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Syftet med vår uppsats var att vi ville, genom intervjuer med familjehemsföräldrar 
och socialsekreterare, få kunskap om och djupare förståelse för små barn som 
lever i familjehem. Våra frågeställningar blev därmed: Vilka erfarenheter har 
familjehemsföräldrar/socialsekreterare av små barn som placeras? Vid ett 
omhändertagande, hur kan man bibehålla relationen mellan barn och biologiska 
föräldrar och vilka möjligheter har barn att knyta an till familjehemsföräldrar? Hur 
skiljer sig en placering som är frivillig från en tvångsplacering? Vilka erfarenheter 
har familjehemsföräldrar/socialsekreterare angående barns återförening till 
biologiska föräldrar? Resultatet från intervjuerna visade på att såväl 
familjehemsföräldrar som socialsekreterare upplever svårigheter vid placering av 
små barn och att man bäst kan bevara relationen mellan biologiska föräldrar och 
barn genom kontinuerliga umgängen. Familjehemsföräldrar har inte upplevt några 
svårigheter för barnet att knyta an till dem och de har skilda erfarenheter av vilken 
form av placering som är mest gynnsam för barnet. Både familjehemsföräldrar 
och socialsekreterare framför att målet är att barnet ska återförenas med 
ursprungsfamiljen, men de kan se svårigheter när barnet känner tillhörighet i 
familjehemmet. 

 



Förord 
 
Vi vill tacka alla familjehemsföräldrar och socialsekreterare som har bjudit in oss och 
delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter, utan Er skulle inte arbetet ha blivit 
en möjlighet. Vi anser att Ni gör att gediget arbete som är värt all heder. Vi vill även 
tacka de som förmedlat kontakter mellan oss och våra informanter, tack även till alla 
andra som på något vis gjort våra intervjuer möjliga.  
 
Vår handledare, Inger Holm, ska ha ett stort tack för goda råd och den uppmuntran 
hon givit oss under arbetets gång.  
 
 
 
 
/Charlotta Persson & Camilla Sundelin  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INLEDNING ...............................................................................................................1 
 
BAKGRUND ...............................................................................................................1 
 
Barnavårdsutveckling – från sent 1700-tal till idag.................................................1 
 Lagar som styr idag...................................................................................................2 
 
Socialsekreterares roll i utredning och placering av barn ......................................3 
 
Familjehem ..................................................................................................................4 
 
Relationer som grund för barns välbefinnande .......................................................4 
 Samarbete mellan biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar ........................5 
 Behovsorienterade och relationsorienterade inriktningar ......................................6 
 Tillhörighet och identitetskänsla ..............................................................................6 
 
Återförening mellan barn och biologiska föräldrar ................................................7 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................................8 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER....................................................................8 
 
Bindningsteorin ...........................................................................................................8 
 Bindningsgestaltens betydelse för det lilla barnets trygghet ...................................8 
 Anknytningsfaserna under de tidiga levnadsåren .................................................10 
 Föräldrarnas svar på barnets signaler ...................................................................10 
 Barns reaktioner vid separation från bindningsgestalten .....................................11 
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER .......................................................12 
 
Hermeneutik som forskningstradition ....................................................................12 
 
Kunskapskällor .........................................................................................................13 
 
Kvalitativt datamaterial, analys och tolkning ........................................................14 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ...........................................................14 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE ..............................................................16 
 
Förberedelser.............................................................................................................16 
 
Urval...........................................................................................................................16 
 
Datainsamling............................................................................................................17 
 
Databearbetning – analys och tolkning...................................................................17 
 
Forskningsetiska överväganden ..............................................................................17 
 Etiska riktlinjer .......................................................................................................17 
 Relationen mellan intervjuaren och informanten .................................................18 
 Etiken – i mötet med familjehemsföräldrar och socialsekreterare .......................19 
 



 

Presentation av resultatet.........................................................................................19 
 
RESULTAT ...............................................................................................................20 
 
Familjehemsföräldrars och socialsekreterares dilemman ....................................20  
 
Samarbete mellan föräldrar och familjehemsföräldrar........................................22 
 
Erfarenheter av frivilliga - respektive tvångsplaceringar.....................................23 
 
Barnets anpassning till familjehemmet...................................................................24 
 
Lojalitetskonflikt hos barnet....................................................................................25 
 
Barnets umgänge med biologiska föräldrar ...........................................................26 
 
Barnets utveckling i familjehemmet........................................................................27 
 
Återförening mellan barn och föräldrar.................................................................29 
 
TEORETISK PROBLEMATISERING .................................................................29 
 
DISKUSSION ............................................................................................................31 
 
Metoddiskussion........................................................................................................31 
 

Resultatdiskussion ....................................................................................................32 
 Pedagogiskt värde ...................................................................................................35 
 Fortsatt forskning ...................................................................................................35 
 
REFERENSLISTA ...................................................................................................37 
 
Bilaga 1................................................................... Delar ur Socialtjänstlagen 
Bilaga 2 .................................................................. Brev och missiv till informanter  
Bilaga 3................................................................... Intervjuguide 
 

  
 

 
 



-1- 

INLEDNING 
 

Under de första åren av ett barns liv är det speciellt viktigt med trygghet och närhet 
till en eller flera närvarande personer som uppmärksammar barnets behov och 
signaler. Intresset i uppsatsen ligger i en fördjupning av vad som händer mellan barn 
och biologiska föräldrar när barn placeras i familjehem. Vi vill belysa små barns1 
upplevelser, behov och välbefinnande vid den separation, som medföljer ett 
omhändertagande, från föräldrar eller andra viktiga personer i barnets liv. Vi upplever 
det som väsentligt att belysa detta område då den tidiga barndomen är en viktig och 
grundläggande period i livet. 
 
Under vår utbildning ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård” 
har vi alltid haft ett intresse för utsatta barn, vilket genomsyrat våra tidigare arbeten 
och uppsatser. Redan under tidigare arbeten har vi funderat på hur barn påverkas av 
och mår vid ett omhändertagande. Det är först nu vi har fått möjlighet att genomföra 
intervjuer och fördjupa oss i ämnet ytterligare. I såväl nyhetsprogram som 
dokumentärer har omhändertaganden av barn varit en aktuell diskussion, vilket gör att 
vi upplever ämnet som viktigt att belysa.  
 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i intervjuer med familjehemsföräldrar och 
socialsekreterare. Intervjuer med familjehemsföräldrar utgör en betydelsefull del av 
uppsatsen då vi söker kunskap om deras erfarenheter av att ta emot små barn. Vidare 
söker vi, genom dessa intervjuer, förståelse för barns upplevelser och hur de mår i den 
situation de befinner sig i. Andra viktiga informanter är socialsekreterare då de i sitt 
dagliga arbete utreder om barn för att sedan avgöra om placering utanför hemmet är 
nödvändig. Vår tanke var att vi ville få kunskap angående deras erfarenheter kring 
dessa beslut.  
 
BAKGRUND 
 

Under denna del av uppsatsen ger vi en översikt hur barnavårdsärenden har sett ut 
från sent 1700-tal till dagsläget. Vi informerar om innebörden och betydelsen av de 
lagar som styr ett omhändertagande av barn, vilken roll socialsekreterare har i en 
utredning och vad familjehem innebär. Vidare belyser vi betydelsen av barnets 
relation till såväl biologiska föräldrar som familjehemsföräldrar. Barnets tillhörighet, 
identitetskänsla och återförening med de biologiska föräldrarna är andra viktiga delar 
som berörs i de återstående avsnitten. 
 
Barnavårdsutveckling – från sent 1700-tal till idag 
 

Cederström (1990) upplyser att redan under 1700-talet diskuterade man huruvida de 
barn som missköttes hemma borde omhändertas av samhället och placeras i 
fosterhem2. Under 1800-talet omhändertogs de barn man ansåg vara vanartiga, dessa 
barn placerades ofta på anstalt. Barn som var föremål för placering till familjehem var 
ofta föräldralösa eller födda utom äktenskapet. Höjer (2001) konstaterar att under 

                                                 
1 Med små barn menar vi barn som är under fem år.  
2 Fosterhem, fosterbarn och fosterföräldrar är gamla uttryck som fortfarande till vis del används i 
dagligt tal. Däremot ändrades begreppen när LVU, Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 
trädde i kraft 1982, där man istället benämner det som familjehem, barn i familjehem och 
familjehemsföräldrar. Hädanefter avser vi att använda oss av de senare benämningarna.  Vi kommer 
även använda begreppet familjehemsplacerade barn. 
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1700-talet var det inte ovanligt att familjehemsplacerade barn utnyttjades som 
arbetskraft och därigenom ofta for illa.  
 
År 1894 tillsattes en kommitté för att få en bättre kontroll över de barn som 
familjehemsplacerades och 1902 kom Lagen om fosterbarnsvård. Den innebar dock 
enbart en kontroll över de barn som var under sju år och som mot betalning 
omhändertogs utanför familjen. Senare samma år antogs en lag som även berörde 
barn under 15 år; Lag om uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade 
barn. Samhället hade nu rätt att omhänderta barn om de ansågs vara vanartade eller 
försummade, detta kunde ske även om barnen inte hade begått någon brottslig 
handling. Först 1924 kom en reviderad barnavårdslag som innebar att samhället fick 
rätten att omhänderta barn mot föräldrars vilja. Det skedde nu en skiftning i synen på 
orsaken till problemen. I början av seklet ansåg man problemen orsakade av 
samhället för att sedan övergå till en ökad fokusering på individ och familj (Höjer, 
2001). Det är först på mitten av 1900-talet man kan se en förändring vid 
omhändertaganden, den ökade välfärden bidrog till att även kraven för barns uppväxt 
uppmärksammades i större utsträckning. Orsakerna till placeringar berodde nu 
snarare på föräldrarnas brister i omsorgen (Cederström, 1990). 
 
Höjer (2001) förtydligar att under 40- och 50- talen blev socialarbetarna allt mer 
uppmärksammade och betydelsefulla. Den psykodynamiska teorin fick stort 
inflytande inom det sociala arbetet. Psykoanalysens intresse över de tidiga barnåren 
innebar att intresset över äldre barn övergick till ett intresse för små barn. Problemen 
ansågs nu vara orsakade av störningar i de tidiga barnaåren, vilka uppkommit genom 
separationer eller tidiga neurotiska störningar.   
 
Inom den sociala barnavården under 70- och 80- talen började man intressera sig för 
relationen mellan mamma och barn och menade att barnets första år är avgörande för 
senare utveckling. Utgångspunkten var att om barnet utsätts för separationer eller 
andra kriser under de första levnadsåren för det med sig ofrånkomliga skador för 
barnet (Höjer, 2001). 
 
Lagar som styr idag 
 

Enligt en svensk undersökning är det främst alkohol- och narkotikaproblematik, 
psykisk sjukdom och utvecklingsstörning som utgör anledningarna till ett 
omhändertagande av barn. Det handlar främst om att vårdnadshavare inte tillgodoser 
barns behov. Familjerna har ofta bristande nätverk, ekonomiska - och sociala 
svårigheter (Andersson, 1999). I Socialtjänstlagen (SoL)3 finner man socialnämndens 
ansvar och skyldighet att arbeta för att barn och ungdomar får växa upp under goda 
och trygga hemförhållanden. När stöd inom hemmet inte är en möjlighet ska 
socialnämnden ansvara för en placering av barnet utanför hemmet. Med 
vårdnadshavarens samtycke kan placering av barnet ske frivilligt enligt SoL. 
Placeringen ska omprövas var sjätte månad, nämnden ska då överväga om det 
fortfarande finns behov av vård (Grönwall & Holgersson, 2004). Enligt SoL är 
placering och vård i familjehem att föredra framför institutionsvård. Placering i 
familjehem underlättar utvecklandet av en känslomässig relation till vuxna 
föräldraersättare eller kompletterande föräldragestalt, vilket ökar förutsättningen för 
att barnet utvecklas till en trygg och välfungerande individ (Andersson, 1995). 
                                                 
3 För ytterligare information om socialnämndens ansvar gentemot barn och ungdom se bilaga 1.  
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Om socialtjänst och vårdnadshavare inte kommer överens om barnets behov av 
placering kan placering ske enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga). Skälen för ett omhändertagande enligt LVU kan antigen grundas utifrån 
paragrafen om miljöfall eller paragrafen om beteendefall. Miljöfall tillämpas då 
vårdnadshavarna brister i omsorgen och därmed inte kan ge det stöd som behövs för 
en bra uppväxt. I de fall då den unge för ett destruktivt leverne som kanske innefattar 
missbruk och kriminalitet tillämpas lagen utifrån paragrafen angående beteendefall. 
När det finns överhängande risk för barnets hälsa, att dennes utveckling skadas och 
när den hjälp som behövs inte kan ges frivilligt, enligt SoL, är det LVU som ska träda 
i kraft.  Det är socialtjänsten som gör en utredning om barnet och dennes situation, 
därefter är det Länsrätten som fastställer om ett omhändertagande bör ske. Vid akuta 
fall har socialnämndens ordförande befogenheter att besluta om ett omedelbart 
omhändertagande, dock ska beslutet alltid fastställas av Länsrätten. Socialnämnden 
ska även vid LVU kontinuerligt följa upp och ompröva beslutet var sjätte månad om 
vård fortfarande behövs (Grönwall & Holgersson, 2004). 
 
I Sverige finns det ingen tidsbegränsning när det gäller placeringar av barn men 
intentionen är att barn ska återförenas med ursprungsfamiljen.  Det man kan se som 
ett problem är den ovisshet det innebär för barnet att leva under dessa förhållanden 
(Andersson, 1999).  
 

Jag kom klockan två på natten, det var akut. Jag skulle ha varit 
där en natt, och så blev det fjorton och ett halvt år  
(Rädda barnen, 2005, s: 17). 

 
Socialsekreterares roll i utredning och placering av barn 
 

Andersson, Andersson och Thorsén (2002) påpekar att relationen mellan 
socialsekreteraren och den utredda familjen inte är ett jämställt förhållande. 
Socialsekreteraren har två roller, dels en stödjande och dels en myndighetsutövande 
roll. Vidare betonar författarna att förena dessa roller utgör en svår balansgång.  
Utredaren måste hysa respekt och känslighet över den maktposition som denne 
besitter över familjen.  
 
Vidare menar Andersson et al. (2002) att när det kommer till utredning och placering 
av små barn möter socialsekreterare svårigheter i att få ta del av barns upplevelser 
dels på grund av deras låga ålder och därmed begränsade språk och dels för att barn 
känner stor lojalitet gentemot föräldrar oavsett vad dessa utsatt barnet för. Dessa barn 
behöver utredaren träffa under flera tillfällen för att skapa en relation och därigenom 
också skapa den trygghet barnen behöver känna för att på olika sätt framföra deras 
upplevelser. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att observera eller delta i barns lek. 
Viktiga frågor att försöka få svar på är: vilka personer som barnet upplever som 
viktigt, vad trygghet är och vem som ger barnet denna trygghet, upplever barnet sig 
älskat eller upplever det sig inte ha det bra på något sätt? 
 
Socialsekreterare ska bejaka den information som barn tillitsfullt delger. För att inte 
skapa och förstärka barns skuldkänslor gentemot föräldrar ska socialsekreterare vara 
försiktiga med att ta ställning för eller emot föräldrar. Neutralitet i en 
barnavårdsutredning är en utopi. Medvetenheten om de svårigheter man kan stöta på 
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och om den oförmågan till att vara helt neutral i en barnavårdsutredning ger däremot 
bättre förutsättningar (Andersson et al. 2002).  
 
Familjehem  
 

Barns problematik varierar och tar sig uttryck genom olika beteenden, därmed är barn 
i behov av olika form av stöd från personer med den rätta kunskapen. Idag finns det 
olika former av familjehem4. I de fall då barnet placeras hos släktingar kallas 
familjehemmet släktinghem. HVB-hem (Hem för vård och boende) är ett 
professionaliserat familjehem, där det finns plats för många barn och kan vara såväl 
litet som stort. En placering på HVB-hem innebär för barn att de lever i ett kollektiv. 
Barnen behandlas professionellt och behandlingsinriktat. Familjehem som räknas till 
de traditionella är de som vanligtvis består av två föräldrar och deras eventuella barn. 
Placering i ett traditionellt familjehem syftar till att barn ska få uppleva tillhörighet i 
en icke-professionell miljö och bör bemötas och uppfattas som de andra barnen i 
familjen (Skerfving, 1993). 
 
Numera försöker man, enligt Andersson (1995), välja lämpliga familjehem som kan 
matcha det specifika barnets behov och erbjuda kärlek och trygghet. Idag lägger man 
större vikt vid att familjehemmet hjälper och stödjer barnet att bibehålla kontakten 
med tidigare och ofta så viktiga relationer. Höjer (2001) påpekar att dagens 
familjehemsföräldrar måste ha vissa speciella egenskaper för att kunna 
uppmärksamma och svara på barns behov och ge bra omvårdnad. De är en speciellt 
utvald grupp med särskilda förmågor. Familjehemsföräldrar måste klara av att vara 
kompletterande föräldrar. När ett barn placeras i familjehem har de biologiska 
föräldrarna fortfarande kvar vårdnaden. Det är familjehemsföräldrarna som vårdar 
barnet, däremot saknar de bestämmanderätt i vissa frågor som rör barnet.  
 
Om placering sker inom familjehem kan det, framhäver Grönwall och Holgersson 
(2004), efter tre år i samma familjehem övervägas om familjehemsföräldrarna ska ta 
över vårdnaden, s.k. vårdnadsöverflyttning5. Trots omfattande insatser för att försöka 
återförena barn med biologiska föräldrar är det inte alltid möjligt, 
vårdnadsöverflyttning kan då bli aktuellt för att säkra barnets känslomässiga 
tillhörighet i familjehemmet. 
 
Cederström (1990) menar att om det finns en möjlighet för barnet att stanna kvar i 
ursprungsfamiljen, genom att sätta in åtgärder i familjen, är det den optimala 
lösningen. När detta inte är möjlighet kan familjehemsplacering fungera som ett bra 
stöd för barnet, dock är det i de flesta fall betydelsefullt för barnet att få behålla 
kontakten med de biologiska föräldrarna och andra viktiga personer som finns i 
barnets liv. 
 
Relationer som grund för barns välbefinnande 
 

Haight, Kagle och Black (2003) framhäver att relationen till både de biologiska 
föräldrarna och familjehemsföräldrarna är bra och ska stödjas. Till och med spädbarn 
har förmågan att utveckla emotionella band till flera personer. När barn separeras från 
sina föräldrar och placeras utanför hemmet kan de uppleva psykisk stress och sorg. 
En god relation till familjehemsföräldrar kan minimera dessa konsekvenser och de 
                                                 
4 Delar ur Socialtjänstlagen angående vård i familjehem finns att finna under bilaga 1.  
5 Socialtjänstlagens paragraf gällande vårdnadsöverflyttning finns i bilaga 1.  



-5- 

negativa effekterna av separationen från biologiska föräldrar. Det blir därför viktigt 
att familjehemsföräldrar skapar en relation till barnet vilket möjliggör barnets 
anknytning. Speciellt när barnets tidiga relationer med dennes primära 
omhändertagare har varit ofullständig eller kraftigt störd genom missförhållanden och 
försummelse. I dessa fall har barnet troligtvis förlorat den viktiga närheten till en 
trygg person. Genom kärlek, stöd och trygghet kan familjehemsföräldrarna visa 
barnet att det finns goda vuxna och att barnet har rätt till uppmärksamhet och god 
omvårdnad.  
 
Resultatet från Cederströms (1990) studie, som genomfördes som en delstudie inom 
”Barn i kris- projektet”, där hon följt 25 barn som varit placerade i familjehem, visar 
att det vanliga är att barnens tidigare relation till de biologiska föräldrarna, oavsett om 
den är negativ eller positiv, bibehålls även under och efter placeringen. Relationen till 
familjehemsföräldrarna präglas av hur den tidigare relationen till de biologiska 
föräldrarna är, den har betydelse för hur barnet bearbetar separationen och hur de 
knyter an till familjehemsföräldrarna. Cederström skiljer på fem olika typer av 
relationer mellan barn som familjehemsplaceras och deras biologiska föräldrar, 
relationerna påverkar i sin tur hur barnen fortsättningsvis knyter an och anpassar sig 
till nya relationer.  
 
De rejekterande barnens föräldrar har svårigheter att ta till sig barnet emotionellt, 
förstå och anpassa sig till barnets behov. Föräldrar med symbiotiskt förhållningssätt 
lever fortfarande i symbios med barnet, de kan inte se barnet som en egen individ 
med egna behov och förälderns behov blir därför även barnets. Svårigheter att skilja 
ut barnets behov från sina egna har även de föräldrar med ett ambivalent 
förhållningssätt till barnet. Barnet lever inte sällan med osäkerhet över föräldrarnas 
svängning mellan närhet och avståndstagande. Relationen mellan barnet och 
föräldern som kännetecknas av försummelse, de försummade barnen, utgörs av trots 
att föräldrarna här har förmågan att uppmärksamma och svara på barnets behov, ändå 
försummar barnets behov till följd av föräldrarnas sociala - och psykiska problem. 
Trots egna psykiska och sociala problem har nyanserade föräldrar, till skillnad från 
de försummande föräldrarna, fram till omhändertagandet lyckats uppmärksamma och 
möta barnets behov.   
 
Sanchirico och Jablonka (2000) beskriver i sin artikel hur betydelsefullt det är att 
familjehemsplacerade barn får bibehålla relationen med biologiska föräldrar. De 
menar att även om barnet levt under missförhållande och blivit försummat av 
föräldrarna känner barnet sig övergivet vid en separation och vill träffa sina föräldrar. 
Känslan av övergivenhet, sorg och depression hos barnet minimeras genom kontakt 
med föräldrarna, detta gäller både för långtids- och korttidsplacerade barn.   
 
Samarbete mellan biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar 
 

Samarbete mellan biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar är en förutsättning 
för att bevara relationen mellan barn och föräldrar. Det blir alltmer vanligt att 
familjehemsföräldrar ska fungera som förebilder för biologiska föräldrar, de ska även 
stödja och involvera föräldrar kring beslut som rör barnet. För att detta ska vara en 
möjlighet måste familjehemsföräldrar kunna arbeta nära biologiska föräldrar. 
Familjehemsföräldrars involvering i att försöka bevara kontakten mellan barn och 
ursprungsfamiljen är ofta problematisk. Detta är ett problem även för 
socialsekreterare som kanske begränsar umgängestillfällena mellan barn och 
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biologiska föräldrar på grund av rädslan för att konflikten mellan biologiska föräldrar 
och familjehemsföräldrar leder till att placeringen avbryts, vilket givetvis medför 
konsekvenser för barnet (Sanchirico & Jablonka, 2000). 
 
Behovsorienterade och relationsorienterade inriktningar 
 

Utifrån diskussion om barns kontakt med föräldrar och andra viktiga personer har två 
huvudinriktningar utvecklats, vilka beskrivs av Höjer (2001).  Behovsorienterade 
anhängare anser att det bästa för barn är att upprätthålla nya och bestående relationer 
till familjehemsföräldrar. De som tillgodoser barns behov, som mat, närhet och 
trygghet, är de enda ”föräldragestalterna” som barn är i behov av. Relationen mellan 
barn och familjehemsföräldrar utvecklas mest optimalt, enligt behovsorienterade 
tänkare, utan inverkan från barns biologiska föräldrar. Man anser att behoven av 
trygghet och stabilitet garanteras genom en sådan relation. Barn bör ha så lite kontakt 
med ursprungsfamiljen som möjligt och placeringen bör betraktas som permanent.  
 
De relationsorienterade hävdar däremot att barn behöver bibehålla kontakt med sina 
biologiska föräldrar. Här menar man att, eftersom familjehemsplacerade barn har kvar 
inre bilder av sina föräldrar, är de i behov av att ha kontakt med dem även om de är 
psykiskt sjuka eller har stora missbruksproblem, annars lever barn med fantasibilder 
vilket upplevs som mer skadligt. De relationsorienterade menar att barns 
identitetsutveckling äventyras om barn inte får ha kontakt med biologiska föräldrar 
eller andra viktiga personer i nätverket (Höjer 2001).  
 
Tillhörighet och identitetskänsla 
 

Osäkerheten över placeringens varaktighet är en genomgående känsla för 
familjehemsplacerade barn. Det har visat sig att detta är vanligt även för de barn som 
är långtidsplacerade. Barn upplever inte sällan konflikt mellan viljan att tillhöra 
familjehemsföräldrar och behovet av att bibehålla lojaliteten och bandet till de 
bilogiska föräldrarna (Kools, 1997).  
 

I want to go over there and visit some of my family and relatives. 
I don’t want to forget about my culture and stuff so I want to go 
there. But it’s not easy when you are in foster care. It’s like 
you’re not part of that anymore. Like they’re not your family 
anymore. I mean, they’re still your family but not like they used 
to be. You know? And, it’s easy to forget where you came from, 
who you are.  (Kools, 1997, s: 268) 

 
Thoburn ur Andersson (1995) benämner två för barnet viktiga begrepp; varaktighet 
och identitet. Varaktighet innefattar trygghet, familjeliv, kontinuitet och kärleksfull 
omsorg. Bibehållna relationer med betydelsefulla personer, kontakten med den 
biologiska familjen och att förena det som varit med det som är, anses vara viktigt för 
det som Thoburn lägger i begreppet identitet. Vid avsaknad eller bristande kontakt 
med de tidiga, viktiga relationerna bör man, för att upprätthålla identitetskänslan, 
arbeta med barnets livshistoria och berätta om de förändringar som sker i 
ursprungsfamiljen.  
 
I Sverige genomförde Andersson (1999) en studie med barn från fem lokala 
socialkontor. Vid tidpunkten för intervjuerna var barnen tio till elva år och levde i 
familjehem. Av de 22 barn som intervjuades upplevde 11 barn att familjehemmet var 
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deras permanenta hem och de upplevde att de snarare tillhörde 
familjehemsföräldrarna än sin egna biologiska familj. Barnen både ville och trodde att 
de skulle få stanna i familjehemmet. Placeringar av dessa barn skedde före 
ettårsåldern och fram till femårsålder, där fem av barnen placerades före de fyllt ett 
år.   
 
Återförening mellan barn och biologiska föräldrar 
 

Många av umgängestillfällena för att bibehålla relationen och återförena barn med 
biologiska föräldrar är ofta problematiska, framhäver Haight, Kagle och Black 
(2003). Dessa möten kan väcka oroskänslor hos barn angående separation. Det finns 
rapporter som visar att barn efter besök regredierar till tidigare eventuella sämre 
beteenden. För de barn som är långtidsplacerade kan regelbundna träffar med 
föräldrar utmana barnets förmåga att hantera separationer och faktumet att leva 
utanför hemmet. Såväl föräldrars som barns ovilja och ursäkter att inte träffas kan 
vara uttryck för svårigheter med separationer, det behöver således inte betyda att det 
inte finns en god relation mellan förälder och barn. Barnet kan behöva extra stöd och 
hjälp före och efter träffarna med föräldrarna, det bör för barnet vara en viktig och 
trygg person som kan erbjuda känslomässigt stöd.  
 
Vad man lägger i begreppet återförening, menar Andersson ur Nilsson (1997), skiljer 
sig åt beroende på barnets relation till föräldrarna före, under och efter en placering. 
Det behöver inte nödvändigtvis innebära att barnet återvänder hem, men om barnet 
flyttar hem, kan hemkomsten vara påfrestande för såväl barnet som de biologiska 
föräldrarna. Återföreningen kan vara lika påfrestande som separationen. Återförening 
kan försvåras genom att situationen för barnets ursprungsfamilj har förändrats under 
separationen. Barnet kan komma hem till nya familjemedlemmar, nya rutiner och en 
ny miljö. 
 
Vidare framhäver Andersson ur Nilsson (1997) barnets känsla av tillhörighet, till 
någon av familjerna, som en viktig aspekt i återförening. Hon menar att det optimala 
för barnet, som upplever tillhörighet i båda familjerna, är att få behålla kontakten med 
familjehemmet efter hemkomst till de biologiska föräldrarna. Barnets ålder, kön, 
etnicitet och situationen före och efter ett omhändertagande är andra betydelsefulla 
aspekter som påverkar återföreningen. 
 
Skerfving ur Nilsson (1997) menar att det finns ytterligare faktorer som påverkar om 
en återförening ska bli möjlig. Tvång försvårar en återförening, då föräldrarna oftast 
har mer omfattande problem och samarbetet brister mellan socialtjänsten och 
föräldrarna. Placeringens geografiska utformning har betydelse för den bibehållna 
kontakten mellan barnet och föräldrarna. Familjehemsföräldrarnas samarbete med de 
biologiska föräldrarna kan vara av avgörande betydelse om barnet ska kunna förenas 
med sina föräldrar och samtidigt bibehålla relationen till familjehemmet. Kvalitén och 
intensiteten på umgänget, engagerad socialsekreterare, placeringens omfattning och 
vilket stöd de biologiska föräldrarna erbjuds inverkar på återföreningen.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Huvudsyftet med vår studie är att skapa fördjupad kunskap om och förståelse för 
familjehemsföräldrars och socialsekreterares erfarenheter av omhändertagna barn. 
Genom dessa intervjuer vill vi förstå de familjehemsplacerade barnens situation 
utifrån tre teman som genomsyrar arbetet, separation från biologiska föräldrar, tiden 
under placeringen och återförenig till ursprungsfamiljen. Våra frågeställningar blir 
därför följande: 

 
• Vilka erfarenheter har familjehemsföräldrar/socialsekreterare av små barn 

som placeras? 
 

• Vid ett omhändertagande, hur kan man bibehålla relationen mellan barn och 
biologiska föräldrar och vilka möjligheter har barn att knyta an till 
familjehemsföräldrar?  

 
• Hur skiljer sig en placering som är frivillig från en tvångsplacering?  

 
• Vilka erfarenheter har familjehemsföräldrar/socialsekreterare angående barns 

återförening till biologiska föräldrar? 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Här berör vi utvecklingen och innebörden av John Bowlbys bindningsteori. Vi 
belyser betydelsen av anknytningen mellan barnet och en viktig vuxen och vilka 
konsekvenser en separation medför för anknytningen. Olika former av 
anknytningsmönster, hur dessa påverkar barnets fortsatta utveckling och kommande 
relationer, framförs under senare delar av avsnittet. 
 
Bindningsteorin 
 

Under 1930-och 40-talet började psykoanalytiker i England och USA att intressera 
sig för det lilla barnets utveckling och vad som händer med den fortsatta utvecklingen 
om barnet under en längre tid eller upprepade gånger skiljs från, för barnet, 
betydelsefulla personer. John Bowlby reviderade den psykoanalytiska teorin utan att 
för den delen förkasta den. Bowlby sökte förståelse och teoretiska förklaringar till 
barnets beteenden och behov vid vissa åldrar. Han influerades av etologin6 och 
genom att integrera etologin med psykoanalysen kunde han genom observationer av 
barn utveckla bindningsteorin7 (Bowlby, 1994). 
 
Bindningsgestaltens betydelse för det lilla barnets trygghet 
 

Grunden i bindningsteorin är barnets emotionella anknytning till en bindningsgestalt, 
som Bowlby (1994) menar oftast, men inte nödvändigtvis, utgörs av modern. Redan 
från födseln är barnet villigt att möta och knyta an till människor i dennes omgivning. 
Den tidiga goda anknytningen, som ofta sker med föräldrarna, kompletteras med nya 
relationer när barnet blir äldre. Barnets anknytning är en fundamental form av 
beteenden och lika viktigt för överlevnad som andra primära behov, såsom sömn och 
föda.    
                                                 
6 Etologi - läran om djurs beteenden. 
7 Vi kommer att variera mellan begreppen bindning respektive anknytning samt bindningsteori 
respektive anknytningsteori beroende på vilket av begreppen författaren vi refererar till använder. 
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Barnets val av bindningsgestalt8 kommer inifrån barnet själv. Barnet har en stark drift 
att söka närhet och trygghet från mamman och för att vidmakthålla närheten, tar 
barnet till sig bindningsbeteenden. Barnet försöker genom bindningsbeteenden 
uppmärksamma bindningsgestalten på sina behov. Ibland kan det räcka med att barnet 
ser eller hör mamman för att bindningsbeteendet ska upphöra. Om barnet däremot är 
ängsligt och ledset kan det behöva röra vid eller hålla om mamman (Bowlby, 1994). 
 
Under olika omständigheter kan barnet rikta sitt bindningsbeteende till olika personer, 
den bestående bindningen gäller dock ett begränsat antal människor. 
Bindningsbeteendet är främst påtagligt under den tidiga barndomen, men kan 
framkallas under hela livet men då i speciella nödsituationer. Eftersom alla människor 
tar till bindningsbeteenden betraktas det som en väsentlig del av människonaturen, 
även individer av andra arter använder sig av vissa beteenden för att påkalla 
uppmärksamhet. Man kan säga att bindningsbeteende är en biologisk skyddsfunktion, 
att se till att det finns någon i närheten som är villig att hjälpa till i nödsituationer. Har 
barnet däremot aldrig upplevt respons på sitt bindningsbeteende påverkar detta hur 
barnets bidningsbeteende organiseras (Bowlby, 1994). 
 
En bindningsgestalt som är uppmärksam på det barnet förmedlar och kan möta dessa 
signaler korrekt, hjälper barnet att uppleva och själv kunna beskriva sina egna 
känslor. Genom att barnet kan uttrycka sina känslor och behov, så att omgivningen 
uppmärksammar dessa, utvecklar barnet en trygg inre bild av sig själv och 
bindningsgestalten (Cederblad, 2003). 
 
Kontakten med bindningsgestalten, hävdar Bowlby (1994), utgör en trygg bas i 
barnets liv, genom denna trygghet kan barnet ge sig ut och utforska världen. Barnet 
återvänder till modern när det behöver stöd, tröst eller skydd. När barnet upplever 
trygghet och tillit för modern utvecklas det optimalt. För att föräldrar ska fungera som 
en trygg bas, måste de intuitivt förstå och respektera barnets bindningsbeteende.  
 

Vi är alla, från vaggan till graven, lyckligast om livet är 
organiserat som en serie långa eller korta utflykter från den 
trygga bas vår(a) bindningsgestalt(er) utgör.  
(Bowlby, 1994, s: 85) 

  
Barn behöver få en bra balans mellan anknytningen och möjligheten att ge sig ut och 
utforska omgivningen. Föräldrarnas del i den trygga anknytningen skiljer sig åt. Det 
är främst mamman som utgör den emotionella tryggheten medan pappan utgör 
tryggheten för barnet att utforska omgivningen (Cederblad 2003). 
 
Vidare menar Bowlby (1994) att mamma och barn kan ha en symbiotisk relation till 
varandra där barnet kan ha svårt att utveckla ett socialt nätverk utanför familjen. I 
många fall har mamman själv vuxit upp med en ångestfylld bindning och försöker 
göra det egna barnet till sin bindningsgestalt. Förhållandet mellan mor och barn blir 
omvänt och barnet får ta på sig omsorgen av sin egen mamma. 
 
Enligt Bowlby ur Haight, Kagle och Black (2003) och Andersson (1995) är 
anknytningen mellan barnet och den primära omhändertagaren speciellt viktig under 

                                                 
8 Bowlby (1994) menar att det oftast är mamman som utgör bindningsgestalten. Vi kommer att variera 
benämningen bindningsgestalt med mamma, föräldrar alternativt anknytningsobjekt.  
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de tre första levnadsåren. Anknytningen kan vara avgörande för hur barnet i 
framtiden kommer att förvänta sig och svara på relationer. En långvarig separation 
under den tidiga barndomen mellan barnet och mamman riskerar att ha negativ 
inverkan på anknytningen. Placeras barnet i familjehem under de sex första 
månaderna är det mest troligt att barnet gör sin anknytning till 
familjehemsföräldrarna. Den biologiska mamman har inte haft möjlighet att vårda sitt 
barn, mamman och barnet har därför inte fått möjligheten att knyta an till varandra. 
 
Anknytningsfaserna under de tidiga levnadsåren 
 

Bindningsteorin förkastar psykoanalysens idé om att människor går igenom olika 
utvecklingsfaser, vilka man kan passera genom, fastna i eller regrediera till. Bowlbys 
(1994) teori erbjuder en annorlunda modell av människans utveckling. Med undantag 
från barn som föds med neurologiska skador, har alla spädbarn när de föds en 
variation av utvecklingsspår. Vilket spår barnet sedan följer är ett resultat av barnets 
omgivning och erfarenheterna av huruvida barnets behov har tillgodosetts. Oavsett 
barnets utveckling under de tidigare åren är förändringar alltid möjligt. 
 
Bowlby ur Haigt, Kagle och Black (2003) talar om några viktiga 
utvecklingsförändringar i barns anknytningsbeteende. Från barnets födsel fram tills 
sex veckor, befinner sig barnet i preattachment fasen vilket innebär att barnet inte blir 
upprört när det lämnas till en okänd omhändertagare. Under attachment - in – the – 
making fasen som varar upp till sex till åtta månaders ålder börjar barnet visa tecken 
på vetskap när de möter främmande människor. Under efterföljande fas clear – cut – 
attachment blir barnet oroligt när det separeras från dennes omhändertagare.  
Vid tre års ålder genomgår barnet en mer sofistikerad fas av anknytningen som 
Bowlby benämner som goal – corrected partnership. Barnet är inte längre i behov av 
den aktuella närvaron av föräldern utan barnet kan känna sig tryggt och veta att 
mamman finns även om det inte kan se henne. Andersson (1995) menar att vissa 
teoretiker skulle säga att barnet nu utvecklat objektkonstans, vilket innebär att barnet 
har en mental inre bild av sin bindningsgestalt. Innan barnet utvecklat någon 
objektkonstant kräver det föräldrarnas närvaro för att bibehålla anknytningen, barnet 
är speciellt sårbart för separationer. Däremot vill inte Bowlby (1994) använda ordet 
objektkonstant, han menar att barnets möjlighet till mental representation av 
bindningsgestalten utvecklas oberoende av och kommer före förmågan att uthärda 
separationer. 
 
Föräldrarnas svar på barnets signaler 
 

Ainsworth ur Bowlby (1994) menar att en viktig del i bindningsteorin är hur 
föräldrarnas beteende gentemot barnet inverkar på barnets utveckling och beskriver 
tre olika former av anknytning. Då föräldragestalten svarar på barnets signaler och 
representerar trygghet och kärlek utvecklar barnet en trygg bindning. Barn med en 
trygg bindning ger sig ut i världen med vetskap om att föräldrarna finns där när de 
behöver dem. Ängslig och motvillig bindning innebär att barnet är osäker på huruvida 
föräldern finns tillhands. Konsekvenserna av detta blir att barnet är speciellt känsligt 
för separationer, det blir ofta klängigt och drar sig för att ge sig ut och utforska 
världen.  De barn som har en ängslig och undvikande bindning förväntar sig inte att 
bli uppmärksammade när de söker omsorg utan snarare bli ignorerade och avvisade. 
Barns tidiga bindningsmönster har benägenhet att kvarstå, oavsett om föräldern 
behandlar sitt barn bra eller dåligt. Barn identifierar sig med de bilder som föräldrarna 
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har av barnet. Bindningsmönster har en tendens att bli en egenskap hos barn, vilket 
innebär att det påverkar framtida relationer. Det upplevs som enklare och positivare 
att ta till sig ett tryggt barn med god bindning, däremot är det mer krävande att ta 
hand om ett ängsligt barn. Både med ett ängsligt motvilligt barn, som karaktäriseras 
av att vara mer klängigt och oroligt, och ett ängsligt undvikande barn, som ofta håller 
sig för sig själv, kan deras beteenden orsaka svårigheter i omsorgen. Det blir lätt att 
uppfatta det som en ond cirkel, då de barn som kanske är i mest behov av hjälp, är de 
som är svårast att ge hjälp till (Bowlby, 1994). 
 

Bowlby talar om, enligt Andersson, Andersson och Thorsén (2002), begreppet 
arbetsmodell som utvecklas hos barnet genom den första relationen. Barnets 
förväntningar på anknytningsobjektet och dennes gensvar på barnets signaler utgör 
arbetsmodellen. Barnets upplevelse av sig själv värderas genom denna modell. 
Arbetsmodell kan ses som en inre karta hos barnet över hur man beter sig, hur man 
ska bemöta andra människor och hur man själv förväntar sig bli bemött. Det är 
således en modell över både barnets självbild och anknytningsobjektet. Barnets 
självbild påverkas av mammans sätt att behandla och betrakta barnet, vilket får 
följden att det mamma inte ser hos barnet kommer barnet själv inte att upptäcka. Barn 
som saknar en stabil anknytning, kan komma att tvivla på och uppleva utanförskap i 
relationer till andra människor, de kan därigenom gå miste om förmågan att uppfatta 
relationer som positivt.  
 
Barns reaktioner vid separation från bindningsgestalten 
 

Bowlby ur Andersson (1995) hänvisar till paret Robertsons forskningsresultat när han 
menar att barn som har en någorlunda bra relation till sin moder och separeras från 
henne, först invänder med protest, därefter med förtvivlan för att till slut uppleva 
likgiltighet.  När barnet blir lämnat protesterar det genom att skrika och gråta. Barnet 
är helt upptaget med att hoppas och leta efter tecken på att mamman ska komma 
tillbaka. Detta upptar mycket av barnets tid att det är helt otröstligt och har svårt att 
samarbeta med de närvarande vuxna. Fasen av förtvivlan innebär att barnet, till viss 
del, fortfarande ägnar mycket tid att längta efter sina föräldrar. Tillbakadragenhet och 
stilla gråt är beteenden som visar på en saknad efter föräldrarna.  
 
Fasen av avskiljande och likgiltighet, upplevs ofta som en återhämtning och 
kännetecknas av att barnet nu accepterar den nya situationen, andra vuxna i 
omgivningen och deras omsorg. När föräldrarna däremot kommer på besök kan man 
se att allt inte är som det ska vara då barnet inte uppvisar något anknytningsbeteende. 
Barnet blir avståndstagande och likgiltigt. Avskiljandet kan efter kortare separationer 
försvinna men däremot finns det orsak att tro att efter långvarig eller upprepade 
separationer, speciellt under de tre första levnadsåren, kan avskiljandet bli bestående.  
Bowlby hävdar att barnet påverkas allvarligare under och efter separationen om 
omgivningen och människorna är främmande för barnet (Andersson, 1995).  
 
Bowlby (1994) menar att en separation från bindningsgestalten kan innebära att 
barnet senare utvecklar separationsångest. Psykoanalytiker fann att om barn är med 
om förluster kan de uppleva sorg vilket i sin tur skapar emotionella problem, särkilt 
depression. De emotionella likgiltiga barn som Bowlby ur Andersson (1995) 
beskriver aktiverar inte längre bindningsbeteenden vilket kan få konsekvenser av att 
de inte upplever sig värda att älskas eller att de inte har förmågan att älska. Bowlby 
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gör jämförelser med den personlighet som Winnicott ur Bowlby (1994) beskrivs som 
ett falskt själv.  
 
Vidare hävdar Bowlby (1994) att negativa barndomsupplevelser har två slags 
verkningar.  Barn som genomgår negativa upplevelser blir mer sårbara för senare 
svårigheter. Sannolikheten ökar att de faktiskt kommer att erfara negativa upplevelser 
senare i livet. Negativa barndomsupplevelser är ofta ett resultat av yttre påverkningar 
och är således inte ett resultat av barnets eget handlande. Senare negativa upplevelser 
ses som en följd av de störningar barnet fått genom tidigare barndomsupplevelser. 
Detta kan i sin tur leda till att barnet i framtiden kommer behandla sina barn så som 
det själv blivit behandlat. En mamma som under sin uppväxt blivit försummad, 
lämnad ensam och misshandlad är mer benägen att utsätta sitt barn för fysisk 
misshandel. Detta kan leda till negativa effekter på barnets personlighetsutveckling. 
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Under metodologiska utgångspunkter beskriver vi hermeneutiken som 
forskningstradition och vanliga tillämpbara kunskapskällor inom traditionen. Vi 
inspireras av den fenomenologiska ansatsen, vilken vi behandlar under detta avsnitt. 
Vi utgår från Kvales (1997) tillvägagångssätt vid analys och tolkning av kvalitativt 
material. I slutet av denna del belyser vi begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet och hur dessa används vid kvalitativ forskning. Vi framför även 
vilken innebörd dessa metodologiska utgångspunkter har för vår uppsats.  
 
Hermeneutik som forskningstradition 
 

För att nå vetenskaplig kunskap, framhäver Hartman (2004), tillämpas och behövs 
vetenskapsteorier. Vetenskapsteorier behandlar en form av mänsklig kunskap, man 
försöker beskriva världen genom teorier. De används som förklaringar till varför olika 
händelser inträffar. Naturvetenskapen och samhälls- och beteendevetenskapen 
intresserar sig för och undersöker olika saker, därför skiljer de sig åt beträffande 
undersökningsmetod och hur resultatet från den vetenskapliga undersökningen 
framhävs. Positivismen är den forskningstradition som härstammar ur 
naturvetenskapen. Den syftar till att ge oss kunskap om hur världen är beskaffad, man 
når kunskap om verkligheten via observationer.  
 
Syftet med vår uppsats är att få djupare förståelse för barns situation vid ett 
omhändertagande och en placering utanför hemmet. Vi strävar efter att få ta del av 
familjehemsföräldrars och socialsekreterares tolkning av barnens situation.  
Hermeneutiken ligger till grund för vår uppsats och är framtagen ur samhälls- och 
beteendevetenskapen. Valet av forskningstradition upplever vi som relevant, då 
hermeneutiken söker en förståelse för människors livsvärld.  Förståelsen av 
människans livsvärld får vi genom tolkning av dennes handling, vilket kan utföras 
såväl verbalt som icke-verbalt. Strävan ska vara att leva sig in i människans 
uppfattning om världen. Intresset ligger i hur världen upplevs, hur den tolkas och inte 
hur den är beskaffad (Hartman, 2004). 
 
Patel och Davidson (2003) menar att den hermeneutiska forskaren influeras av sin 
förförståelse för att tolka och förstå människans livsvärld. Uppfattningar, känslor och 
kunskap forskaren har är en möjlighet att utnyttja för att tolka och förstå 
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forskningsobjektet/subjektet. Det krävs empati och medkänsla för möjligheten att 
använda sin förförståelse och få djupare förståelse i tolkningen.  
 
De vetenskapsteoretiska grunderna inom den kvalitativa metoden återfinns inom 
hermeneutiken. Hermeneutiken ämnar ge riktlinjer för hur man som kvalitativ 
forskare går tillväga för att tolka och förstå människans uppfattning om dennes 
livsvärld. Då den hermeneutiska teorin syftar till att ge oss mer kunskap och insikt om 
människors uppfattningar om sig själva och sin livssituation, utgör den kvalitativa 
forskningen en möjlighet att utveckla sådan teori (Hartman, 2004). 
 
Kunskapskällor 
 

I vår uppsats inspireras vi av fenomenologin som utgör en av de kvalitativa 
ansatserna. Valet görs med syftet i bakgrunden, att intervjua familjehemsföräldrar och 
socialsekreterare för att genom dem skapa fördjupad kunskap om och förståelse för 
barnens situation. Fenomenologisk utgångspunkt syftar till att ge kunskap hur 
människan genom tolkning uppfattar världen, hur vi ser på oss själva och våra 
erfarenheter. Upplevelser och känslor är exempel på de företeelser den hermeneutiska 
fenomenologin avser att studera och hur dessa påverkar individens handlingar och 
syn på omgivningen (Hartman, 2004).   
 
Inom den kvalitativa forskningen är intervju en vanlig förekommande kunskapskälla 
på grund av dess flexibilitet. Intervjuaren följer och anpassar sig till intervjupersonens 
svar genom att omformulera och ställa nya frågor. Fördelen med kvalitativa intervjuer 
är att frågorna är öppna och man utgår inte från några specifika tekniker eller regler. 
Den öppenhet och flexibilitet som en kvalitativ intervju medför, gör att intervjuaren 
måste fatta vissa beslut under intervjun. Det kan handla om att man kanske ska följa 
upp nya teman som uppkommer eller enbart hålla sig till intervjuguiden. En 
intervjuguide ska antigen innehålla teman och/eller välformulerade frågor som ska 
ligga till grund för intervjun. Denna form av kunskapskälla ställer krav på att 
intervjuaren är förberedd och kompetent, detta också för att kunna ställa väsentliga 
frågor (Kvale, 1997). 
 
Vidare menar Kvale (1997) att intervjuaren finner information genom 
intersubjektiviteten, relationen som uppstår mellan intervjuaren och informanten. 
Man måste få tillgång till informantens livsvärld genom att skapa en trygg atmosfär. 
Intervjuaren måste behålla sin professionalism, trots att den intervjuade delar med sig 
av personliga uttryck om upplevelser och känslor. Innan intervjun tar vid ska 
informanten få information om syftet med intervjun och även ha möjlighet att ställa 
frågor. Det är viktigt att innan man avslutar intervjun att förhöra sig med informanten 
om denne önskar att tillägga något.  Idealet inom fenomenologin är att lyssna till 
informantens upplevelser utan att avbryta med frågor.  
 
Vårt intresse riktar sig till informanternas erfarenheter kring barn som placeras, vi 
anser därför att intervjuer är den lämpligaste metoden för datainsamling. Syftet är att 
framhäva informantens uppfattningar, vilket vi upplever möjligt genom intervjuer. Vi 
menar att genom dessa intervjuer kommer vi att nå den nya kunskap vi söker genom 
våra frågeställningar.  
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Kvalitativt datamaterial, analys och tolkning 
 

Vi kommer grunda vår uppsats på intervjuer, vilket medför att vi kommer att göra en 
intervjuanalys. Meningskoncentrering, -kategorisering, - strukturering och tolkning 
utgör metoder för analysering och meningsskapande av intervjuer. 
Meningskoncentrering utgör en kortfattad, men samlad sammanfattning av 
intervjumaterialet, det intervjupersonen förmedlat. Efter en koncentrerad 
sammanfattning kategoriseras delar av intervjun under viktiga och lämpliga begrepp, 
figurer och tabeller. Strukturering innebär att materialet ordnas till en 
sammanhängande berättelse där det mest väsentliga framhävs. Därefter genomförs en 
tolkning av materialet, vilket görs djupt och spekulerande utifrån forskarens 
perspektiv och uppfattning om forskningsmaterialet. Forskaren försöker lyfta fram det 
osagda, det som inte direkt finns att finna i intervjumaterialet (Kvale, 1997). 
 
Vidare betonar Kvale (1997) att en hermeneutiskt genomförd forskning tillåter en 
mängd relevanta och motiverade tolkningar. Inom tolkning av kvalitativt material 
skiljer man på två begrepp, snedvriden - och perspektivisk subjektivitet. Snedvriden 
subjektivitet innebär att forskaren enbart uppmärksammar det som stödjer dennes 
uppfattning och tolkningen sker selektivt. Enbart de resultat som stämmer överens 
med forskarens tankar framhävs i resultatet, annan viktig information kan därmed gå 
förlorad. Om forskaren däremot utgår från olika perspektiv och frågor till samma 
material kommer denne fram till olika tolkningar vilket benämns perspektivisk 
subjektivitet. 
 
I tolkning av vår uppsats kommer vi inta olika perspektiv och framhäva skilda 
relevanta tolkningar, vi inspireras av att utgå från en perspektivisk subjektivitet. Vi 
kan finna såväl för- som nackdelar med möjligheten till att inta olika perspektiv och 
därmed komma fram till olika tolkningar. De hinder vi kan finna är att vår kunskap 
om ämnet är begränsad och medför därför svårigheter för tolkningar, vi kan ha svårt 
att kritisera den information vi får ta del av. I vår uppsats, som belyser erfarenheter, 
kan vi även se fördelar med mångfalden av tolkningar. Människan upplever och 
påverkas av erfarenheter i livet på ett individuellt sätt, vi ser det därför som en fördel 
att ingen möjlig sanning kommer utelämnas. 
 
Kvale (1997) beskriver tre olika tolkningssammanhang inom den kvalitativa 
intervjun, självförståelse, sunda förnuftets förståelse och teoretisk förståelse. Med 
självförståelse menas att tolkningen av intervjun koncentreras till det intervjuaren 
förmedlat ur dennes egna perspektiv såsom forskaren uppfattat det. Sunda förnuftets 
förståelse innebär att forskaren ställer sig kritisk till det intervjupersonen förmedlat. 
Tolkningen går ett steg längre, utöver intervjupersonens synvinkel och medför en 
breddad och utökad tolkning. I det tredje tolkningssammanhanget, teoretisk 
förståelse, går tolkningen utöver självförståelsen och det sunda förnuftet förståelse för 
att här integreras med en relevant teori, som i denna studie är Bowlbys 
anknytningsteori. 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Inom kvalitativ forskning vävs begreppen reliabilitet och validitet tillsammans, utan 
att för den delen ändra begreppens innebörd. LeCompte och Goetz ur Bryman (2002) 
benämner reliabilitet och validitet, i den kvalitativa forskningen, med andra begrepp. 
Extern reliabilitet står, enligt dem, för i vilken grad undersökningen kan rekonstrueras 
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och ge samma resultat. Detta är inte enkelt i vår studie eller i någon annan form av 
kvalitativ studie, då det är en omöjlighet att återskapa den sociala miljön som råder 
under forskningstillfället. En annan form av reliabilitet är intern reliabilitet, där 
forskarna inom forskningsprojektet ska vara eniga om hur man ska tolka och 
analysera det material man får ta del av (Bryman, 2002). Genom att vi för ständiga 
diskussioner med varandra kommer vi komma fram till gemensamma tolkningar och 
analyser av den information vi får genom intervjuer. 
 
Intern validitet innebär att det ska finnas en koppling mellan observationer och den 
teori som utvecklas utifrån observationerna. Medverkan och det långvariga 
deltagandet i en grupp gör det sannolikt för undersökaren att säkerställa en hög nivå 
av överensstämmelse mellan begrepp och observationer. Intern validitet utgör därför 
en styrka i kvalitativa undersökningar. Extern validitet berör möjligheten att 
generalisera resultatet till andra omgivningar och situationer. Den externa validiteten 
medför svårigheter för generaliseringen i den kvalitativa forskningen på grund av 
användandet av fallstudier och ett begränsat urval (Bryman, 2002).  
 
Lincoln och Guba ur Bryman (2002) rekommenderar två huvudsakliga 
bedömningsgrunder för kvalitativ undersökning, trovärdighet och äkthet. Begreppet 
trovärdighet innehåller fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
en möjlighet att styrka och konfirmera. Med skapandet av tillförlitlighet i resultatet 
menar man att forskningen följt de regler som är uppsatta och att intervjupersonerna 
har tagit del av resultatet för att bekräfta att resultatet representerar dennes verklighet. 
I kvalitativ metod är undersökningsgruppen ofta medvetet begränsad till vissa 
personer, där alla har vissa gemensamma egenskaper. Överförbarhet handlar om och 
hur man kan använda resultatet från just denna specifika grupp till övriga miljöer och 
grupper.  
 
Vi upplever att vårt resultat kommer att vara tillförlitligt då vi avser att följa de givna 
regler och om intresset finns ska informanterna få ta del av resultatet för att bekräfta 
det de har sagt. Resultatet tror vi i stor utsträckning kommer vara överförbart då vår 
uppfattning är att alla barn är i behov av kärlek och trygghet och att flertalet 
familjehemsföräldrar och socialsekreterare går igenom liknande processer när det 
gäller placering av barn och känslorna av att som familjehemsföräldrar ta emot ett 
barn med allt vad det innebär.  
 
Pålitlighet i den kvalitativa undersökningen liknar Lincoln och Guba ur Bryman 
(2002) med den kvantitativa reliabiliteten. De menar att andra utomstående forskare 
ska inta ett kritiskt granskande förhållningssätt för att kunna avgöra om studien är 
pålitlig. Detta kräver att studien beskriver och redogör för de processer och alla de 
faser som undersökningen och forskaren gått igenom. I kvalitativ forskning är det 
omöjligt för forskaren att inta ett helt objektivt perspektiv. Möjligheter att styrka och 
konfirmera innebär att forskaren, med denna kunskap i bakgrund, försöker säkra att 
han/hon i så stor utsträckning som möjligt försökt vara objektiv och inte styrts av 
egna uppfattningar och förförståelse. 
 
Genom opponering av vår uppsats och genom vår utförliga beskrivning av 
tillvägagångssättet, vilket vi beskriver under ”Planering och genomförande”, anser vi 
att vår uppsats kommer att uppfylla kriteriet för pålitlighet. Vi är medvetna om att vi 
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inte kommer att vara fullt objektiva, med kunskap om detta kommer vi försöka att 
inte påverkas av våra tidiga uppfattningar.  
 
Förutom de fyra delkriterier för tillförlitlighet talar Lincoln och Guba ur Bryman 
(2002) om äkthet. Kriterierna för äkthet ska svara på frågorna om undersökningen ger 
en sann bild av de studerades och deras åsikter? Kan deltagarna med hjälp av 
undersökningen nå förståelse för sin och andras situation och livsvärld och kan man 
med den förståelsen få bättre möjligheter att förbättra sin situation? Vår förhoppning 
är att uppsatsen kommer representera äkthet genom att såväl vi, läsarna och de 
medverkande informanterna når ny eller annan förståelse. 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 

I detta kapitel redogörs för vad som föregick uppsatsen i form av förberedelser, vårt 
urval, hur vi har gått tillväga för att samla in data och hur vi har tolkat och analyserat 
vårt material. Vi beskriver Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, våra forskningsetiska 
överväganden och vad som varit etiskt problematiskt i vår studie samt hur vi hanterat 
detta.  
 
Förberedelser 
 

Förberedelser skedde genom utformandet av en projektplan, där intresset för den 
senkommande uppsatsen, tidigare forskning och möjliga tillvägagångssätt 
framhävdes. Inför själva uppsatsen och intervjuerna tog vi ytterligare del av litteratur 
och forskning som vi fann intressanta som en inspiration för fortsatt utveckling av 
idéer. Därefter utvecklade vi en tankekarta där idéerna samlades för att vi sedan 
skulle kunna strukturera arbetsgången, samt innehållet och finna kontentan av det vi 
ville med uppsatsen.  
 
Urval 
 

Genom handledning fick vi tips om möjliga intervjupersoner och tillvägagångssätt för 
att finna ytterligare väsentliga informanter. Vi tog kontakt med tänkta informanter 
genom telefonsamtal för att se om det fanns något intresse av att delta i uppsatsen. 
Vid kontakt med tänkta socialsekreterare och utredare blev vi ibland hänvisade vidare 
när dessa inte upplevde sin kunskap som väsentlig för intervjun. Genom 
socialsekreterare och konsulenter kom vi i kontakt med familjehem som var 
intresserade av att få delta i vår uppsats. På detta sätt har vi fått relevanta och 
intressanta intervjuer med tre familjehemspar och tre socialsekreterare, varav en 
arbetar med fördjupad utredning, en utreder familjehem och en har hand om både 
utredning och placering av barn.     
 
Innan intervjun skickades ett brev9 ut till de intresserade, med mer ingående 
information och en översikt över Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Några 
informanter ville, av säkerhetsskäl, att vi tog med brevet och missivet till 
intervjutillfället för att man inte skulle kunna hänföra intervjun till dem.  
 

                                                 
9 Brevens utformning, innehåll och de etiska riktlinjerna finna i bilaga 2.  
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Datainsamling 
 

Vårt resultat grundar sig på intervjuer. För att underlätta intervjun, för att få med allt 
det som sades och för att kunna koncentrera sig på intervjun använde vi oss av 
diktafon. Intervjun riktades till två olika informantgrupper och därmed utformade vi 
två intervjuguider10 men med samma tema. Två av våra informanter bad om att få ta 
del av intervjuguiden innan intervjun. I samråd med handledaren ansåg vi att det 
kunde innebära att vi fick mer utförliga svar på våra frågor och skickade därför 
frågorna i förväg.  
 
Under intervjuerna försökte vi tänka på det Kvale (1997) skriver om det 
fenomenologiska idealet att inte avbryta informantens berättelser. Vid första 
intervjutillfället upplevde vi detta som svårt när vi lätt drogs med i deras berättelser 
och ville gärna visa vår förståelse verbalt. Under senare intervjuer visade vi vår 
förståelse på annat sätt och väntade med de eventuella följdfrågor som dök upp under 
intervjun. Informanten fick möjlighet att ställa frågor innan intervjun tog vid men 
också efteråt.  
 
Databearbetning – analys och tolkning 
 

Vi upplever att vi har relativt mycket förförståelse huruvida barn påverkas av 
separationer och placeringar i samhällets vård. Tolkningarna av de resultat vi kommit 
fram till influeras av vårt sätt att se på omvärlden. Vi har dock försökt vara objektiva 
och framhäva informantens uppfattning och inte bara de resultat vi anser stämma 
överens med vår förförståelse. Detta har vi gjort genom att hela tiden föra 
diskussioner med både varandra, handledare och under intervjuerna med 
informanterna  
 
Vi har inspirerats av att följa Kvales (1997) metod för analysering och tolkning av 
intervjuer. Vilket innebär att vi har skrivit ut alla intervjuer, därefter koncentrerat 
materialet för att finna viktiga kategorier, vilket vi sedan strukturerat till en 
sammanhängande text, varvat med citat. I vår tolkning av intervjuerna har vi 
inspirerats av att utgå från en perspektivisk subjektivitet, vilket innebär att vi har 
försökt att utgå från olika perspektiv och därigenom kommit fram till olika tolkningar 
av vårt resultat. Tolkningen började med att vi först förmedlade informanternas 
erfarenheter. Därefter har vi försökt göra en utökad tolkning av intervjumaterialet, för 
att sedan integrera det med Bowlbys anknytningsteori.  
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Etiska riktlinjer 
 

Vid all forskning bör man följa vissa uppsatta principer för att främja forskningens 
kvalité och skydda de berörda individerna. Framförallt är det två krav som bör ligga 
till grund för forskningen, forskningskravet och individskyddskravet. 
Forskningskravets innebörd handlar om att forskningen fokuserar på betydelsefulla 
frågor och att forskningen håller hög standard.  De personer som forskningen 
inkluderar ska inte utsättas för integritetskränkning, förolämpning eller annan form av 
skada, vilket utgör individskyddskravet. Forskningskravet och individskyddskravet 
bör i den mån det är möjligt samspela. Varje ansvarig forskare ska väga den kunskap 

                                                 
10 För mer information angående vilka frågor vi ställde hänvisar vi till bilaga 3.  
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som framkommer från forskningen med de eventuella negativa effekter som kan 
påverka undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2005). 
 
Inom individskyddskravet finns det fyra huvudkrav för forskning. Informationskravet 
ger riktlinjer för hur man som forskare ska informera de berörda om syftet med 
forskningen och betydelsen av deltagarnas medverkan i undersökningen. Deltagandet 
ska vara frivilligt och det ska framgå att deltagarna när som helst kan avbryta sin 
medverkan. Självbestämmande över ens delaktighet står att finna i samtyckeskravet, 
de berörda deltagarna ska samtycka till sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2005). 
Kravet om information och samtycke benämner Kvale (1997) som informerat 
samtycke och menar vidare att man ska delge undersökningspersonerna vilka för- 
respektive nackdelar som kan uppstå genom deltagandet i forskningsprojektet. 
Frågorna man bör fundera över är huruvida den deltagande gett sitt samtycke eller om 
det är en överordand som påverkat personen till ett samtycke. Svårigheter med att 
lämna information utgörs av hur mycket information som bör ges och vid vilket 
tillfälle. Som forskare måste man vara beredd på att ändra forskningens riktning, då 
det är informantens uppfattning som är väsentlig och forskaren kan aldrig vara säker 
på forskningens slutresultat. Detta är ett problem vid informerat samtycke då det man 
avsåg att studera från början, vilket man även förmedlat till de berörda deltagarna, 
kanske har ändrat fokus (Kvale, 1997).  
 
Vi anser att vi uppfyllt kravet om informerat samtycke genom det brev vi skickade ut 
till de berörda informanterna, vilket innefattade syftet med intervjun och information 
om frivillighet och samtycke. I den mån det var möjligt tog vi direktkontakt med de vi 
ämnade intervjua, vi tror därför att informanterna själva bestämde över sin medverkan 
och var medvetna om vad deltagandet innebar. 
 
Inom konfidentialitetskravet skyddas de medverkandes personuppgifter, deltagarna 
och deras medverkan är konfidentiell (Vetenskapsrådet, 2005). De vi intervjuat 
kommer att förbli konfidentiella för alla utom oss, vår handledare och de som 
förmedlat kontakter mellan oss och våra informanter, vi kommer inte att nämna med 
vilka eller vart vi genomfört våra intervjuer. Vidare inom Vetenskapsrådet (2005) 
berörs nyttjandekravet, vilket är det sista av de fyra kraven inom individskyddskravet, 
kravet innebär att informationen som deltagarna bidrar med enbart ska användas inom 
forskningen. Vi upplevde det inte som ett problem att uppfylla nyttjandetkravet, då 
den information vi fick ta del av enbart syftar till att ge oss fördjupad förståelse och 
endast kommer att användas i denna uppsats.  
 
Relationen mellan intervjuaren och informanten 
 

Kvale (1997) menar att parterna i en intervju inte är jämlika, eftersom det är forskaren 
som styr intervjun är dennes position högre än den intervjuade. Vidare menar 
författaren att intersubjektiviteten som uppstår mellan forskare och informanten 
påverkar såväl informanten som forskaren. Vi upplevde dock inte detta som ett etiskt 
problem vid våra intervjuer, då vi anser att de vi intervjuade är de som bär på den 
riktiga kunskapen och erfarenheten om barns upplevelser och situation vid ett 
omhändertagande.  
 
Vidare hävdar Kvale (1997) att det inte räcker att enbart följa etiska riktlinjer utan det 
krävs förståelse och engagemang för den man möter i intervjun. Man måste också, 
genom känslighet, avgöra när man möter etiska frågor och genom ansvar bemöta och 
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behandla dessa på korrekt sätt. Hur man kommer att möta och tillämpa de etiska 
kraven handlar mångt och mycket om hur forskaren är som person. Inom intervjuer 
kan man ibland tala om den psykoanalytiska termen, ”motöverföring”, vilket i detta 
fall innebär att intervjuaren identifierar sig med intervjupersonen och kan inte inta ett 
professionellt avstånd utan uppfattar och framför allting ur undersökningspersonens 
perspektiv utan att bevara en kritisk hållning (Kvale, 1997). 
 
Familjehemsföräldrarnas berättelser om vad de här barnen har varit utsatta för, har 
påverkat oss på ett djupare plan, mest under själva intervjutillfället men även till viss 
del efteråt. Vi upplever inte mötet som ett professionellt möte utan som ett möte 
mellan oss och familjehemsföräldrarna där vi alla var berörda och engagerade i dessa 
barn. Vi upplever däremot att intervjutillfällen med socialsekreterare har varit något 
mer professionellt men ändå berördes vi av deras upplevelser av barnen. 
 
Etiken – i mötet med familjehemsföräldrar och socialsekreterare  
 

Vi har valt att varken intervjua små eller vuxna familjehemsplacerade barn utifrån de 
etiska aspekterna att det kanske skulle göra mer skada än nytta. På denna 
forskningsnivå är det fullt tillräckligt att intervjua familjehemsföräldrar och 
socialsekreterare och genom dem få kunskap om och djupare förståelse för barn i 
familjehem.   
 
Familjehemsföräldrar har vi inte tagit någon första kontakt med utan det är 
professionella som har förmedlat kontakt. Här har vi mött sekretessen på ett 
annorlunda sätt än tidigare, den sekretess förmedlaren/socialsekreteraren har 
gentemot familjehemsföräldrarna, vi är då skyldiga att skydda såväl 
förmedlaren/socialsekreteraren som familjehemmet. Under de två första intervjuerna 
med familjehemsföräldrar blev vi inbjudna till deras hem, vilket medfört mer respekt 
och ödmjukhet då vi befann oss i deras privata sfär. Vid alla intervjutillfällen 
klargjorde vi att om intervjupersonen upplevde någon fråga som känslig eller svår att 
besvara kunde de låta bli att besvara den. Några av de utskrivna intervjuerna har 
skickats till informanterna för godkännande.  
 
Då vi upplever att socialtjänstens arbete i hög grad är utsatt för kritik har vi varit extra 
försiktiga med frågornas utformning så de inte upplevdes kränkande. Detta hanterade 
vi genom att ställa frågor med respekt för socialsekreterarnas arbete och situation. 
 
Presentation av resultatet 
 

Resultatet presenterar vi under, för vår studie, lämpliga kategorier. Vi varvar 
resultattext med citat för att förstärka det som sades. Vi har valt att skilja på våra 
informanter, familjehemsföräldrarna har benämningen F och socialsekreterare 
benämns som S. Vi vill poängtera att de erfarenheter vi framför inte alltid är 
representativt för alla informanter, det kan betyda att vissa informanter kanske inte 
ställer sig bakom vissa uttalanden, då de intervjuade har olika erfarenheter. Varje barn 
och dennes situation är unik, vi är inte ute efter att dra generella slutsatser utan att få 
en inblick i vilka erfarenheter familjehemföräldrar och socialsekretare har angående 
familjehemsplacerade barn och deras situation. 
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RESULTAT 
 

Vi kommer här att presentera vårt resultat som berör familjehemsföräldrarnas och 
socialsekreterarnas dilemman. Vi belyser även hur samarbetet har fungerat mellan 
biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar och hur det kan komma att påverka 
barnet. Hur frivillig placering kan skilja sig från en tvångsplacering, barnets 
anpassning till den nya situationen, den lojalitetskonflikt barnen ofta kämpar med och 
hur det fortsatta umgänget med föräldrar ser ut är viktiga delar i att förstå hur barnens 
situation kan se ut. Barnets utveckling och informanternas erfarenheter om 
återförening mellan barn och ursprungsfamiljen är andra viktiga områden vi 
presenterar under denna del. Vi vill upplysa läsaren att de familjehemsföräldrar vi har 
kommit i kontakt med har barn som vid placeringstillfället var mellan några månader 
till fem år gamla.  
 
Familjehemsföräldrars och socialsekreterares dilemman  
 

Den genomgående uppfattningen från socialsekreterare är att utredningar och 
placeringar medför inre konflikter huruvida man fattar rätt beslut och om man 
uppfyller målet att försöka utgå från barnets behov. Under utredningar tittar 
socialsekreterare mycket på relationen mellan föräldrar och barn och det är en viktig 
faktor i beslutsfattandet, men om det inte finns någon god relation mellan barn och 
förälder och om det i övrigt är missförhållanden i hemmet, poängterar 
socialsekreterare att man inte får utsätta barnet för risken att inte ha det bra. Tankarna 
om vad man tillfogar barnet med det beslut man tar finns alltid med. Socialsekreterare 
menar att varje individ är unik och att man aldrig kan veta hur en person kommer att 
uppfatta sin situation  
 

S: Det är en väldig balansgång hela tiden och det är frågan 
om… det är hela tiden frågan om vad som är optimalt, vad är 
tillräckligt bra? Även om varje människa är unik så måste vi ju 
göra någon slags generalisering, vad vi…vad vi vet att 
människor behöver och då måste vi liksom sätta till det här. 

 
Matchning utgör en viktig del i socialsekreterarens arbete och upplevs också som en 
svårighet, att placera rätt barn i rätt familjehem. Det är relationer som ska bära under 
lång tid, kanske under barnets hela liv, även om barnet, efter en tid, flyttar hem till 
ursprungsfamiljen.  Man önskar att det placerade barnet helst ska vara yngst i 
familjen, detta gäller framförallt små barn som kanske ska få en helt ny familj. De 
barn som placeras har ofta farit väldigt illa i ursprungsfamiljen och har kanske 
kommit efter i utvecklingen. De små barnen ska därför inte behöva jämföra sig själv 
med familjehemmets biologiska barn som kanske är i samma ålder och där 
utvecklingen troligtvis kommit längre. Socialsekreterare menar att de barn som 
placeras måhända aldrig kommer må riktigt bra, man kan inte jämföra dem med andra 
barn som vuxit upp i harmoniska familjer, men att en del placerade barn ändå kan må 
fantastiskt bra, med tanke på vad de har varit med om. Vidare försöker 
socialsekreterare även ta hänsyn till barnets etniska tillhörighet. Familjehemsföräldrar 
påpekar också vikten av matchning såväl för barnets skull som för familjehemmet för 
att man ska få till en hållbar relation.  
 

F: Man ska nog ha, alltså rätt placering sen ska det också vara 
lite matchning med. Jag tror inte man kan knyta an till … Inte 
alla placeringar utan det ska nog vara lite rätt också, det ska 
nog vara lite tur också. Tror jag, så att det blir rätt barn i rätt 
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familjehem. Jag tror inte man kan knyta an till alla, det tror jag 
inte. 

 
Familjehemsföräldrar upplever en inre konflikt med sig själva hela tiden och upplever 
oförutsägbarheten i placeringen som en av de jobbigaste bitarna i att vara familjehem. 
De framför dock hur man alltid kan trösta sig med att det är socialtjänsten som tar 
besluten, även om familjehemsföräldrarna ibland skulle vilja ha mer att bestämma om 
så upplever de dock det som befriande att de inte har någon kontroll över barnets öde. 
Familjehemmets uppgift är att göra det så bra som möjligt för barnet.  
 

F: Det är rätt skönt att man inte har den makten och kunna 
bestämma vad som är rätt och fel. Liksom är det rätt att bryta 
upp barnen från ett ställe där dom har rotat sig för att dom 
tvunget ska till dom biologiska föräldrarna? Är det rätt eller fel 
eller tvärtom, är det rätt att neka dom biologiska föräldrarna sitt 
barn? 

 
Situationen för familjehemsföräldrar att ta in någon annan förälders barn i sitt hem är 
inte alltid lätt. Familjehemsföräldrar får försöka vara lite telepatiska och försöka tolka 
barnets signaler och menar att det alltid finns någonting som man ska tänka på, vilket 
kan vara svårt för det kan vara små avvikande beteenden som det kan ligga något 
djupare bakom. De upplever att deras erfarenhet av att ha egna barn har hjälpt mycket 
i att veta vad som är normalt och inte normalt för ett barn i en viss ålder. 
Familjehemsföräldrar känner att de har många ögon på sig från socialtjänst, dagis, 
läkare och föräldrar. En annan svårighet är att de familjehemsplacerade barnen 
kommer från svåra hemförhållanden och tar mer tid än ett biologiskt barn. 
Familjehemsföräldrar berättar om den syskonrelation det finns mellan biologiska barn 
och placerade barn men också hur viktigt det är att de biologiska barnen får egen tid 
med föräldrarna för de får aldrig bli åsidosatta. 
 
              F: - Jag tror hon uppskattar nog det. 

- Ja, hade det inte fungerat med våra biologiska barn, hade vi              
ju avbrutit placeringen med en gång, omedelbart. 
- Dom får ju aldrig ta skada. Jag tror det är jätteviktigt att man     
tittar på dom det är ju faktiskt dom som är ens högsta prioritet. 
Det har ju ett pris för henne, det har det ju. Man får försöka 
kompensera henne med något annat.     

 
Socialsekreterare har erfarenheter av hur föräldrar begär att barnet ska flytta hem igen 
och där familjehem brustit i att försöka bevara kontakten mellan barn och föräldrar 
och där familjehemmet talat illa om de biologiska föräldrarna. Varken att åka hem till 
föräldrarna eller stanna kvar i familjehemmet är någon bra lösning.  
 

S: Det där är ju inga roliga avvägande för inget av det är bra 
men vi kan heller inte placera henne i ytterligare ett hem. Det 
går inte. Så kan vi inte göra med barn. Så hur man än gör så blir 
det inte riktigt bra.   

 
Familjehemsföräldrar och socialsekreterare pratar om vårdnadsöverflyttning, där 
familjehemsföräldrar menar att det kan ge trygghet för barnet men att det däremot för 
med sig svårigheter för familjehemmet och på det sättet går det ut över barnet. 
Familjehemmet övertar det juridiska ansvaret och får inte längre stöd och hjälp från 
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socialsekreterare, varken vid umgänge mellan barn och biologiska föräldrar eller 
rättsliga processer. Fallet blir avskrivet och skulle problem uppstå måste 
familjehemmet söka ny hjälp. Socialsekreterare framför det mer ur en positiv 
synvinkel och menar att det ibland kan vara betydelsefullt, då det tryggar barnets 
tillhörighet i familjehemmet. 
 

S: I många fall så är det ju jättebra, då kan ju inte föräldrarna 
kräva att få tillbaka sitt barn igen, om man märker att det här 
barnet har kommit in så bra i det här familjehemmet, har en 
trygg anknytning till sitt familjehem, känner att man tillhör här, 
föräldern kommer inte att kunna bli en kapabel förälder. Då är 
det lugnast och tryggast för barnet om man kan… att vårdanden 
flyttas över till familjehemmet, så föräldern inte kan dra och 
slita, det sker inte särskilt ofta. I Sverige har vi väldigt mycket 
vuxenperspektiv. Föräldrarnas rätt är stark. 

 
Socialsekreterare har erfarenhet av att små barn, innan placeringen, har fått fungera 
som mamma åt sina ännu yngre syskon. Att lyfta detta ansvar har varit jobbigt för 
familjehem, barnet ser till att det lilla syskonet äter, får nya kläder och kan inte sova 
utan att det lilla syskonet är intill. Det familjehem kan göra är att försöka avlasta 
barnet och låta det vara det lilla barnet som det är, att få en barndom fylld med lek 
istället för en barndom fylld med ansvar som egentligen ska ligga på vuxna. Trots alla 
dilemman som en placering medför så upplever familjehemsföräldrar sitt arbete som 
betydelsefullt och menar att till en början kan det var svårt och påfrestande att veta 
vad som är bäst för barnet. Barnet kanske inte ger någon respons på allt det 
familjehemmet gör för det, men när väl respons ges är det värt all möda man lägger 
ner. Socialsekreterare lyfter också fram hur mycket glädje och sorg det kan finnas att 
jobba med dessa barn, deras familjer och familjehemsföräldrar. 
 
Samarbete mellan föräldrar och familjehemsföräldrar 
 

Ett gott samarbete mellan biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar är 
betydelsefullt så att barnet känner att det får föräldrarnas tillåtelse att tycka om, känna 
sig trygga med och knyta an till familjehemsföräldrarna. Känner sig föräldrarna 
trygga i den situation barnet befinner sig i ger detta indirekt en känsla av trygghet till 
barnet. Föräldrarna accepterar sällan en placering men om de upplever, trots ett 
omhändertagande, ett inflytande över sina barn och om familjehemmet kan bjuda in 
föräldrarna kan de sakta men säkert finna en samarbetsform som gynnar barnet.  
 

S: Här finns ett föräldrapar som har mer eller mindre papper på 
att dom inte duger som föräldrar, inte ens ta hand om sina egna 
barn. Sen har vi ett annat par som har papper på att dom duger, 
dom duger så in i vassen så dom duger till och med till att ta 
hand om andras barn och det är klart att där finns en oerhörd 
laddning i detta som vi ju aldrig får glömma att föräldrarna, 
dom bilogiska föräldrarna befinner sig i ett fruktansvärt 
underläge och dom tappar en del av inflytandet över sina egna 
barn.  

 
Familjehemsföräldrar har erfarenheter av såväl bra som dåligt samarbete med 
föräldrar. De upplever att när samarbetet fungera bra så är det bra men när det inte 
fungerar är det dåligt för alla involverade.  
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F: … alltså jag tror vi är lite lyckligt lottade på så vis att vi har, 
kan ha den bra dialogen som vi har med föräldrarna. För att… 
det funkar så bra att vi kan ha dem nu liksom deltid om man 
säger så, dom små barnen och det funkar. Det är nog värre om 
… man inte kan ha den dialogen utan att det…ja jag vet inte, ja 
att det är problem på något sätt då. 

 
Oavsett hur samarbetet fungerar kring barnet får familjehemmet inte enbart ett barn 
utan en hel familj. Det upplevs som svårare när samarbetet inte fungerar då 
föräldrarna kan anklaga familjehemföräldrarna för något som saknar belägg. 
Familjehemmet upplever att dom ofta får ta den kritik som egentligen borde riktas 
mot socialtjänsten. Familjehemsföräldrar har erfarenhet av att de biologiska 
föräldrarna har lättare att ringa till dem och klaga än att ringa till socialtjänsten. När 
föräldrarna känner sig ledsna eller får ångest så ringer de familjehemmet. 
 

F: Man får ju alltid föräldrarna på köpet. Sen kvittar det vilken 
placering man har så får man ju dom på köpet och dom kan ju 
vara lika jobbiga, om inte jobbigare. Det gör jättemycket vad 
man har för… vad det är för biologiska föräldrar, vad man har 
för relation till dom.  

 
S: Att vara familjehem, är att man får föräldrar och man får 
föräldrar som inte fungerar.  

 
Trots påfrestande biologiska föräldrar lyfter socialsekreterare fram hur viktigt det är 
för familjehemsföräldrar att ändå förhålla sig bra till föräldrarna, att bjuda in dem och 
orka se deras brister. På det sättet kan man även lära barn att förstå att föräldrar inte är 
sina handlingar. Familjehemsföräldrar påpekar att man ska försöka hålla god ton med 
föräldrarna och skapa någon form av hållbar relation. Viktigare än relationen till 
föräldrarna är ändå familjehemsföräldrarnas uppgift att göra det så bra som möjligt 
för barnen. 
 

S: Att orka se dåliga föräldrar, att se föräldrar som brister men 
ändå har… att kunna skilja på vad och vem. Det är precis det 
som det handlar om, att orka se föräldern som människa som 
bristfällig och liksom känna någon slags respekt och alltså ärlig 
respekt till det. Samtidigt som man inte kan acceptera det dåliga 
sätt som dom tar hand om sina barn på. Att titta på båda 
sakerna och kunna förhålla sig till båda sakerna samtidigt. 
Hittar du dom familjehemmen som klarar ut det här, då är det 
mycket gynnsammare förhållanden för barnen. 

 
Erfarenheter av frivilliga - respektive tvångsplaceringar 
 

Barnen är såväl tvångs- som frivilligt placerade i familjehemmen. När samarbete inte 
fungerar mellan familjehem och föräldrar upplever familjehemsföräldrar att det är 
bättre för barnet med en tvångsplacering, då de anser att det utgör mer trygghet för 
barnet. De menar vidare att vid en frivillig placering kan föräldrarna komma när som 
helst och hämta barnet utan att familjehemmet kan göra något. Det skapar en stor 
osäkerhet hos både barnet och familjehemmet.  
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F: - Det är ju lättare när det är LVU. Socialen har mer att säga 
till om. Socialen kan jobba mer utifrån barnens behov och inte se 
så mycket till föräldrarnas behov. Så det känns som om det är 
lättare om man har en LVU.  
- Det är lättare med LVU för jag tror kanske också att det känns 
tryggare för barnet. 

 
Vidare menar andra familjehemsföräldrar att vid en tvångsplacering så fallerar 
samarbetet mellan familjehemmet och föräldrarna, vilket drabbar barnet. Vid 
tvångsomhändertaganden sårar man föräldrars integritet genom att stämpla dem som 
dåliga föräldrar och det gör att föräldrarna inte vill lämna ifrån sig sitt barn.  
Socialsekretare anser att många gånger är en frivillig placering en placering under hot 
och menar att om föräldrarna inte frivilligt går med på en placering så blir barnen 
tvångsomhändertagna.  
 

S: … och då undrar jag hur mycket frivillighet är det i en sån 
placering och den gör det svårt för oss som ska jobba med själva 
placeringen och barnet, att trygga barnet i en sådan situation. 
Där tycker jag att föräldrarätten är mycket mycket starkare än 
barnets rätt, där är det inte barnets bästa, där skyddar man inte 
barnet under dom förhållandena.  

 
Socialsekreterare har erfarenheten av att föräldrar accepterar en frivillig placering och 
är beredda att göra det som behövs, men att det sedan inte blir någon förändring varpå 
det blir nya förhandlingar och så här kan det se ut innan beslut om tvång tas även om 
föräldrarna verkar införstådda med placering. 

 
S: …att man har med sig föräldrarna, för jag tror det är en 
genväg till barnen, jag tror ändå det. Barnet ska stå i fokus, men 
då måste man ha med deras föräldrar, för det är deras föräldrar. 
Så på det sättet är det skillnad, jobbar du med SoL så jobbar du 
med den risken som handläggare att föräldern bara vänder på 
klacken och säger ”nej tack”. 

 
Barnets anpassning till familjehemmet 
 

Med vissa undantag har de intervjuade familjehemsföräldrarna erfarenheten av att de 
barn som placerats hos dem inte haft några direkta svårigheter att anpassa sig och 
knyta an till familjehemmet. Vad som än kommer hända, hur lång placeringen 
planeras att vara och trots bävan över separation så skapar familjehemsföräldrar alltid 
en relation till barnet. Likväl som barnet har knutit an och anpassat sig till 
familjehemmet har även familjehemmet tagit till sig barnet, oftast som om de varit 
deras eget barn. Detta medför konflikter för familjehemmet när de måste separera 
från barnet och kanske behöva lämna barnet till föräldrar som de kanske inte har 
förtroende för. 
 

F: … just att barnen har kommit in i familjen och knutit an till 
oss, det var inga problem.  Det var enklast, tycker jag. Vi har 
bara dom här barnen till låns, även om dom är våra egna, så 
som vi känner, dom ska ju hem till föräldrarna, det är det man 
ska jobba för. Men ändå så kommer ju hjärtat slitas ur kroppen 
på en, det är ofrånkomligt. 
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Familjehem har upplevt att den inskolning som föregått placeringarna har underlättat 
barnets anpassning till den nya livssituationen. Socialsekreterare menar att man alltid 
bör göra en inskolning och när det kommer till familjehemsföräldrar har de en viktig 
del i att få barnet att känna sig tryggt. Det är även betydelsefullt att de biologiska 
föräldrarna har besökt familjehemmet så de får någon slags uppfattning om och 
eventuellt godkänna det blivande familjehemmet, men i några fall är inskolning 
omöjligt t.ex. vid akutplaceringar.  
 

F: I och med att vi hade dom varannan helg, så blev det liksom 
naturlig inskolning. Det var jättebra för då hade dom varit här 
varannan helg och dom kände oss och våra barn. Så det blev så 
naturligt.  

 
Familjehemmen berättade även om den ovisshet det innebär att ha barn under en 
obegränsad tid, det kan vara allt från några månader till barnets hela uppväxt och hur 
den här ovissheten kan komma att påverka relationen mellan barn och 
familjehemsföräldrar. Vid vissa tillfällen har familjehemsföräldrar varit insatta i att 
det är en akutplacering som bara ska vara i tre månader, men ändå upplever 
familjehemsföräldrarna separationsångest men man är förberedd på det på ett annat 
sätt.  
 

F: - Man styrs ju lite av besluten. Jag gör det i alla fall. Alltså 
har vi fått ett beslut, nyår fick vi att dom får stanna till 
midsommar, så gick det jättebra sen när det börjar närma sig 
midsommar så blir man direkt… nu är det snart midsommar. 
Vad ska dom besluta nu, nu flyttar dom kanske. 
- Alltså tiden före besluten är hemska. 
- Det märker klart barnen alltså, för då sätter man väl upp lite 
distans omedvetet. Så det märker ju dom ju.  

 
Familjehemsföräldrar menar på att om man hade vetat att socialtjänsten sätter en 
uppväxtplacering på barnet, att barnet kommer stanna i familjehemmet under hela sin 
uppväxt, då hade man investerat på ett annat vis. Även om man alltid tar till sig, 
barnet, så tror de att det skulle bli annorlunda om ovissheten inte fanns.  
 
Lojalitetskonflikt hos barnet 
 

Barnens känsla av tillhörighet har varit hos familjehemmen, de är dock medvetna om 
att de har en mamma och en pappa till. Däremot upplever barnen 
familjehemsföräldrarna som sina emotionella föräldrar och de har sin trygghet i 
familjehemmet. Barnen var så små när de placerades att det inte har någon erfarenhet 
av föräldrarna som trygga vuxna som uppmärksammar deras signaler. Via 
familjehemsföräldrarna är de medvetna att de har en mamma och pappa till, 
medvetandet har de, men känslan är en annan.  
 

F: Jag tror det är nästan lättare att säga att hon föddes när hon 
kom till oss, och det är ju livet för henne så att säga. Vi är väl 
mamma och pappa för henne, men hon accepterar att det finns 
en till.  

 
Barnet upplever inte sällan en konflikt mellan att vilja tillhöra familjehemmet men 
ändå känna ett ansvar och en lojalitet gentemot sina föräldrar. Socialsekreterare 
framhäver vikten av att det inte ska finnas någon synlig konkurrens mellan 
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familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar, för då kan barnet bli ambivalent, 
barnet kanske älskar både föräldrarna och familjehemmet. Konflikten leder ofta till 
skuldkänslor hos barnet som är svåra att bearbeta. Familjehemsföräldrar berättar att 
barn har dåligt samvete över tron att de har svikit sina föräldrar och för att de trivs 
och känner sig hemma i familjehemmet. Det är därför viktigt att familjehemmet inte 
pratar illa om föräldrarna även om de kan tycka annat.  
 

S: Så att mamma alltid är mamma och att man bekräftar barnet, 
att det är klart att man längtar till sin mamma, det gör ju alla 
barn. Alla barn vill vara hos sin mamma, alla barn kommer 
alltid att lojalt jobba för sina föräldrar och ställa sig på sina 
föräldrars sida, framförallt små barn. 

 
S: Föräldrarna har ju ett stort inflytande på barn och barn är ju 
ofta väldigt lojala mot sina föräldrar. Dom känner ju ofta ett 
ansvar för sina föräldrar och det kan inte vi lyfta ifrån dom. 

 
Trots barnets känsla av tillhörighet i familjehemmet, har socialsekreterare erfarenhet 
av att barn upplever en form av längtan, hopp och förväntan över att föräldrarna en 
dag ska uppmärksamma barnet. 
 

S: En dag ska mamma välja mig framför missbruket, en dag ska 
mamma upptäcka att här står jag, jag är den viktigaste personen 
i hennes liv och sedan ständigt bli stuvad på det. 

 
När barnet känner sig tryggt i familjehemmet har familjehemsföräldrar erfarenhet av 
att om någon skulle antyda att barnet inte får stanna kvar så blir det kaos för barnet, 
det blir oroligt, otryggt och får ångest.  
 
Barnets umgänge med biologiska föräldrar 
 

Både familjehemsföräldrar och socialsekreterare framhäver hur viktigt det är för 
barnet att träffa sina biologiska föräldrar, förutsatt att barnet inte tar skada av 
umgänget. Socialsekreterare menar att vi är en del av våra föräldrar varken vi vill det 
eller inte och om barnet inte får träffa sina föräldrar förlorar de en bit av sin identitet. 
Barnet behöver träffa sina biologiska föräldrar för att skapa sig en egen uppfattning 
om föräldrarna så att de inte lever med en drömbild och genom umgängestillfälle 
förstå att mamma inte alltid kan ta hand om mig, men jag kan ändå känna mig älskad. 
När det gäller små barn är det viktigt att det finns en kontinuitet i umgänget, då små 
barn har svårt att bevara minnen under en längre period.  
 

F: Han ser ju sina föräldrar på ett annat sätt än vad vi gör. Vi 
har en större bild och han har ju sin bild av sina föräldrar, han 
har ju en jättepositiv bild och det är ju jättebra så länge den är 
det. 

 
När umgänget brister mellan barn och föräldrar har föräldrarna ofta så stora egna 
bekymmer att det kan verka som att barnet tidvis glöms bort. Föräldrarna har svårt att 
uppmärksamma barnets behov och tänker enbart på att tillfredställa sina egna behov. 
Barnet blir lidande och vid sporadiska umgängen riskerar man relationen mellan barn 
och föräldrar. Familjehem har erfarenhet av att när barnet varit riktigt litet vid 
placeringen har det inte mycket minnen kvar från sina föräldrar.   
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F: - Relationen försvinner ju, den tynar mer och mer. Det gör 
den ju, minnen blir svagare och svagare. 
- Det blir ju mer och mer sällan som barnen frågar om mamma 
och så. 
- Det blir mer och mer avstånd. I början var det ju väldigt 
mycket att dom ville sitta i mammas knä, med det blir ju mer och 
mer avstånd.  

 
Oavsett om umgängestillfället har varit bra eller dåligt påverkas barnet på ett eller 
annat sätt. Om umgänget är dåligt påverkas barnet mer negativt än om det är ett bra 
umgänge. Familjesituationen skiljer sig åt hos familjehemmet och föräldrarna, vilket 
resulterar i en inre konflikt hos barnet. Vid många tillfällen kommer barnet hem från 
ett längre umgängestillfälle med sina biologiska föräldrar och efterfrågar rutiner och 
har en vilja att allt ska återgå till det normala.  
 

F: - Mycket ångestattacker har det varit. Det är också mycket 
om hur umgänget är, om det är ett bra eller dåligt umgänge.  
– Om dom är okej och så och allt funkar jättebra är det bara 
positivt med dem här umgängena 
– Även om det kan bli oroligt efteråt, men ett dåligt umgänge 
kan bli jättedåligt i två veckor efteråt.  
 
F: Dom (barnen) är oftast nu så att dom är glada och lite 
normalt uppspelta, det har varit roligt att träffa föräldrarna och 
det är skönt att vara hemma och sen så vill dom fortsätta med sitt 
liv. 

 
Det finns också erfarenheter av att man misstänkt att barnet farit illa under umgänget, 
varpå det har startats en utredning och umgänget dragits in under en tid. 
Familjehemmet har sedan efterfrågat umgänge då barnet behöver träffa föräldrarna 
för att få en egen bild av mamma och pappa. Det finns även erfarenheter av att barn 
först inte förstått att det är mamma och pappa som de träffar vid umgänget, eftersom 
barnen var så små vid placeringen och inte träffat mamma och pappa på ett tag. När 
barnen sedan förstått att det var deras biologiska föräldrar, raserade barnens trygghet 
och tillvaro genom att familjebilden blev förvirrande.  
 
För vissa barn innebär ett umgänge att de regredierar till tidigare barnsliga beteenden, 
föräldrarnas beteende gentemot barnet har stor inverkan på detta.  Föräldrar vill inte 
riktigt att barnet ska bli stort, utan ska fortsätta vara deras lilla bebis. Barnet vet vad 
mamma eller pappa vill och vet vad som får föräldrarna att uppmärksamma barnet, 
därför kan barnet ibland göra som föräldrarna vill även om det själv inte vill det. 
 
Barnets utveckling i familjehemmet 
 

Familjehemmen upplever en utveckling hos barnen från det att de placerades fram till 
idag. Barnen har varit otrygga, understimulerade, gravt undernärda och haft 
svårigheter att förmedla behov och sätta ord på känslor och upplevelser. Efter ett par 
dagar har familjehem kunnat se en förändring i viktökning och respons från barnet i 
form av ögonkontakt och svarsleenden.   
 

F: - Det som var svårt var att vi fick inte, vi kunde inte hålla 
om henne. Allt det här naturliga som man vill göra med ett 
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sådant litet barn, som om hon blev ledsen eller hålla om så, då 
fick hon panik. 
– det enda som fungerade var ju … 
– … att lägga henne ensam i en säng och släcka lampan och 
gå därifrån. Så det var jätteobehagligt att få, man var 
tvungen att gå emot alla sina instinkter för att få henne lugn. 
För ju mer du försökte… hålla om henne. 

– … fick hon värre och värre panik.   
 

S: Vi träffar ju här barn som har slutat att gråta, dom har 
slutat att skrika för det kommer ju ingen. Då ger man upp, 
riktigt små barn anpassar sig också. Nio månaders bebis som 
aldrig gör ett ljud ifrån sig, det är ju… för det är inte lönt, det 
kommer ju ingen.  

 
Innan små barn omhändertas har de inte upplevt något annat än den miljö som råder i 
hemmet, det är först när små barn placeras i familjehem som de kan förstå att det inte 
varit riktigt bra hemma, vilket kunnat resultera i en konflikt i barnet. Det har varit 
mycket mardrömmar och ångestattacker. Familjehemsföräldrarna har vaknat på 
nätterna av att barnen har legat och gråtit i sina sängar. Efter en tid i familjehemmet 
har barnet öppnat upp sig allt mer och berättat vad de har upplevt. Barnet har velat 
berätta för familjehemmet om de trauman de varit med om. Familjehem och 
socialsekreterare har kunnat se att barnen utvecklas enormt. 
 

F: Dom har utvecklats explosionsartat. Dom har bara blommat, 
från att ha varit helt vissna så har dom bara blommat ut 
ordentligt. Det är inte samma ungar. De är som natt och dag. 

 
F: … och då när jag kom så sträckte hon armarna efter mig och 
jag tog henne till mig, det var första gången hon la huvudet mot 
min axel och jag kände hur hon slappande av i hela kroppen. Det 
var första gången hon njöt av närkontakt och då hade det gått 
nästan fem månader. 

 
Där barnet har haft det känslomässigt bra i ursprungsfamiljen, men där det kanske 
brustit på annorlunda sätt har man ändå sett en positiv utveckling hos barnet när 
vardagslivet ordnas upp. När barnet har knutit an och anpassat sig väl till 
familjehemmet, så tror familjehemsföräldrar att om man skulle riva upp barnet från 
den tryggheten så skulle det aldrig bli bra för barnet, de hoppas att barnet får stanna 
hos dem länge och ta med sig så mycket från familjehemmet att barnet har en stabil 
grund att stå på när de går ut i livet. 
 

F: Jag tror, om vi nu tar dom här barnen som vi har just nu, så 
tror jag att om dom försvinner, om dom blir flyttade härifrån, så 
tror jag att det är rätt så kört för dom, eller jag vet att det är kört 
för dom, det vågar jag nästan säga. Det blir aldrig bra, flyttas 
dom härifrån… nej. 
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Återförening mellan barn och föräldrar 
 

Trots att man måste separera barn och föräldrar under en period för att barnet ska få 
sina behov tillfredställda i familjehem och föräldrarna ska få det stöd och den hjälp de 
är i behov av för att bli kompetenta föräldrar som svarar på barnets behov, är 
intentionen att barn ska återförenas med föräldrar. Såväl familjehemsföräldrar som 
socialsekreterare visar medvetenhet om detta.   
 

F: Är man inställd på det, på så vis att man vet att barnen ska 
hem till föräldrarna, det är ju liksom målet. Vi tar hand om dom 
så länge, tills familjen… alltså ja föräldrarna har möjlighet att 
ta hand om dom igen. 

 
Socialsekreterare framhäver svårigheter med återförening om barnet endast varit ett 
par år vid placeringens tidpunkt och kanske levt i familjehemmet under en längre tid. 
Barnet har rotat sig i familjen och i deras vardag. Barnet upplever trygghet i 
familjehemmet. För familjehemsföräldrar är en återförening, med de barn de har 
placerade idag, omöjlig. De är medvetna om att det kanske en dag kan bli aktuellt att 
återförena barn med biologiska föräldrar, men upplever ändå svårigheter med tanken 
på att det en dag faktiskt kan bli så.  
 

F: Om man själv trodde att det var det bästa för barnet, om jag 
trodde det var bra för barnet, att det skulle få det bra så skulle 
jag kunna sätta mig över mina känslor. Det tror jag att jag skulle 
vara kapabel till. Men när man känner att det skulle vara…slå 
undan fötterna på dom och rasera det som vi har slitit som djur 
för att bygga upp, det skulle vara förfärligt. 

 
Såväl familjehemsföräldrar som socialsekreterare anser att biologiska föräldrars 
rättigheter är starkare än barnets och då är det ofta barnen som hamnar i kläm. 
Familjehem upplever att det inte är för barnets bästa man flyttar hem dem. 
Socialsekreterare menar att man absolut inte får förena barn med föräldrar bara för 
föräldrarnas välbefinnande. 
 
TEORETISK PROBLEMATISERING 
 

Det har framkommit att matchning utgör en betydelsefull del i utredningar och 
placeringar av barn till familjehem, för att såväl barnet som familjehemsföräldrar ska 
kunna knyta an till varandra. Genom bärande relationer kan barnet finna sin trygghet 
hos familjehemsföräldrar. Bowlby (1994) menar att barnet behöver få uppleva den 
här tryggheten för att utvecklas till en självständig och välmående individ. Vilket kan 
fallera om föräldrar inte accepterar att barnet är i ett familjehem och därigenom 
hamnar barnet i någon form av kluvenhet mellan familjehemmet och biologiska 
föräldrar. 
 
Familjehemsföräldrar och socialsekreterare menar på att oavsett om barn har en god 
bindning eller en otrygg bindning till biologiska föräldrar lever de inte sällan med en 
lojalitetskonflikt av att vilja tillhöra familjehemmet men känna skuldkänslor gentemot 
föräldrarna. Utifrån Bowlbys (1994) teori kan man dra slutsatsen att många av de 
barn som upplever lojalitetskonflikt kanske haft en ångestfylld bindning till sin 
mamma. Mammans barndom har kanske präglats av missförhållande och därigenom 
utvecklat ångestfylld bindning till sin bindningsgestalt. Det är inte sällan som dessa 
mammor själv har svårt att möta sitt barns bindningsbeteende och barnet utvecklar en 
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ångestfylld bindning till sin mamma. Mamman är benägen att söka omsorg från sitt 
eget barn och därigenom framkallas ångest och skuld hos barnet.  
Bowlby ur Andersson (1995) menar att separationen från föräldrarna påverkar barnet 
allvarligare om den nya omgivningen och människorna är obekant. Man kan därför se 
inskolning som en viktig del i processen att familjehemsplacera barn. Resultat visar 
på att barnen, i de flesta fall, en tid innan placering har fått bekanta sig med 
familjehemmet.  
 
Barnets anknytningsprocess sker enligt Bowlby (1994) från sex månader till tre år, 
utifrån detta borde man inte separera barnet från dennes bindningsgestalt under denna 
tid. Ibland finns det dock inga andra alternativ, utan man måste ta barnet från sin 
familj.  Flertalet av de barn som var placerade i de intervjuade familjehemmen 
placerades under denna period, man skulle då säga att anknytningsprocessen har blivit 
avbruten. Vilket i några fall är bra, barnet får då möjlighet att knyta an på nytt till 
trygga vuxna. Däremot menar Bowlby att om barnet har sin trygga anknytning hos 
föräldern skulle en separation innebära negativa verkningar på 
personlighetsutvecklingen. Familjehemsföräldrarnas upplevelser av att barnet har sin 
trygga anknytning i familjehemmet skulle innebära att den separation som barnen har 
gått igenom från föräldrarna således inte gett dem de negativa verkningarna på barnet 
som Bowlby menar. 
 
Såväl familjehemsföräldrar och socialsekreterare har erfarenheter av att barn helt 
slutat ta till det Bowlby (1994) benämner som bindningsbeteenden. De har mött barn 
som har slutat gråta och skrika, för det ingen som har uppmärksammat barnet. Barnet 
visar inte upp något bindningsbeteende för att det inte har någon erfarenhet av att det 
har uppmärksammats. Barnen har enligt Ainsworth ur Bowlby (1994) en ängslig och 
undvikande bindning till sina föräldrar. De väntar sig inte att någon lägger märke till 
dem vid behovet av omsorg, utan snarare bli avfärdade och negligerade. Barnets 
svårigheter att knyta an till familjehemsföräldrarna är en konsekvens av den bindning 
barnet har haft gentemot föräldrarna. 
 
Barnen som placerades i familjehemmen hade svårigheter med att sätta ord på och 
förklara känslor och behov. Familjehemsföräldrar har erfarenheter av att barnen 
istället har legat och gråtit i sina sängar. Cederblad (2003) menar då att de här barnen 
inte har blivit uppmärksammade av den tidiga bindningsgestalten därigenom har 
barnen inte lärt sig att sätta ord på sina känslor.  
 
Familjehemsföräldrarnas och socialsekreterarnas erfarenheter av barnets tillhörighet 
till familjehemmet, då barnet blivit placerat i deras vård under de första levnadsåren, 
överstämmer med det Haigt, Kagle och Black (2003) framhäver att Bowlby menar. 
För barn som placeras i familjehem före anknytningsfasen startar, eller under själva 
anknytningsprocessen som varar från sex månader till tre år, är det mest sannolikt att 
barnet uppfattar familjehemsföräldern som sin bindningsgestalt. Den biologiska 
mamman har kanske inte haft möjligheten att vårda om sitt barn och skapa 
möjligheter för barnet att knyta an till henne. Barnen placerades i låg ålder med några 
få minnen av mamma och pappa. Familjehemsföräldrar upplever att barnet har sin 
emotionella tillhörighet hos dem. Bowlby (1994) skulle då säga att barnet har sin 
främsta anknytning i familjehemmet.  
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Där umgänge varit sporadiskt mellan barn och föräldrar och där barnet förlorar allt 
mer kontakt och frågar allt mindre efter föräldrarna, skulle man utifrån Bowlbys teori 
(1994), som säger att en långvarig separation under de tidiga åren kan ha negativ 
inverkan på anknytning till de biologiska föräldrarna, dra den slutsatsen att återförena 
föräldrar med barn skulle för barnet vara förvirrande och kunna leda till svåra 
konsekvenser i framtiden. När barnen ändå träffat föräldrarna så har de tagit avstånd 
från föräldrarna vilket enligt Bowlby skulle tyda på att barnen inte har sin trygga 
anknytning hos föräldrarna. Barnet har gått igenom separationens faser och fasen som 
Bowlby ur Andersson (1995) benämner som avskiljande har blivit bestående, vilket 
innebär att barnet blir avståndstagande gentemot föräldrarna. 
 
Där umgänget har fungerat relativt bra ska man arbeta mycket med att försöka få 
barnet att knyta an till föräldern. Barnet får möjlighet att, som Bowlby talar om ur 
Andersson, Andersson och Thorsén (2002), komma ut i livet med en arbetsmodell, en 
inre karta över hur man beter sig i sociala sammanhang. Barnets inre karta ska, enligt 
Bowlby, bygga upp barnets självbild. Om det inte finns någon trygg anknytning 
mellan barnet och föräldrarna blir det svårt att förena föräldrar med barnet, för barnets 
inre karta säger kanske att man inte kan lita på föräldrarna och har man då fått sin inre 
karta av föräldrarna är kanske barnets bild av sig själv att det inte är värt att älskas 
eller uppmärksammas. 
 
Resultatet visade på att barn har mått dåligt efter dåliga umgängestillfällen, det 
handlar mycket om vad föräldrarna gör av umgänget. Det har framkommit att 
familjehemsföräldrar har erfarenheter av att barn regredierar till tidigare beteenden 
vid umgänge, då biologiska föräldrar indirekt uppmanar till detta. Detta 
överensstämmer med vad Ainsworth ur Bowlby (1994) menar, att barn påverkas av 
föräldrarnas beteende gentemot dem. 
 
DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte, vilket var att få kunskap och djupare förståelse för 
familjehemsföräldrars och socialsekreterares erfarenheter av placerade barn och 
genom dessa intervjuer även få djupare förståelse för barnens situation.  Vi anser 
därför att val av vetenskapsteori och kunskapskälla var de rätta metoderna för att 
uppfylla vårt syfte. Vårt urval upplever vi som relevant då vi intervjuat två olika 
informantgrupper och därigenom fått tillgång till olika sätt att se på barn i 
familjehem, men vi har också fått bekräftelse på att trots att deras relation till barnet 
är annorlunda har de ändå liknande förståelse för vad barnet behöver vid en 
familjehemsplacering. Vi har utgått från Kvales (1997) intervjuanalys och även 
skrivit ut alla intervjuer, vilket visserligen tagit mycket tid men har definitivt 
underlättat vår analys och tolkning. Det har också säkerställt att vi verkligen utgått 
från allt det informanterna förmedlat och därigenom funnit väsentliga teman.  
 
Familjehemsföräldrars och socialsekreterarnas många känslor och upplevelser gör att 
vi anser att den fenomenlogiska ansatsen var passande för uppsatsen, då 
informanterna hade mycket att dela med sig av och ett brinnande engagemang över 
barn som familjehemsplaceras.  
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Vi upplevde det som att vi hade tagit del av mycket litteratur innan intervjuerna, men 
nu så här i efterhand kan vi tycka att vi borde ha läst mer och därigenom kunna ställa 
bättre och mer ingående frågor. Men å andra sidan måste det finnas en balansgång för 
hur mycket litteratur man ska ta till sig innan intervjun, man vill inte påverkas av det 
man läst tidigare, man vill att intervjun ska bringa ny kunskap.  
 
Innan vissa intervjuer har vi upplevt en oro, då vi har varit osäkra på om en del av 
informanterna har varit rätt person för att svara på våra frågor, med tanke på vilka 
arbetsuppgifter de har erfarenhet av alternativt vilka åldrar det var på barnen i 
familjehemmen. Det vi i framtiden kommer att kunna göra bättre är att försäkra oss, i 
den mån det är möjligt, att informanterna har relevant kunskap och den erfarenhet 
man söker efter, inte bara för att vi inte ska uppleva en oroskänsla innan intervjun 
utan också för att intervjufrågorna ska vara relativt anpassade till informanten. Trots 
våra tvivel har alla våra intervjuer varit berikande och omfattande. 
Familjehemsföräldrarna och socialsekreterarna hade erfarenhet av små barn och 
kunde därigenom besvara våra frågeställningar.  
 
Nu i efterhand kan vi tycka att det hade varit intresseväckande och kunskapsgivande 
att integrera resultatet med ytterligare en teori. Vi skulle vilja få mer kunskap om hur 
barn påverkas i interaktionen mellan föräldrar och andra personer och ser därför 
Meads11 interaktionism som en väsentlig teori. 
 
Resultatdiskussion 
 

Vårt resultat framhäver socialsekreterares erfarenheter angående små barn som 
placeras. De funderar på vad som är rätt och fel. Varje barn och dennes situation är 
unik och vi kan se det som en svårighet i socialsekreterarnas arbete att göra dessa 
svåra överväganden när de aldrig i förhand kan förutse vad de förorsakar barnet med 
en placering. Vi har fått djupare förståelse för de svårigheter det innebär att vara 
familjehem, att öppna sina hjärtan och sitt hem för ett litet barn för att sedan kanske 
separeras från det.  
 
Genom djupare förståelse för familjehemsföräldrars situation har vi också fått en 
förståelse för hur svårt det måste vara för biologiska föräldrar att separeras från sitt 
barn. Att ta ett barn från sina föräldrar måste vara det mest integritetskränkande man 
kan göra mot en människa. Om barnet lever i missförhållanden blir det en svår 
balansgång, man kränker föräldrarnas integritet genom att ta barnet, men om man inte 
omhändertar barnet, anser vi, att man kränker barnets integritet och rätt till en bra 
uppväxt. Frågan är; kan föräldrar förbruka sin rätt som föräldrar? Fortfarande nu, 
efter många och långa diskussioner med varandra, kan vi inte besvara denna fråga, vi 
tror att man aldrig riktigt kan svara på detta utan att man måste se till varje barns och 
förälders unika situation.  Hur man resonerar kring denna fråga tror vi handlar mycket 
om vilka erfarenheter man har.   
 
Vi har också fått djupare förståelse för hur barnens situation kan te sig och vilka 
svårigheter de går igenom. Vi anser att det optimala för barn är att få växa upp i sin 
ursprungsfamilj. Separation kan ändå bli nödvändig om barnet lever i 
missförhållanden, för alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt. Trots 
                                                 
11 George Herbert Mead (1863-1931). 
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missförhållanden, kan det lilla barnet och föräldern ha en god anknytning till 
varandra, vilket vi upplever försvårar en separation och den fortsatta anknytningen. 
Då barnet är som mest i behov av anknytningspersonen, vid separation, så ska de 
separeras. Finns det då möjligheter med insatser i familjen anser vi att detta borde 
vara det bästa för såväl barn som föräldrar. Barnet har sin känslomässiga trygghet hos 
föräldrarna och ta barnet från den tryggheten kan vara förödande.  
 
Det kan finnas en god anknytning mellan barn och föräldrar men att det finns brister i 
omsorgen som gör att insatser i familjen inte är tillräckliga. Familjehemsplacering 
kan då bli aktuellt, barn och föräldern bör då få träffas regelbundet för att få 
möjligheten till att bibehålla anknytningen. Om däremot barnet inte har en trygg 
anknytning till sina föräldrar är det betydelsefullt för barnets utveckling och trygghet 
att få möjlighet att knyta an på nytt till någon annan, vilket vi tror är möjligt genom 
en familjehemsplacering. Det är lika viktigt för de barn som inte har en god 
anknytning att få träffa sina föräldrar, inte minst om tanken är att barn och förälder 
ska återförenas. Vi tror att även om det inte finns någon bra anknytning mellan barn 
och förälder finns det alltid en relation och vi tror därför att det aldrig är för sent att 
utveckla anknytning, men det krävs däremot väldigt mycket arbete.  
 
De barn som placeras har kanske svåra trauman och upplevelser bakom sig vilket kan 
göra det svårt för familjehemsföräldrar att veta hur man bäst hjälper dessa barn. 
Bindningsbeteendet kan vara annorlunda än för ett biologiskt barn, eftersom 
föräldrarna kanske inte har uppmärksammat beteendet. Det kan därför vara svårt för 
familjehemsföräldrar att veta vad som finns bakom ett beteende. 
Familjehemsföräldrar i vår studie påpekar att det kan vara av vikt att ha haft egna 
barn innan man tar emot familjehemsplacerade barn. Vi tycker det är betydelsefullt 
även för det placerade barnet, relationen till barnet blir tryggare för att 
familjehemsföräldrar kanske känner sig mer trygga med den kunskap och 
erfarenheten av att ha egna barn. Det kan även hjälpa familjehemsföräldrarna att 
förstå hur svårt det kan vara för de biologiska föräldrarna att få sitt barn 
omhändertaget. 
 
Vår uppfattning från början var att en frivillig placering indirekt innebär att det finns 
en god anknytning mellan barn och förälder och att samarbetet mellan föräldrar och 
familjehemsföräldrar fungerar bra därför att föräldrarna gått med på att barnet ska 
placeras. Redan under första intervjun omkullkastades vår lilla hypotes. Det visade 
sig att familjehemsföräldrar och socialsekreterare hade andra erfarenheter. Vi anser 
nu att frivillighet i placering är en bra utgångspunkt om samarbete och umgänge 
fungerar. Om samarbetet inte fungerar och om föräldrarna inte accepterar att barnet 
lever i familjehem kan tvångsplacering upplevas som tryggare för barnet då 
föräldrarna inte får komma och ta barnet, socialtjänsten har mer att säga till om. Vi 
hävdar att trygghet för barnet är ett av de viktigaste behoven. Om det är en 
tvångsplacering som måste komma till stånd för att säkra barnets trygghet i 
familjehemmet anser vi att detta är den bästa lösningen. Det man alltid ska ha i 
tankarna är vad det får för konsekvenser för barnet i framtiden, vi anser att man måste 
tillgodose barnets behov som det är just nu men även i den mån det är möjligt tänka 
på hur det kan påverka barnet långsiktigt. Vi kan tänka oss att tvångsplaceringar kan 
försvåra relationen mellan barn och föräldrar och den fortsatta anknytningen. Vid 
tvångsplaceringar kränker man föräldrarna på ett annat sätt än vid frivilligplacering. 
De stämplas som dåliga föräldrar och tappar allt mer inflytande över sitt barn. Detta, 
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tror vi, kan resultera i att de känner sig osäkra i relationen med 
familjehemsföräldrarna och undviker därför umgänge, vilket i sin tur drabbar barnet.  
 
För att samarbetet ska fungera krävs det att de biologiska föräldrarna känner sig 
trygga med att lämna sitt barn i ett familjehem och att de på något sätt kan acceptera 
situationen. Familjehemsföräldrarna måste kunna bjuda in och respektera de 
biologiska föräldrarna. Vi upplever att ett gott samarbete är en förutsättning för 
barnets välbefinnande. Det är mycket som blir komplicerat för barnet om det inte 
finns något samarbete. Om barnet inte har kontakt med föräldrarna, tror vi, det är 
betydelsefullt att man som familjehem diskuterar om föräldrarna med barnet, så att 
barnet får förståelse för att mamma och pappa kanske inte kan ta hand om mig, men 
det är inget jag kan förändra. Både familjehemsföräldrar och socialsekreterare har 
framhävt att det är viktigt att man som familjehemsföräldrar inte pratar illa om 
föräldrarna, vår uppfattning är att pratar man illa om föräldrar så upplever barnet att 
man indirekt pratar illa om det. Vad än föräldrarna har orsakat barnet, kommer 
föräldrarna alltid vara en del av barnet.  
 
Vi tror att den lojalitetskonflikt barnet kan känna i förhållande till föräldrarna och 
familjehemsföräldrarna förvärras om familjehemsföräldrarna visar sitt missnöje över 
föräldrarna till barnet. Vi tror att barn inte sällan försvara och skyddar sina föräldrar. 
Vad vi finner intressant är vad som då sker i relationen mellan barnet och 
familjehemsföräldrarna, vi tror inte att detta gynnar relationen, tvärtom tror vi detta 
skadar barnet. Lika viktigt som det är för familjehem att visa god ton gentemot 
föräldrarna, lika viktigt är det att biologiska föräldrar kan visa barnet att de accepterar 
att barnet tycker om och är i familjehemmet. Barnet kan uppleva lojalitetskonflikt 
mellan föräldrarna och familjehemmet trots gott samarbeta. Denna konflikt tror vi kan 
leda till att barnet aldrig känner sig riktigt hemma, varken i familjehemmet eller i 
ursprungsfamiljen, vilket i sig leder till en otrygghet. Vi upplever att trygghet inte 
bara är nödvändigt under barndomen utan även under hela livet, om man aldrig 
känner sig riktigt hemma någonstans; till vem vänder man sig, såväl nu som i 
framtiden, när man behöver stöd, tröst och hjälp?  
 
Vi har uppfattningen att barnets ålder har stor betydelse för vad placeringen kommer 
att innebära för barnet och hur det kommer att påverka barnet. Vi anar att den 
allmänna uppfattningen är att äldre barn påverkas mer av en separation än barn som 
utsätts för separation under spädbarnstiden. Vi hävdar att även spädbarn påverkas av 
att separeras från föräldrarna, de tre första levnadsåren är mer grundläggande än vad 
många tror. Resultatet visar på att de barn som placerades i låg ålder inte har några 
direkta minnen av föräldrarna och där umgänget inte fungerar. När barnen inte har 
någon kontakt med sina rötter får de förlita sig på vad andra säger och berättar om 
deras ursprung. De här barnen kanske alltid kommer att undra vilka deras föräldrar är, 
vart de kommer ifrån och vad barnet har fått med sig från sina föräldrar. De barn som 
var äldre vid placeringstillfället har mer minnen och kan genom dessa bilda sig en 
egen uppfattning om föräldrarna. Vi tror att för äldre barn kan det vara minnen från 
vad de varit utsatta för som skapar svårigheter och för små barn kan det vara 
avsaknaden av minnen som skapar svårigheter. Vi tror det kan bli svårt för 
familjehemsföräldrar när placerade barn gör tonårsrevolt, det handlar inte bara om att 
frigöra sig från en familj utan två. Vi tror att placerade barn kan vara i behov av extra 
stöd under frigörelseprocessen. 
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Vi finner svårigheter med hur vi ska ställa oss till barnets återförening till sin 
ursprungsfamilj. Om barnet placerats under anknytningsprocessen har det troligtvis 
sin emotionella trygghet i familjehemmet. Först separerar man barn från föräldrar 
vilket medför oroliga känslor för barnet, det knyter an på nytt till familjehemmet för 
att sedan kanske gå igenom ytterligare en separation från familjehemsföräldrar, man 
löser ofta ett problem men skapar nya och barnen är de som tar mest skada.  Resultat 
från vår studie visar inte direkt på att något barn vill flytta hem till sin 
ursprungsfamilj, men vi tror inte att det är ovanligt att det finns de barn som längtar 
hem och att de inte riktigt kommit in i familjehemmet.  
 
Det viktigaste vi har lärt oss under uppsatsens gång är barns behov av kontakt med 
sitt ursprung. Varje barns situation är unik och det är först efteråt som man får veta 
om man som socialsekreterare har gjort rätt i att placera barn i familjehem. I många 
fall tror vi att det är svårt att avgöra om familjehemsplacering är den rätta lösningen. 
Utifrån de erfarenheter vi har tagit del av vid intervjuerna har familjehemsplacering 
varit den enda utvägen. Innan placeringstillfället var barnen gravt undernärda och 
understimulerade och föräldrarnas egna problem tog över hand. Barnens föräldrar har 
kanske själva varit utsatta för svårigheter under barndomen och risken finns att deras 
barn i sin tur kommer behandla sina framtida barn på liknande sätt. Vi anser att 
familjehemsplaceringar handlar om att ge barn en chans att få växa upp i en trygg och 
välfungerande miljö. Det handlar om att bryta den onda cirkeln som den biologiska 
familjen befinner sig i.  
 
Pedagogiskt värde 
 

Vår studie ökar förståelsen för barns behov av en föräldragestalt, vilka dilemman en 
placering innebär för familjehemsföräldrar och socialsekreterare och genom dem har 
vi fått djupare förståelse för barn i familjehem. Det är av värde att känna till de 
dilemman familjehemsplacerade barn kan uppleva när man möter dessa barn, såväl i 
arbetslivet som privat.  
 
Fortsatt forskning  
 

Under våra intervjuer framhävde familjehemsföräldrarna relationen mellan det 
familjehemsplacerade barnet och deras biologiska barn och hur de biologiska barnen 
kan påverkas av att familjen tar emot andra föräldrars barn. Detta var inte något vi 
funderat på innan men skulle nu, efter våra intervjuer, finna det intressant att forska 
kring hur dessa barn upplever och påverkas av den nya familjesituationen som 
medföljer att vara familjehem. Den litteratur och forskning vi tagit del av berör i liten 
utsträckning familjehemmets biologiska barn, det har börjat forskats lite om detta, 
vilket vi anser väsentligt då de biologiska barnen också är barn med behov. För att 
bekräfta det vi tror om barn som familjehemsplaceras, utifrån vårt resultat, skulle det 
vara givande att intervjua vuxna familjehemsplacerade barn för att verkligen få en 
sann bild av hur de har upplevt sin barndom. 
 
Genom våra intervjuer har vi fått insikt för biologiska föräldrar och hur kränkande det 
kan vara att få sitt barn omhändertaget. Vi tycker därför att det skulle vara av intresse 
att fördjupa sig ännu mer i de biologiska föräldrarnas tankar och upplevelser över att 
befinna sig i den situation att man inte längre får ta hand om sitt eget barn. Vilka 
insatser sätts in för att hjälpa föräldrarna? För att få en helhetsbild skulle det därför 
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vara intressant att utföra en studie som innefattar intervjuer med barn i familjehem, 
deras föräldrar, familjehem och socialsekreterare.  
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Bilaga 1  1(1) 
 
Delar ur Socialtjänstlagen 
 
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 
 
Barn och unga 
 
1 § Socialnämnden skall 

- verka för att barn och ungdom växer upp under goda och trygga förhållanden,  
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 

gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
-  med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 

tecken till en ogynnsam utveckling,  
- aktivt arbete för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel 
samt dopningsmedel, 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar utvecklas 
ogynnsamt få det skydd och stöd som det behöver och, om hänsynen till den unges 
bästa motivera det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller 
adoption har avgjorts.  

 
6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende 
 
Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet 
 
1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det 
egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.  
      Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett 
annat hem än det egna får god vård.   
      Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 
närstående samt kontakt med hemmiljön.  
 
Särskilda bestämmelser om mottagande av barn 
 
8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, skall socialnämnden 
minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. 
      När barnet varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen 
verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om det finns själ att ansöka om 
överflyttning av vårdanden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2003:407) 



Bilaga 2  1(3) 
 
Brev och missiv till informanter  
 
Medverkan i C-uppsats till familjehemsföräldrar 
 
     Växjö …… 
Hej! 
 
Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal ….. 
 
Vårt intresse rör omhändertaganden och placeringar av små barn i familjehem. Vi är 
intresserade av att ta del av Era tankar och erfarenheter av att vara familjehemsföräldrar och 
hur Ni upplever barnens situation. 
 
När det gäller detta anser vi att Ni har kunskap och erfarenheter som skulle vara mycket 
intressant att ta del av.  
 
För att göra detta vill vi genomföra intervjun med Er, om det känns bra för Er, är tanken att 
använda bandspelare under intervjun, detta för att försäkra oss om att vi uppmärksammar och 
fullt ut tar till oss den information Ni ger oss. För Er information är deltagandet helt frivilligt 
och Ni kan när som helst under arbetets gång avbryta medverkan. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
– vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både var det gäller 
uppsatsernas innehåll och etiska aspekter.   
 
 
    Med vänlig hälsning 
 
 
 
    ……………………………………….. 
                 Charlotta Persson 
              
 
 
    ………………………………………… 
                  Camilla Sundelin 
                 
 
 
 
Handledare: Inger Holm. 
 
Examinator: Gill Croona. 
 
Kursansvarig: Gill Croona. 
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Brev och missiv till informanter  
 
Medverkan i C-uppsats till socialsekreterare 
 
     Växjö …… 
Hej! 
 
Vid sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal …… 
 
Vårt intresse rör omhändertaganden och placeringar av små barn i familjehem. Vi är 
intresserade av att ta del av Era upplevelser, tankar och erfarenheter vid beslutfattandet kring 
ett omhändertagande och hur situationen utvecklas för de barn som blir placerade.  
 
När det gäller detta anser vi att Ni har kunskap och erfarenheter som skulle vara mycket 
intressant att ta del av.  
 
För att göra detta vill vi genomföra intervjun med Er, om det känns bra för Er, är tanken att 
använda bandspelare under intervjun, detta för att försäkra oss om att vi uppmärksammar och 
fullt ut tar till oss den information Ni ger oss. För Er information är deltagandet helt frivilligt 
och Ni kan när som helst under arbetets gång avbryta medverkan. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
– vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både var det gäller 
uppsatsernas innehåll och etiska aspekter.   
 
 
    Med vänlig hälsning 
 
 
 
    ……………………………………….. 
                 Charlotta Persson 
                     
 
 
    ………………………………………… 
                  Camilla Sundelin 
                 
 
 
 
Handledare: Inger Holm. 
 
Examinator: Gill Croona. 
 
Kursansvarig: Gill Croona. 



Bilaga 2  3(3) 
 
Brev och missiv till informanter  
 
Missiv till deltagare i studien ”Barn i familjehem – socialsekreterares och 
familjehemsföräldrars tankar och upplevelser”. 
 
Inom alla samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för Ert deltagande i vår studie 
ska vara etiskt riktigt vill vi visa Er dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet – innebär att Ni som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att Ni ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var Ni kan nå oss. Dessutom innebär det att Ni ska veta att Ert 
deltagande är helt frivilligt och att Ni när som helst kan bestämma Er för att inte delta längre.  
 
Samtyckeskravet – innebär att allt Ert deltagande bygger på Ert samtycke. Är det något Ni 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan Ni avsluta Ert deltagande 
i studien.  
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att de är 
just Ni som deltagit i studien och delgett oss Era erfarenheter.  
 
Nyttjandekravet – innebär att Ni ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att 
användas till. Dessutom har Ni rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Ni 
kommer att få ett exemplar av uppsatsen om Ni önskar. 
 
Vi hoppas att Ni med detta känner Er lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt att Ni vill dela med Er av Era erfarenheter till oss – då det är just dem vi är 
intresserar oss för.  
 
 
 
    ………………………………………… 
                 Charlotta Persson 
 
 
    ………………………………………… 
                 Camilla Sundelin 
 
 
 
 
Handledare: Inger Holm. 
 
Examinator: Gill Croona. 
 
Kursansvarig: Gill Croona. 
 



Bilaga 3  1(2) 
 
Intervjuguide 
 
Intervjuguide till socialsekreterare 
 
• Hur länge har Ni arbetat med omhändertagande av barn? 
 
• Vilka arbetsuppgifter tillkommer en utredning/placering? 
 
• Vilka tankar finns med, och vilka aspekter har Ni i åtanke vid utredning och beslut? 

Anknytning? 
 
• Vilka tankar finns angående barnets anknytning till de biologiska föräldrarna? Hur 

påverkar detta beslutet? 
 
• Vilka insatser sätts in för att bibehålla anknytningen/relationen? Barn och förälder. 
 
• Hur upplever Ni kontakten med de biologiska föräldrarna? 
 
• Upplever Ni någon skillnad på tvångs- och frivilliga placeringar? Samarbete? 
 
• Tankar på återförening med de biologiska föräldrarna? Hur arbetar man med detta? 
 
• Er allmänna uppfattning om barnets situation? 
 
• Egna tankar! 
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Intervjuguide 
 
Intervjuguide till familjehemsföräldrar 
 
• Hur länge har Ni varit familjehem? Åldersgrupp? 
 
• Vilka tankar har Ni av att vara familjehem? 
 
• Hur upplever Ni att ta till sig barnet? Separation? 
 
• Vilka erfarenheter har Ni angående kontakten med de biologiska föräldrarna/soc? 
 
• Upplever Ni någon skillnad på tvångs- och frivilliga placeringar? Samarbete och barnets 

kontakt med föräldrarna? 
 
• Hur har Ni upplevt barnens förmåga att anpassa sig till den nya situationen? 
 
• Emotionella föräldrar? Tillhörighet? 
 
• Om de biologiska föräldrarna träffar sitt barn, hur har Ni upplevt barnets beteende före, 

under och efter mötet? 
 
• Vilken del har Ni i att försöka återförena barnet med de biologiska föräldrarna? 
 
• Hur upplever Ni återföreningen känslomässigt? 
 
• Er allmänna uppfattning om barnets situation? 
 
• Egna tankar! 


