och föräldrar 
träffades. 
 
 
Avslutandet av placeringen 
Alla barn utom ett återförenades med sina föräldrar eller sin ensamstående förälder. Det 
vanligaste skälet till att placeringen kunde avslutas var att föräldern eller föräldrarna, efter att 
ha fått uppehållstillstånd, mäktade med att bygga upp en tillvaro för sig och sina barn igen.  
Där det var möjligt skedde en gradvis övergång där barnet vänjdes ut från 
jour/familjehemsfamiljen och vänjdes in till att ha föräldern som den huvudsakliga 
omvårdnadspersonen igen.   
   
 
Hur asylprocessen påverkade socialsekreterarnas handläggning 
Det faktum att familjerna var asylsökande påverkade ärendena säger samtliga 
socialsekreterare. De kan se flera orsaker: De asylsökande familjerna har ofta en socialt utsatt 
situation med tillfälligt boende, dålig ekonomi och svagt nätverk. Den påfrestning som 
asylprocessen innebär av väntan och osäkerhet upptar mycket av föräldrarnas energi. Det kan 
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också vara svårare säger flera socialsekreterare att bedöma om föräldrarnas bristande 
omsorgsförmåga beror på att de påverkas i sitt psykiska mående av asylprocessen. Fanns det 
en bristande omsorgsförmåga även innan ankomsten till Sverige, innan de hade fått negativa 
besked från Migrationsverket eller Utlänningsnämnden? En socialsekreterare beskriver 
svårigheten att bedöma asylsökandes föräldrars omsorgsförmåga: 
   

”Jag har bara varit med om att vi har placerat föräldrar och barn tillsammans i andra 
asylärenden. Men även där är det ju svårt å veta, är det en omsorgsbrist i grunden eller 
beror det på omständigheterna. Och jag tror då att man tänker lite olika när det gäller 
insatsen. Därför att bristen som vi ser den är tydlig men vi vet inte om den bara är 
temporär. Då gäller det ju också att inte kränka, därför dom här barnen har ju haft en 
omsorg och föräldraskap som har räckt till, .. precis innan. /../.  Och det är ju jättesvårt 
att utreda /../ när läget är så kritiskt.” 
 

Inget barn under sju år verkade enligt socialsekreterarna förstå att deras familj riskerade att bli 
utvisad. Även de äldre barnen i denna undersökning beskriver de som relativt ointresserade 
eller omedvetna om att familjen kanske inte skulle få stanna i Sverige: 
 

”Dom trodde nog aldrig att dom skulle bli utvisade eller så där. /../ Dom trodde nog bara 
att det tog tid för att mamma och pappa /../ framför allt inte var friska och att det var det 
man väntade på. Det här formella som fanns det var dom inte riktigt inblandade i 
faktiskt.” 
 
Var i asylprocessen befann sig familjerna 

Alla familjer i undersökningen utom två hade hunnit få åtminstone ett avslag på sin 
asylansökan när de första gången kom i kontakt med socialsekreterarna. De övriga två 
familjerna kan också ha fått avslag men där är socialsekreterarna inte helt säkra på hur det var 
när de först fick kontakt med familjen.   
 

 Bedöms asylsökande barns omsorgsbehov annorlunda än svenska barns 
Flera av socialsekreterarna säger att de handlägger de asylsökande familjerna på samma sätt 
som de svenska familjerna. Barnavårdsärenden i allmänhet kommer till exempel ofta in akut 
allmänt sett säger de. De kommer inte i ett senare skede när det gäller asylsökande familjer.  
Flera socialsekreterare säger också att de bedömer föräldrarnas omsorgsförmåga utifrån 
samma måttstock. Några menar att det vore fel mot barnet att ta hänsyn till att familjen kan 
komma att utvisas och därför inte bör splittras. Barnets rätt till fysisk omsorg, trygghet och 
stöd väger tyngre.  
 
I ett familjeärende tog socialsekreteraren hänsyn till risken för utvisning.  Detta hände när 
barnet varit en tid i familjehemmet. Socialsekreteraren märkte att föräldrar och barn började 
tappa kontakten med varandra: 

 
”Sen när man står inför det här att får dom stanna eller inte och att flickan då fördjupar 
sig i det svenska familjehemmet och sen kanske dom blir utvisade och så va. Och då 
kanske / ../ hon har förlorat kontakten med sina föräldrar.”  
 
Uppehållstillstånd 

Några familjer får uppehållstillstånd under den period som socialsekreterarna arbetar med 
ärendet. Förutsättningarna för socialsekreterarnas arbete ändras då ganska drastiskt. I de fall 
som ingår min undersökning förbättrades föräldrarnas psykiska hälsa när de får 
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uppehållstillstånd för sig och sina barn. Då klarade föräldrarna av att se framåt och började att 
steg för steg med hjälp av socialtjänsten och ibland även jourhems-/familjehemsföräldrar 
bygga upp en vardagstillvaro för sig och sitt /sina barn. För socialsekreterarna blev 
planeringsrymden i en del fall längre. Barnet/barnen fick steg för steg tillbringa mer tid med 
sin förälder/sina föräldrar och kunde ha kvar jourhems-/familjehemsföräldrarna som en trygg 
bas tills deras föräldrar återigen kunde ge dem en tillräcklig praktisk omsorg och 
känslomässig trygghet.  
 
Lite annorlunda såg det ut för de två flickor vars föräldrar varit åtskilda under flera års tid och 
inte heller varit tillgängliga för flickorna under samma tid. Den sex år långa asylprocessen där 
föräldrarna känt sig tvingade att hålla sig undan migrationsmyndigheterna efter avslag 
splittrade familjen. För flickorna hade vardagstillvaron med farbrodern som 
familjehemsförälder blivit det naturliga familjesammanhanget. De flyttade ihop med sina 
föräldrar med en gradvis invänjning men flickorna och föräldrarna var i mångt och mycket 
främlingar för varandra. Föräldrarna hade inte heller levt som ett par på länge och hade fullt 
upp med att bygga upp sin relation igen vilket försvårade för dem när de skulle bygga upp en 
kontakt med sina flickor igen.  
 
I den andra släktingplaceringen påverkade frågan om uppehållstillstånd på ett annat sätt. Där 
var det aldrig riktigt tal om att den sjuåriga pojken skulle kunna bo enbart med sin 
funktionshindrade pappa. Strax efter ankomsten till Sverige flyttade han in hos sin faster som 
ansökte om att bli familjehemsförälder. Pappan bodde även han hos fastern då och då men 
hade också ett eget boende först på flyktingförläggning sedan i egen lägenhet. Deras 
asylprocess komplicerades när även pojkens farmor kom till Sverige och ville bli familjehem 
för pojken något pappan önskade. För socialsekreteraren föreföll det som att en del av 
farmoderns önskan om att vara familjehem var att få möjlighet att få uppehållstillstånd i 
Sverige. Samtidigt valde migrationsmyndigheterna att ompröva pappans och sonens 
asylansökningar när nu nya omständigheter kommit fram i och med farmoderns ansökan. 
Asylskälen blev ifrågasatta.  Socialsekreteraren bedömning var att fastern var den 
psykologiska föräldern till pojken men då pappa och farmor ifrågasatte 
familjehemsplaceringen valde hon att placera pojken som nu var tio år i ett jourhem medan 
utredning pågick. Efter ett par månader var utredningen klar pojken fick då återvända till 
fastern. Placeringen gjordes denna gång som en LVU-placering då pappan motsatte sig den. 
Alla familjemedlemmar fick till slut uppehållstillstånd. 
 
 
Traumatisering 
 

Barns trauma 
Två systrar som var familjehemsplacerade hade varit med om traumatiska händelser i 
hemlandet. Deras socialsekreterare kände till en del av det som hade hänt flickorna:  
 

”Ja dom såg dom var med. En såg när en av dom höll på att drunkna /../. Och dom har 
väl tyvärr sett övergrepp av /../ mamman alltså då också så det räcker bra.” 
 

Systrarna fick behandling hos barnpsykiatrin under lång tid för sina symtom. Dessa var bland 
annat att de var rädda och hade mardrömmar. 
 
Ingen av de övriga barnen i undersökningen beskrevs som traumatiserat av socialsekreterarna. 
Socialsekreterarna kände inte heller till om något av de övriga barnen varit exponerade för 
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traumatiska situationer. Det barn vars förälder gjorde två självmordsförsök förefaller enligt 
socialjourens anmälan ha varit i samma bostad som mamman när dessa inträffade men om 
han bevittnat något direkt är oklart. 
 
Flera barn har levt tillsammans med en förälder eller föräldrar som mått väldigt psykiskt 
dåligt under en längre tid innan familjen fick kontakt med eller blev känd av socialtjänsten. 
Risken finns då att barnet har påverkats av förälderns trauma.   
 

Föräldrars trauma 
Merparten av föräldrarna beskrevs som traumatiserade. Undantaget var den funktionshindrade 
pappan och en familj där socialsekreteraren helt enkelt inte visste hur det var med den saken. 
Socialsekreterarna beskriver ett förlopp som liknar återtraumatisering där föräldrar vid 
negativa avslag inte klarar av att hålla tidigare påfrestningar borta utan åter blir rädda för att 
de ska utsättas för våld om de måste återvända till hemlandet. 
 
 
Osäkerhet  
I socialsekreterarnas berättelser framkommer att de många gånger känner sig osäkra under 
handläggningens gång. Det finns flera osäkerhetsfaktorer. Hur pass bra föräldraförmåga har 
barnets föräldrar egentligen haft tidigare? Kan föräldraförmågan förbättras om föräldern får 
en bättre situation vad gäller psykisk hälsa och social trygghet? Hur lång tid kan det ta för 
föräldern att återhämta sig från psykiska problem och kommer förälderns trauma att fortsätta 
påverka föräldraförmågan alltför negativt så att barnets behov inte kan tillgodose?  
 
Hur stor betydelse har föräldrarnas ovisshet kring om familjen får uppehållstillstånd i 
Sverige? Är det vad som krävs för att föräldern ska bli frisk, sluta gömma sig och i en 
närmare framtid kunna ta hand om sitt barn? Är ett uppehållstillstånd i Sverige nödvändigt för 
att föräldern ska återfå sin förmåga att ta hand om sitt barn?   
  
Flera av socialsekreterarna beskriver också en osäkerhet om det är bra att skilja barn och 
föräldrar åt för mer än en kort period. Detta gäller framförallt de små barnen som alltmer ser 
jourhemsföräldrarna som sina första anknytningspersoner. När socialsekreterarna ser att 
kontakten mellan barnet och föräldern/föräldrarna tunnas ut så lägger de ner mer arbete på att 
öka kontakten mellan barn och förälder. Dessa socialsekreterare beskriver hur de börjar arbeta 
på att barnen ska återvända till föräldrarna innan barnet har rotat sig alltför mycket i sitt 
jourhem. Den oro som de beskriver är att föräldern ska ge upp i sina försök att upprätthålla en 
föräldraroll gentemot barnet. Konsekvensen av detta kan bli att umgänget tunnas eller att 
förälderns kontaktförsök minskar vid umgänge. Den yttersta konsekvensen som de anger är 
oron för att föräldern ska lämna barnet. Vid en avvisning är det då väldigt oklart om barnet 
har kvar tillräckligt av en tidigare anknytning till sina föräldrar för att känna sig tillräckligt 
trygg med sina föräldrar.  
 
Osäkerhet om familjen kan bli utvisad gör att det är oklart hur länge en insats kan pågå. 
Socialsekreterarnas tidsplanering för placering och andra insatser blir därför mer preliminär 
än i andra placeringsärenden. Därför har alla barn förutom de två släktplaceringarna placerats 
i jourhem som är ett tillfälligt boende.  
 
Det framkom också att några socialsekreterare hade känt en osäkerhet om familjen förtiger 
något inför dem. Något som är viktigt för dem att veta i deras praktiska arbete med familjen 
och/eller för deras förmåga att förstå familjens situation. I flera av ärendena berättade 
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familjemedlemmar så småningom saker som de tidigare hållit hemligt; till exempel var 
frånvarande föräldrar uppehöll sig. Några socialsekreterare uttrycker också en förståelse för 
att asylsökande kan vara förtegna på grund av sin pågående utredning hos myndigheterna.  
 
 
Engagemang utöver den vanliga yrkesrollen 
Socialsekreterarna har i flera fall fått vara ett stöd för föräldrarna utöver det som krävs av 
deras professionella roll. Några socialsekreterare beskriver ett engagemang likt det som kan 
finnas i en vänskaps- eller släktrelation. En av dem beskriver relationen till familjen så här: 
 

”De brukar säga att de har ingen annan än oss. Vi fungerar både som det privata 
nätverket och det professionella. Det är på gott och ont.” 

 
Det framkommer också att flera av dem har hjälpt familjerna i undersökningen med intyg till 
och kontakter med Migrationsverket och Utlänningsnämnden: 
 

”För vi såg ju att mamma far illa /../ att barnet far illa och är utsatt för den här /../ 
överklagandeprocessen och så vidare /../ så vi skrev ju intyg av det vi observerade.” 

 
Två av socialsekreterarna beskriver närmare hur de i sin handläggning har kontakt med 
tjänstemän på Migrationsverket för sin familjs/klients räkning.  De beskriver en maktlöshet i 
kontakten:  
 

”Jag tycker /../ inte att jag /../har så svårt att näbba upp mig, snarare försöka tänka mig 
för, men jag har aldrig känt en sån spakhet inför en myndighet som jag känt inför 
Migrationsverket i alla ärenden egentligen.” 

 
Socialsekreterarna försöker hjälpa sin klient att få klarhet och besked i olika frågor i 
kontakten med Migrationsverket. Samtidigt är de rädda för att försämra sin klients situation 
ifall de undslipper sig information i kontakten med verkets tjänstemän som är till nackdel för 
deras klient: 

 
”Det kan bli så att man känner sig nästan lite förskräckt för att prata med 
Migrationsverket /../ att /../ det ska slinka ur en någonting precis som bara drabbar så att 
det är ju väldigt ovanligt situation.” 
 
 

Nätverk 
En socialsekreterare beskriver en skillnad när det gäller sociala kontakter som hon har 
uppfattat mellan de asylsökande familjer och de svenska familjer som hon möter i sitt arbete: 
 

”Ja alltså jag känner då att det är en stor skillnad som ligger i just det här. Ingen 
annanstans hur mycket det än är nersupet och knarkat intill medvetslöshet och vad det 
än är psykiska sjukdomar så har man ju kontakter.”  
 
 

Maktlöshet 
En socialsekreterare beskriver hur familjernas kamp för att få uppehållstillstånd påverkar 
henne i sitt synsätt. Att hon förstår deras rädsla inför Migrationsverkets handläggning och att 
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de ser på kampen för uppehållstillstånd som en skillnad mellan liv och död. Hon ger också 
uttryck för hur barn blir drabbade av en lång asylprocess: 
 

”Barn som har rotat sig här och pratar språket och hela kulturen.”  
 
 

Summering av resultaten 
 
 
Hur såg anknytningen ut mellan barn och föräldrar före, under och efter placeringen? 
 

Före 
Ingen av socialsekreterarna kan beskriva hur kontakten såg ut mellan barn och föräldrar innan 
familjen blev aktuell för dem. Några av socialsekreterarna har lite information om hur barn 
och föräldrar har haft det tillsammans som de har fått från föräldrar och andra personer i 
familjens nätverk. Några av socialsekreterarna förutsätter att det har funnits en anknytning 
mellan barn och föräldrar då föräldrarnas omsorgsförmåga tidigare varit tillräcklig.   

 
Under placeringstiden 

Syftet med frågan var att ta reda på om anknytningen tunnades ut mellan barn och förälder 
under placeringstiden. En pappa släppte taget när han såg hur mycket flickan knöt an till 
jourfamiljen. En annan flicka i samma ålder fann sig också snabbt tillrätta hos sin jourfamilj 
och fick en bra kontakt framförallt med familjehemsmamman som var den som tog hand om 
henne i huvudsak. Detsamma gällde den två månader gamla flickan som riktade sitt 
anknytningsbeteende mot jourhemsmamman när hennes egen mamma inte längre fanns med 
henne varje dag och då inte heller längre deltog i omvårdnaden om henne. Den sexåriga 
pojken fick möjlighet att bibehålla den anknytning som han hade till sin mamma genom att 
socialsekreteraren arbetade med att stödja att pojken och hans mamma träffades ofta när 
pojken var placerad om detta var möjligt utifrån mammans psykiska besvär.  
 

Efter 
I fem av de sex familjerna återförenades barn och föräldrar efter placeringen. Men ingen av 
socialsekreterarna ger någon utförligare beskrivning av anknytning; det vill säga hur 
samspelet och kontakten mellan barn och förälder/föräldrar ser ut efter återföreningen. Det 
som framkommer är istället snarare beskrivningar av förälderns förmåga att ge praktisk 
omvårdnad. En socialsekreterare fortsatte, efter att placeringen avslutats, med att arbeta 
intensivt med förälderns omsorgsförmåga och gjorde en mindre omsorgsutredning 
tillsammans med mamman. Även två andra socialsekreterare fortsatte att arbeta med familjen 
efteråt och hade möjlighet att få information om hur kontakten mellan barn och 
förälder/föräldrar såg ut då.  
 
 
Hur har separationen påverkat barnen? 
Här framkommer det mycket få detaljerade beskrivningar. Den mest detaljerade 
beskrivningen är en pojke som reagerar med ledsamhet och med att vara dämpad när hon 
skiljs från sin mamma.  
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Hur har separationen påverkat föräldrarna? 
Socialsekreterarna beskriver att föräldrarna har accepterat att de för tillfället inte klarar av att 
ta hand om sina barn enligt egen och/eller socialtjänstens bedömning.  
 
 
Hur har umgänget mellan biologiska föräldrar och barn sett ut under placeringstiden? 
De föräldrar som av och till var inlagda på psykiatrisk klinik hade kortare eller längre avbrott 
i umgänget med sina barn. Den mamma som varit gömd träffade knappt sina barn 
överhuvudtaget. Den pappa som var psykiskt funktionshindrad höll kontakten med sin son 
framförallt genom besök hos sin syster. Umgänget har varit tätast när socialsekreterarna har 
gått in och stöttat umgänget med hjälp av planering av tidpunkt och innehåll för umgänget, 
kontaktpersoner, samtalsstöd för föräldern eller med samtalsstöd för jourhemsföräldern som 
ska organisera umgängestiderna för barnets del.  
 
 
På vilket sätt påverkar familjens asylprocess när barnen placeras? 
Socialsekreterarna gav uttryck för två olika synpunkter i den här frågan. Det svar som ofta 
kom först och mer direkt var att asylsökande barns situation inte på något sätt påverkade 
objektiviteten i bedömningen eller handläggningen av ärendet. Ett barns situation bör 
bedömas efter samma kriterier när det gäller skydd, omvårdnadsbehov och den 
omsorgsförmåga som barnets föräldrar har oavsett barnets bakgrund och sammanhang. 
Samtidigt beskrev alla socialsekreterarna hur speciellt det hade varit att vara att jobba med 
asylsökande familjer jämfört med familjer som har uppehållstillstånd i Sverige.  Osäkerheten 
kring familjens närmaste framtid var den viktigaste skillnaden. Den gjorde att flera av 
socialsekreterarna inte tyckte att de kunde göra en långsiktig planering på samma sätt som de 
för andra familjer. Flera av dem beskrev också hur de blev mycket engagerade i familjernas 
situation och fick en nära kontakt med familjemedlemmar. En orsak till den nära kontakten 
kunde vara att familjemedlemmar, oftast föräldrar, uttryckte känslomässiga kontaktbehov och 
att de behövde hjälp med praktiska problem och myndighetskontakter. Socialsekreterarna blev 
många gånger som en del av ett nätverk för familjerna något flera menade skiljde sig från 
familjer med uppehållstillstånd där släktingar och vänner mer utgjorde ett nätverk.  
 
Minst hälften av barnen placerades akut eller när det var uppenbart att föräldern inte alls 
klarade av att ta hand om sitt barn. Det gör att frågan om risken för utvisning av familjen gör 
att socialsekreterarna blir mer restriktiva med att placera, mindre aktuell. I ett läge där 
föräldern rent faktiskt på grund av sjukdom eller frånvaro inte kan ta hand om sitt barn och de 
inte heller finns någon annan närstående som kan göra det måste socialtjänsten överta 
ansvaret för vårdnaden av barnet.  
 
 
Hur spelar traumatisering eller erfarenhet av traumatiska händelser in? 
Socialsekreterarna känner i de flesta fall inte till om föräldrarna har varit utsatta för ett trauma 
eller blivit traumatiserade.  Några av socialsekreterarna känner till traumatiska händelser som 
deras klienter både vuxna och två barn varit med om. Utan att kanske teoretiskt känna till mer 
om hur detta påverkar förälderns hälsa och föräldraförmåga så kopplar dessa socialsekreterare 
ihop förälderns nedsatta psykiska hälsa och bristande föräldraförmåga med att de är 
traumatiserade och rädda för att bli utvisade vilket gör att asylprocessens påfrestningar blir än 
mer svåra att klara av.  Socialsekreterarna har funderingar kring hur mycket föräldrarnas 
nedsatta psykiska hälsa beror på trauman eller trauman i kombination med asylprocessens 
påverkan. Samtidigt är det ofta just funderingar; socialsekreterarna arbetsuppgift är inte att 
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fördjupa sig i dessa frågor men föräldrarnas nedsatta psykiska hälsa och/eller faktiska 
frånvaro gör att det inte heller är möjligt att ställa frågor om detta, även då det är viktigt för 
till exempel barnens skull att veta.  
 
I de ärenden där socialsekreterarna känner till att traumatisering och/eller traumatiserade 
händelser har spelat in finns det en tystnad från klienternas sida kring detta. 
Socialsekreterarna får veta en del men förstår framför allt utifrån förekomsten av psykiska 
symtom som mardrömmar, flash-backs och andra symtom som är vanligt förekommande vid 
traumatisk stress att klienterna varit med om något som varit svårt eller som har överstigit de 
psykiska resurser som de har haft/har.   
  
 
Hur resonerar socialsekreterarna kring placering av barn från asylsökande familjer? 
Här finns det en skillnad mellan de skolbarn som var långvarigt placerade hos släktingar och 
de övriga barnen. De barn som placerades hos en för dem och deras föräldrar okänd jourfamilj 
var samtliga i förskoleåldern. Alla dessa barn, med undantag för en sexårig pojke som var 
ledsen i början av sin första placering, fann sig snabbt tillrätta i sin jourfamilj vilket ibland 
påverkade ärendet. Socialsekreterarna beskriver hur föräldrar reagerar på detta. En förälder 
fick socialsekreteraren att agera genom att ge upp kontakten med sitt barn, en annan genom 
att kräva sitt barn tillbaka vilket hon också fick.  I bägge bedömningarna spelade det stor roll 
för beslutet att familjen var asylsökande.  Socialsekreterarna har sett ett ökat engagemang från 
jourhemsföräldrarnas sida när de ser att föräldern inte har några vänner, släkt eller andra 
personer att vända sig till för stöd och hjälp.         
 
 
 

Diskussion 
 
 
Föräldrar kan uppleva socialtjänstens placering som ett ingrepp i familjens integritet och 
självbestämmanderätt. De kan känna sig diskvalificerade som föräldrar. Möjligheten finns 
också att föräldrar kan se en placering av sitt barn som ett stöd i sitt fortsätta föräldraskap. 
Deras barn får omvårdnad och trygghet av någon annan under en tid. Detta ger föräldern 
handlingsutrymme att ordna upp sitt liv eller återhämta sig från sjukdom för att i ett senare 
skede åter kunna ta hand om sitt barn. För asylsökande föräldrar som är i ett större underläge 
än svenska föräldrar gentemot socialtjänsten, på grund av bland annat ett språkligt och 
kulturellt underläge, kan den diskvalificering av deras föräldraförmåga som en placering 
innebär slå ännu hårdare mot självkänslan som förälder. 
 
 
Jourhemsplacering av asylsökande barn  
Är det en speciell situation för en socialsekreterare att placera barn från asylsökande familjer? 
Denna undersökning visar att socialsekreterare svarar både ja och nej på den frågan. 
Utgångspunkten för socialsekreterarna är att alla barn ska bedömas utifrån samma kriterier 
när det gäller omvårdnad och skydd. Denna hållning utgör en garanti för att barn från 
asylsökande familjer inte diskrimineras i förhållande till barn från familjer med 
uppehållstillstånd.  Ett annat sätt att se på professionell kompetens inom socialtjänsten är att 
se den socialsekreterare som kompetent som använder sig av den kunskap som finns inom 
olika områden som påverkar människors och i detta fall barns livsvillkor. Dessa områden är 
bland andra; asylprocess, missbruk, psykisk sjukdom och handikapp. Med detta andra 
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perspektiv är det istället viktigt för socialsekreteraren att tänka på att ett barn kommer från en 
asylsökande familj när placeringsbeslutet görs.   
 
Alla socialsekreterare i studien beskriver hur speciellt det är att arbeta med asylsökande 
familjer. De beskriver ett engagemang utöver det gängse i arbetet. Ett exempel är den 
praktiska hjälp som många familjer behöver till exempel i kontakt med andra myndigheter. 
Socialsekreterarna pekar också på hur tydligt det är att familjerna saknar nätverk i Sverige 
vilket gör att socialsekreterarna tillsammans med andra professionella hjälpare utgör större 
delen av familjens nätverk. Den nära relation som socialsekreterare utvecklar fram för allt 
med föräldrar och barn i skolåldern och uppåt borde spela en roll när bedömningar ska göras 
och beslut tas i ärendena.  
 
En vanlig uppfattning bland socialsekreterarna i min undersökning var att 
föräldern/föräldrarna hade haft en tillräcklig föräldraförmåga innan asylprocessen och 
eventuella trauman brutit ner deras psykiska hälsa. När jag frågade närmare om detta visade 
det sig att socialsekreterarna inte hade frågat föräldrarna eller andra närstående hur 
föräldraförmågan eller kontakten mellan barn och förälder hade sett ut i hemlandet. Att 
förutsätta att föräldrar tidigare varit fungerande föräldrar kan vara att se till föräldrars resurser 
istället för brister vilket kan stärka föräldrarna på längre sikt. Samtidigt kan det innebära att 
asylsökande barn som faktiskt har levt länge med föräldrar som inte har gett det en tillräcklig 
omsorg inte blir synliggjort i sin utsatthet.  
 
I mitt arbete som familjebehandlare på en HVB-institution har jag många gånger upplevt att 
asylsökande barn får leva längre ihop med föräldrar som de inte mår bra av att vara 
tillsammans med, än när det gäller barn med uppehållstillstånd i Sverige. Svaret från 
socialtjänsten på varför barnet/barnen inte placeras eller placeras först långt efter att det är 
uppenbart att föräldraförmågan och skyddet för barnet ifrån föräldern inte räcker till har i 
vissa fall varit att man inte ska separera asylsökande barn från sina föräldrar. Risken skulle då 
vara att barnen inte har någon trygghet alls om de utvisas med föräldrar som de inte känner 
längre. Det var endast en socialsekreterare i min undersökning som tydligt angav att 
utvisningsrisken hade spelat in när placeringen skulle omprövas. Lösningen blev att placera 
barn och förälder ihop i jourhemmet för att de inte skulle tappa kontakten.  
 
För att undersöka denna fråga vidare kan det vara nödvändigt att titta på fler ärenden som 
både har mynnat ut i beslut om att placera och att inte placera. Större delen av 
placeringsbesluten i mitt material hade tillkommit i situationer där socialsekreteraren i princip 
varit tvungen att placera då föräldern inte var tillgänglig på grund av psykisk sjukdom eller 
annat. En ny undersökning borde om möjligt innehålla fler ärenden som inte betecknas som 
akuta.  
 
En annan aspekt jag har mött i mitt arbete är att små barn vars föräldrar inte kan vara 
anknytningspersoner för dem eller ge dem skydd skulle må bättre av att få vistas i en tryggare 
miljö med vuxna som de kan knyta an till även om det var för en kortare tid. Små barn som 
inte får kontakt med sina föräldrar och är i den åldern att de behöver knyta an till en 
huvudvårdare befinner sig i ett riskläge. De behöver tas hand av någon vuxen som ger den 
omvårdnad och bekräftelse som är livsnödvändigt för små barn. Detta behöver de för att lägga 
grunden till hela sin utveckling som individer. Små barns och även i många fall skolbarns 
behov av tillräcklig omvårdnad och skydd gjorde att jag hade svårt att ta till mig argumentet 
om att inte splittra asylsökande familjer. Visst är det viktigt att barn som redan har varit 
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utsatta för svåra separationer inte utsätts för ännu fler men ibland måste socialsekreterare välja 
bland två svåra alternativ.  
 
 
Vad behöver socialsekreterarna veta när de fattar beslutet 
För att kunna bilda sig en uppfattning om placering är rätt insats för barn och föräldrar 
behöver socialsekreteraren ta reda på hur barn och föräldrar påverkas av att separeras vid en 
placering. Socialsekreteraren måste framförallt titta på barnets situation. Det trauma eller den 
förvirring som barnet kan känna när det skiljs från sina föräldrar och det som tidigare är känt 
för barnet måste vägas mot de risker som finns om barnet stannar med sina föräldrar.  Ur min 
psykologiska synvinkel är det speciellt viktigt att veta hur kontakten, anknytningen, ser ut 
mellan barn och föräldrar vid placeringsbeslut samt om möjligt ta reda på hur det har sett ut 
bakåt i barnets liv innan föräldraförmågan sviktade. Lika viktigt är att ta reda på vilka 
separationserfarenheter som barnet men även den vuxna har som kan påverka deras 
upplevelse av separationen och påverka deras möjligheter att bibehålla och bygga upp 
kontakten igen om de skiljs åt.  
 
Socialsekreterarna i mitt material har svårt att beskriva anknytningen mellan barn och 
föräldrar. De har också svårt att beskriva hur barn och föräldrar reagerade när de separerades.  
Några socialsekreterare dubbelkollar med sin dokumentation i ärendet men får inte fram mer 
information.  De beskrivningar som finns är ganska ytliga; ”han anpassade sig snabbt till 
jourhemmet” till exempel. 
 
Det finns flera förklaringar till att socialsekreterarna har lagt relativt lite vikt vid att 
dokumentera och följa anknytningen/kontakten mellan barn och föräldrar samt hur de 
påverkas av separationen. En är praxis. Socialstyrelsen har de två senaste åren 
uppmärksammat brister i socialsekreterares handläggning och dokumentation. De som oftast 
har saknats är handlingsplaner för behandling och uppsatta mål med behandling. För att 
komma tillrätta med problemet har Socialstyrelsen gett ut handböcker i handläggning och 
dokumentation. För att få mer kvalificerad handläggning inom barn- och ungdomsområdet har 
en ny metod utvecklats BBIC (Barns behov i centrum).   
 
BBIC är utvecklat från en metod som används i Storbritannien. BBIC:s  syfte  är att se till 
barnets hela livssituation och omgivningar, ett utvecklingsekologiskt synsätt. 
Utvecklingsekologin kopplas ihop med teorier om anknytningsteori, kritiska perioder i barnets 
utveckling, utvecklingspsykopatologi samt risk- och skyddsfaktorer i barnets liv. Till metoden 
kopplas också teorier om familjers funktion och om föräldrars omsorgsförmåga 
(Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsen (2006) skriver att för att utreda och följa upp insatser 
för barn och ungdomar så krävs kunskaper om barns och ungdomars utveckling i allmänhet 
och en förståelse för att utvecklingen kan ta olika vägar. De flesta socialsekreterare som 
arbetar med myndighetsutövning som handlar om barn är socionomer. Inom 
socionomutbildningen ingår barnpsykologi i en tio veckor lång kurs som heter ”Kultur, 
samhälle och individ”.  Kritik har riktats mot socionomutbildningen från bland annat 
Socialstyrelsen för att utbildningen innehåller för lite undervisning om barnpsykologi.  
 
Ytterligare en förklaring till att det finns så lite fakta kring anknytning/separation är att 
socialsekreterarna inte alltid är med när den informationen är synlig. Sker en akut placering är 
det till exempel socialjourens personal som är med och när barnet kommer till jourfamiljen 
kan det vara en annan professionell person som är med vid överlämnandet. Detsamma gäller 
umgänge mellan barn och förälder som jourhemsföräldrarna ofta sköter. Socialsekreterarna 
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behöver söka information från dessa personer för att få en mer fullständig bild av situationen, 
kontakten mellan barn och förälder samt hur barn och föräldrar reagerar på separationen.  
 
Särskilt angeläget att söka information från jourhemsföräldrar och andra professionella är det 
när små barn placeras. Små barn (från spädbarn till tidig skolålder) kan inte själva beskriva 
sina upplevelser och kan ha svårt att förstå vad de är med om.  I min undersökning har de 
socialsekreterare som placerar barn från runt sju år och uppåt en egen kontakt med barnen.  
 
Socialsekreterarna behöver få veta hur föräldrarna upplever att separeras från sina barn och 
vad de tänker om kontakten med sina barn. Asylsökande föräldrar som inte kan tala svenska 
särskilt bra eller inte alls har svårt att komma till tals i myndighetskontakter. Språket kan vara 
en barriär både för föräldern och socialsekreteraren. I analysen av intervjuerna noterade jag att 
kontakten med föräldrarna föreföll sparsam i flera av fallen. För att kontrollera om det fanns 
hinder i kontakten mellan socialsekreterare och föräldrar ställde jag några kompletterande 
frågor kring detta. De flesta socialsekreterarna sa att de inte hade upplevt språket som ett 
hinder i sin kontakt med föräldern. De hade ofta använt tolk i kontakterna eller på annat sätt 
ändå kunnat göra sig förstådda. En annan tänkbar förklaring var till exempel att flera av 
föräldrarna var inlagda på psykiatrisk klinik under delar av placeringstiden och även i övrigt 
hade en sviktande psykisk hälsa. Det stora hindret i kontakten som socialsekreterarna 
rapporterade var förälderns psykiska hälsa.  
 
 
Att förebygga en placering 
Att stödja föräldrar i att ta hand om sina barn är hela samhällets uppgift. Utredningen Källan 
till en chans (SOU 2005:81) visade att basen i arbetet med utsatta barn finns på en samhällelig 
nivå. De samhälleliga institutioner som möter familjer som barnavårdscentral, förskola, skola 
och sjukvård har ett ansvar att stödja barn och föräldrar. Viktiga är också vänner, släkt och 
grannar som utgör ett viktigt nätverk för varje barnfamilj. Det som är speciellt för asylsökande 
är att ett närmare nätverk saknas. I bästa fall finns ett nätverk av professionella personer kring 
den asylsökande familjen.  Asylsökande familjer lever ofta ett mer isolerat liv än andra 
familjer. Föräldrarna arbetar eller studerar inte och minderåriga barn går inte alltid i förskola 
och skola. Asylsökande familjer flyttar dessutom oftare (Andersson och Swärd, 2007) vilket 
försvårar långsiktiga relationer.  När socialtjänsten slutligen får kontakt med en asylsökande 
familj där barn och föräldrar behöver hjälp kan situationen ha varit allvarlig länge.  
 
Om asylsökande familjer ska få del av samhällets stöd behöver de svenskar och svenska 
myndigheter som möter dem uppmärksamma deras stödbehov. Det är onödigt att föräldrar ska 
behöva må så psykiskt dåligt som föräldrarna gjorde i denna studie innan samhället ingriper 
till deras hjälp. Barnen till dessa föräldrar kan ha levt länge i en bristsituation tillsammans 
med föräldrar vars förmåga inte räcker till för att ge dem omvårdnad och skydd. Med tanke på 
den kunskap som finns om asylprocessens negativa inverkan på många asylsökandes psykiska 
hälsa och den kunskap om traumatisering och sekundärtraumatisering som finns hos svenska 
psykologer och psykiatriker borde det svenska samhället inse de fördelar som finns med att 
stödja asylsökande familjer i ett tidigt skede.  
 
Inom flera kommuner och kommundelsförvaltningar i Sverige satsar socialtjänsten på 
familjecentraler dit familjer i behov av stöd ska kunna komma. Verksamhetens upplägg liknar 
delvis det som öppna förskolan har; att föräldrar kan komma dit med sina barn av frivillighet 
och eget intresse utan att skriva in sig innan. I till exempel Rinkeby i Stockholms stad säger 
den socialsekreterare, Ingrid Persson,  som jag har haft kontakt med att detta är den insats som 
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stadsdelen satsar på för utsatta asylsökande familjer. Denna stadsdel undviker in i det längsta 
att separera barn och föräldrar från asylsökande familjer. 
 
 
 
Vilka frisk- och riskfaktorer finns  
Ett barns utveckling kan ses i ett helhetsperspektiv där utvecklingen kan ta olika vägar.  
Patricia Kerig och Charles Wenar (Kerig & Wenar, 2006) har sammanställt kunskap kring 
barns utveckling i en översikt (Bilaga B). De delar upp barnets förutsättningar och livsvillkor i 
olika områden; biologisk hälsa och utveckling, individuell utveckling , 
personlighetsutveckling, familjesituation, social situation och sociokulturell situation.  
 
Utifrån Kerigs och Wenars syn på barns utveckling som påverkat av frisk- och riskfaktorer 
(2006) kan man tänka sig att ett perspektiv där samhället arbetar på att öka friskfaktorerna och 
minska riskfaktorerna.  
 
Asylsökande barns utvecklingsmöjligheter kan stärkas på flera sätt. Förutom att stödja 
föräldrarna som diskuterats ovan kan man hjälpa barnet att få kontakt med andra stödjande 
vuxna. Ett barns självkänsla från förskoleåldern och uppåt bygger mycket på statusen i 
kamratgruppen. Vuxna, lärare och andra som kan hjälpa asylsökande barn i kamratsituationer 
och skapa ett gott kamratklimat i förskola och skola är viktiga. På en samhällelig nivå kan en 
ökad status för invandrare och asylsökande, där samhället ser möjligheter istället för problem 
med invandringen, stärka även asylsökande barns självkänsla. När samhällets stöd till 
familjer, föräldraträning och socialtjänstens öppenvårdsarbete med familjer ändå inte är 
tillräckligt för att ge asylsökande barn en hälsosam utveckling kan det bästa för ett 
asylsökande barn vara att bli placerat under en kortare eller längre tid.   
 
De finns flera riskfaktorer i asylsökande barns liv som samhället och socialtjänsten kan 
påverka. Ett av de mest verksamma sätten att förbättra barns livssituation är att stödja deras 
föräldrar. Asylsökande föräldrar har många stressorer i sitt liv; fattigdom, understimulans, 
psykiskt lidande på grund av traumatisering, oro för framtiden, rädsla för avvisning, skuld 
över att de utsatt sina barn för stora påfrestningar som asylsökande, låg boendestandard och 
osäker boendesituation. Självklart finns det stora variationer hur många stressorer som 
påverkar en familj och hur de klarar av att hantera de påfrestningar som möter dem. Mycket är 
i vilket fall som helst vunnet om samhället och socialtjänsten kan hjälpa asylsökande föräldrar 
att minska dessa stressorer eller åtminstone mildra effekten av dem.  
 
 
Fick jag svar på mina frågor? 
En av anledningarna till att jag ville göra just den här undersökningen var att jag var nyfiken 
på vad socialsekreterare utgick ifrån när de fattade beslut om placering av asylsökande barn.  
För mig var det oklart hur de som yrkesgrupp resonerade kring problematiken med att 
separera asylsökande barn och föräldrar från varandra. Den nya kunskap som denna 
undersökning har gett är att det inte finns någon praxis eller fast uppfattning om hur 
socialsekreterare ska resonera och besluta i dessa ärenden. Ett viktigt svar som jag fick var 
hur lite information om anknytningen och kontakten mellan barn och föräldrar som 
dokumenterades och/eller samlades in från berörda personer. Detsamma gäller barns och 
föräldrars upplevelser av separation samt deras tidigare separationsupplevelser.  Ett annat 
viktigt svar var de mångtydiga svar som jag fick på frågan hur asylprocessen påverkar 
handläggning och beslut i ärenden med asylsökande familjer. Att asylprocessen inte ska styra 
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socialsekreterarna i deras handläggning och beslut men ändå gör det visar på en komplexitet i 
familjernas situation som socialsekreterarna måste förhålla sig till. Ytterligare ett viktigt svar 
var de exempel som visade på hur tätt umgänge som stöds av socialsekreteraren eller 
jourföräldrarna kunde bygga upp en förälders självförtroende som förälder och hjälpa 
föräldern att återta en tidigare föräldraförmåga/ alternativt bygga upp en föräldraförmåga.  
 
Min upplevelse är att jag fick svar på i stort sett alla de frågor som frågeställningarna grundar 
sig på. Det gör att denna undersökning kan fungera som en utgångspunkt för att få fler svar 
inom detta kunskapsområde.    
 
 
 

Metoddiskussion 
 
 
Förförståelse 
Vid genomförandet av en undersökning så finns det flera fördelar med att ha en förförståelse. 
Genom att ha kunskap inom ett område kan det vara lättare att urskilja vilka frågor som är 
viktiga att ställa eller som inte har blivit undersökta inom ett område. Det gör att risken, för att 
undersöka något som någon annan redan har genomfört på ett liknande sätt, minskar. Frågor 
och frågeställningar kan också bli mer tydliga och riktade då man är initierad i den värld och 
det fält som ska undersökas och förstår hur man behöver fråga för att få rätt svar. En nackdel 
med förförståelse är risken för cirkelresonemang. Det gäller att vara vaksam så att de data 
som samlas in analyseras utifrån alla de teman som uppträder i materialet till en början. På 
detta sätt kan en slagsida åt de data som stärker de resultat, som bekräftar den förförståelse 
som undersökaren har med sig, undvikas. Att i början av analysen gå igenom sitt material med 
så förutsättningslösa ögon som möjligt kan göra att nya okända mönster framträder vilket kan 
generera ny kunskap. Samtidigt hjälper just förförståelsen till att hitta det nya i ett material. 
Denna dubbla kompetens; att både arbeta förutsättningslöst och samtidigt hela tiden använda 
sig av förförståelsen, blir fruktbar i kvalitativa undersökningar.          
 
Helene Thomsson skriver i sin bok Reflexiva intervjuer (2002) om sätt att hantera 
förförståelse. Ett är att läsa mycket litteratur av alla sorter för att få in nya perspektiv. När 
man jobbar själv med en studie är det viktigt att diskutera det fenomen som undersöks med 
olika människor (Thomsson, 2002). Under arbetet med denna undersökning har jag hela tiden 
arbetat med litteratur från flera ämnesområden då de frågeställningar som jag har velat 
undersöka är tvärvetenskapliga. Den forskning och kunskap som jag har utgått ifrån har 
kommit från studier från olika typer av discipliner vilket gör att jag har fått möjlighet att 
betrakta mina frågeställningar från flera olika perspektiv. Jag har haft möjlighet att diskutera 
mitt ämnesval och frågeställningar med många andra människor. Både personer som har 
kunskaper inom detta område på olika sätt som behandlare inom barn och familjevård, 
utredare och handläggare inom offentliga myndigheter som t.ex. Kommunförbundet, 
departement och Socialstyrelsen. Jag har även diskuterat med lekmän, för att prova 
begripligheten i undersökningen och för att få in nya perspektiv.  
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Intervjupersoner 
 

Rekrytering 
Två av intervjupersonerna var enhetschefer som inte varit huvudansvariga i ärendet. Den ena 
hade dessutom inte börjat arbeta på enheten när ärendet aktualiserades första gången. Detta 
kan ha påverkat deras beskrivningar av ärendet. Även om de hade läst journalanteckningar för 
att sätta sig in i ärendet inför intervjun så måste flera av frågorna varit svåra att svara på när 
man som handläggare inte följt hela ärendeprocessen. Detta skulle särskilt kunna gälla de 
frågor som beskriver samspel och kontakt mellan barn och föräldrar. 
Intervjuerna 
De intervjuer som genomfördes var djupintervjuer med halvstrukturerade frågor. Vid långa 
djupintervjuer om komplicerade ämnen var det i det här fallet svårt att enbart hålla sig till 
öppna frågor. För att kunna få ett svar av respondenterna i undersökningen krävdes det ibland 
en eller flera förklarande meningar från intervjuaren där sammanhang beskrevs eller fakta 
introducerades. Detta kan innebära ett metodproblem. Risken är att presentationen av fakta 
samtidigt blir till en ledande fråga.   
 

Intervjuteknik 
Stor del av intervjutiden gick åt till att bygga upp en kronologi och struktur i berättelsen för 
att det skulle bli möjligt att förstå enskilda detaljer och sammanhang i familjernas berättelse. 
Med tanke på att merparten av de ärenden som socialsekreterarna tog upp var avslutade eller i 
ett mer inaktivt skede blev detta kronologiska återberättande även en hjälp för 
socialsekreteraren att återerinra sig ärendet mer detaljerat. Detta var nödvändigt för att kunna 
besvara en stor del av mina frågor bland annat de som rörde placeringsbeslut, anknytning och 
separation. Återberättandet förde in socialsekreterarna in i ett kognitivt mentalt rum där de 
kunde minnas och föra samman de fakta som vi talade om. Detta ledde till att de fick tid och 
möjlighet att reflektera över sina erfarenheter på detta område tillsammans med mig. Att 
hinna reflektera över yrkeserfarenheter är något som inte alltid hinns med i vardagen. Hos 
mina intervjupersoner mötte jag det i kommentarer som till exempel att de inte hade tänkt på 
detta förut. Naturligtvis bidrog mina frågor som delvis kom från ett psykologiskt perspektiv 
att nya faktorer fördes in i deras reflektion. Utöver intervjuguidens frågeområden kunde 
intervjupersonen tala fritt och i vilken ordning denna ville under intervjun.  
 

Social önskvärdhet 
Social önskvärdhet är det viktigt att vara uppmärksam på. I min undersökning uppfattade jag 
den så att socialsekreterarna hade en stor vilja att försöka svara på mina frågor. När det var 
uppenbart att de inte kunde det, som på frågorna om anknytning och separation, så var de 
mycket öppna om att de inte hade några svar. Detta upprepades även inom andra 
frågeområden. Min slutsats är att det var viktigare för socialsekreterarna att vara trogna de 
fakta som de kände till än att anpassa sig till min önskan att få svar. Det fanns ett undantag; 
frågan om det som skiljer placeringar av barn från en asylsökande familj från de där barn från 
familjer med uppehållstillstånd placeras. I stort sett alla socialsekreterare säger då att det 
bedömer alla barns situation på samma sätt när det gäller omvårdnadsbehov, omsorgsbrist och 
skydd. Några hänvisar till samhällets ansvar för barns skydd och omvårdnad. Samtidigt 
förklarar socialsekreterarna också i intervjuerna hur speciellt det är att arbeta med ärenden 
som gäller asylsökande familjer. Min tanke är inte att socialsekreterarna av social önskvärdhet 
eller korrekthet hävdar alla barns likställighet i bedömningen utan snarare att det är en 
yrkesregel. En regel som säger att alla barns situation ska bedömas utifrån samma 
utgångspunkter oavsett föräldrarnas situation.    
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Presentation av data  
Den etiska utgångspunkten var att bara använda de fakta om familjerna som behövs för att 
göra resultatet begripligt och konkret. Därför finns inga fakta om bostadsort, namn, 
uttömmande beskrivning av familjesammansättning med i presentationen. För att göra 
framställan begriplig och meningsfull är däremot barnens åldrar och kön med samt om de 
lever med en ensamstående förälder eller inte. Barns och föräldrars erfarenheter skildras också 
i de referat och citat som jag har ställt samman från intervjuerna. Detta har jag funnit 
nödvändigt för att kunna förklara och levandegöra mina resultat.  
      
 
Fortsätt undersöka för ökad kunskap 
För att verkligen få reda på hur asylsökande barn och föräldrar upplever att separeras från 
varandra och vad det gör med deras kontakt behöver de få komma till tals i denna fråga. Detta 
var inte möjligt inom ramen för denna studie. Jag lade ner drygt två månaders 
rekryteringsarbete på att via socialtjänsten få kontakt med asylsökande familjer som har 
separerats, utan att nå ända fram. Finns det bara möjlighet att under en längre tid bygga upp 
kontakter och successivt göra intervjuer med barn och föräldrar är jag övertygad om att ny 
kunskap inom detta ämne kan inhämtas.  
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Bilagor  
A. Kompletterande frågor 
B. Wenars utvecklingsmodell 
 
 
 
 
 
TACK! 
Till alla socialsekreterare för att ni tog er tid  för intervju och uppföljandefrågor, en 
förutsättning för att denna studie kunde göras. Stort tack till min handledare Ann-Charlotte 
Smedler för lärorik och inspirerande handledning. En speciellt tacksamhet vill jag rikta till 
alla klienter och arbetskollegor på Vårljus familjecenter – erfarenheterna som jag har fått 
tillsammans med er gav upphov till de frågor som denna studie försöker besvara.  
Jag vill också tacka psykolog Mikael Billing, BUP Botkyrka, för givande diskussioner och 
praktisk hjälp under uppsatsarbetets gång.  Mycket praktisk hjälp har jag fått från Maria 
Zaitzewsky, Lena Nordesjö, Lars-Olof Nordesjö, Hanna Nordesjö, Åsa Eriksson Nordesjö 
och Lars Nordesjö. Den hjälp ni gav uppskattar jag oerhört mycket. Den gav mig möjlighet att 
skriva uppsatsen under en längre tidsrymd vilket blev nödvändigt när jag arbetade samtidigt. 
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BILAGA A 

Kompletterande frågor 
 
Vilken titel har du i din organisation? 
 
 
Hur var kontakten med föräldern/ föräldrarna? 
 
Fanns det något hinder i kontakten med föräldrarna? FÖRÄLDRAKONTAKT 
 
Vilken typ av hinder? 
 
Användes tolk vid kontakterna? 
 
Var språket ett hinder?  
 
 
 
 
 
 
Var det avslag från Migrationsverket och Utlänningsnämnden som gjorde att 
föräldraförmågan inte räckte till? 
 
När i asylprocessen fick ni kontakt med familjen? AVSLAG 
När ” ”         började familjen att svikta? 
När ” ”         började familjeförmågan helt krascha ihop/ inte vara tillräcklig?
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BILAGA B 
 

 
 
Wenars transaktionella modell (Wenar, C., 1990). 
Bild kopierad från Broberg, A., Almqvist, K., & Tjus, T. (2003). Klinisk barnpsykologi. 
Stockholm: Natur och Kultur. 


