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Syftet med studien var att belysa de professionellas 
(behandlares/socialarbetares) arbete med familjehemsplacerade 
barn och unga. Hur man kan förebygga psykisk ohälsa hos 
familjehemsplacerade barn och unga samt vilka insatser som 
erbjuds var centrala frågeställningar i studien. Studien utgick ifrån 
en hermeneutisk utgångspunkt och var av kvalitativ karaktär. 
Metoden som användes för att besvara frågorna är 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att förebyggande 
arbete börjar redan när barnet föds. Det har visat sig att det finns 
många olika faktorer som man tar hänsyn till i förebyggande 
arbete. Risk och skyddsfaktorer är viktiga för barnens hälsa. 
Anknytning, en trygg bas, familjen och skolan är några viktiga 
skyddsfaktorer och hjälpande faktorer i det förebyggande arbete. 
Insatser som erbjuds till familjehemsplacerade barn skiljer sig inte 
ifrån generella insatser som ges till allmänheten. Studien visade att 
några av de insatser som erbjuds utifrån individens problematik 
och behov är BUP, psykolog, BVC eller MVC. Det visade sig att 
det är viktigt att fånga upp problemet i tidigt skede. 
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INTRODUKTION

Familjehem är inte den enda möjligheten för de omhändertagna barnen. Barnen kan 
antingen bli adopterade, familjehemsplacerade eller släktinghemsplacerade. Enligt 
Farmer (2009) ses placering i släktinghem som tryggare för det placerade barnet 
eftersom det får behålla kontakten med sina biologiska föräldrar. En av 
skyddsfaktorerna kan vara bevarad kontakt med den biologiska familjen. Farmer (2009) 
ser även en nackdel med att barnet stannar hos släktingar. Det kan vara för att det finns 
många andra personer i hushållet så som exempelvis kusiner som leder till att det inte 
finns tillräckligt med utrymme för alla. Till största delen är morföräldrarna äldre som 
medför vissa fysiska och psykiska problem, men att stanna hos släktingar är det första 
alternativet för både den biologiska modern och barnet självt som blir 
familjehemsplacerat.

Streijker m fl. (2008) menar även att barnen som omplaceras ofta har svårt att anpassa 
sig i det nya hemmet på grund av nya regler, skapa nya relationer, komma till en ny 
skola och skapa nytt socialt nätverk. Faktorer som kan vara förebyggande för att 
undvika att barnet hamnar i riskzonen och minska antalet sammanbrott i 
familjehemsplaceringarna är om familjehemsföräldrarna kan stödja barnet i skolarbetet, 
ansvara för barnets fysiska och psykiska hälsa, förebygga tonårsföräldrarskap, stödja 
kontakt med biologiska syskon och släktingar, göra barnet delaktigt i planering av 
vården och förbereda tonåringar inför vuxenlivet. I många fall uppstår det konflikt 
mellan barnet och familjehemsföräldrarna på grund av några av dessa faktorer 
(Socialstyrelsen, 2008).  

Den här studien berör den psykiska ohälsan hos familjehemsplacerade barn. I vår B-
uppsats (Ibrahimi & Zverinova, 2012) framgick det att det fanns en samban mellan 
familjehemsplaceringar och psykisk ohälsa hos barn och unga. Därför ska vi fördjupa 
kunskaperna om vilka insatser som görs för att förebygga den psykiska ohälsan. 

Det som fångade vårt intresse var vår praktikplats/arbetsplats. Genom att ha arbetat med 
familjehemsplacerade barn märkte vi att många lider av psykisk ohälsa och därifrån fick 
vi idén att studera vilka förebyggande insatser det finns inom det här området. Ser 
insatserna olika ut i olika stadier i barnens liv?

Temat för denna studie är väsentligt för det behandlingspedagogiska arbetet inom 
familjehemsvård. Behandlarrollen är en viktig del i det förebyggande arbetet. 
Behandlarens roll är att kunna sätta in relevanta insatser för olika åldersgrupper 
beroende på problematiken men även föräldrarnas roll i behandlingen är viktig.
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Bakgrund

Familjehem

Familjehem är den vanligaste formen av placering av omhändertagna barn. Familjehem 
förklaras som ett särskilt hem som på uppdrag av Socialnämnden tar emot barn för 
stadigvarande, vård och fostran som inte bedrivs yrkesmässigt. Ett familjehem kan 
betyda att barnet eller den unge bor hos någon släkting eller andra närstående, dels kan 
det betyda att barnet bor hos obekanta familjer (Andersson, 2008). När ett barn placeras 
i ett familjehem behöver man ta hänsyn till barnets egenskaper, den biologiska familjen 
samt miljön som barnet lever i. Enligt Andersson (2008) ses ett familjehem som en 
skyddande faktor för barnet, vanligtvis stannar inte barnet under hela barndomen utan 
bara en eller flera perioder under livet.

Socialförvaltningen utreder alla som vill bli familjehem. De som söker till att bli ett 
familjehem utreds samt att de måste ha ett medgivande av Socialnämnden 
(Socialtjänstlagen 6:6). Utredningarna som görs för familjer som vill bli familjehem 
bedrivs oftast med hjälp av särskilda bedömningsinstrument exempelvis ett 
frågeformulär som går igenom olika faktorer/egenskaper hos de blivande 
familjehemsföräldrarna. Faktorerna man går igenom är: 

∑ Hälsa

∑ Utbildning

∑ Bakgrund (mannens och kvinnans bakgrund för sig)

∑ Kriminalitet i familjen

∑ Missbruk i familjen

Det man fokuserar mest på i bedömningsinstrumentet är faktorer som kan innebära en 
risk för det placerade barnet (Socialstyrelsen, 2008). Dock bör man enligt Lagerberg & 
Sundelin (2000) tänka mer utanför ramen och inte endast fokusera på det ”dåliga” utan 
fokusera mer på det som går att förändra.

Behandlingen i familjehem är den mest omfattande formen av familjebehandling i 
Sverige. Det är den unges behov som står i centrum, men behandlingen sker med hjälp 
av den familj som den unge placeras i. Målet med behandlingen är att ge en stabil 
familjeomgivning som den unge inte haft innan och inte känner till. Den unge ska kunna 
utvecklas och lära sig att vara en del i samhället. Det sociala livet och beteendet står i 
fokus. Den här typen av behandlingen tycks vara ett bättre alternativ än ex. 
institutionsvård för barn och unga. Behandling av en individ görs på olika sätt, detta på 
grund av individens olika problem och olika behov. Behandlingen är också en billigare 
vårdform än ex. institutionsvård (Hansson, 2001). 
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Psykisk ohälsa

Definitionen av psykisk ohälsa är enligt Socialstyrelsen (2009) psykiska symtom som är 
oönskade men vanliga. Dessa symtom upplevs som negativa och de ökar risken för 
utveckling av psykisk sjukdom samt ger stort lidande och/eller försämrad funktion. 
Symtomen kan komma till uttryck i form av oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter. 
Många med psykisk ohälsa kommer aldrig att utveckla psykisk sjukdom. Bedömningen 
av psykisk sjukdom görs av sjukvårdpersonalen enligt fastställda kriterier för en 
definierad diagnos genom ICD-10 (Internationl classification of diseases) samt DSM-
IV (Diagnostic and statististic manual of mental disorders). 

Hur uppstår psykisk ohälsa? Enligt Andershed (2010) handlar det ofta om att psykisk 
ohälsa är ett resultat av svårhanterade händelser i vårt liv. Under vissa perioder kan 
människan vara väldigt sårbar pga. skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet, missbruk, 
misshandel eller kriminalitet inom familjen. Tillstånd som kan utvecklas är t.ex. 
depression, ångest, självskadebeteende eller schizofreni (Reslegård, 2000). Enligt 
Thullberg, Wigzell, Ågren (2004) indelas psykiska problem i tre huvudgrupper: 

∑ Utåtriktade psykiska problem (hyperaktivitetstörningar, beteendestörningar av 
utåtagerande slag)

∑ Inåtvända psykiska problem (främst depression, ångest och tvångssyndrom)

∑ Inlärningssvårigheter (samtliga inlärningssvårigheter samt lätt 
förståndshandikapp) 

Psykisk ohälsa kan uttrycka sig olika hos flickor och pojkar. Pojkar reagerar på 
utåtagerande sätt såsom bråkighet, trotsighet och normbrott medan flickor är mer 
inåtvända såsom psykosomatiska reaktioner – ångest, depression. Dessa symtom är inte 
generella utan det är vanligt att barn visar drag av båda typerna (Cederblad, 2003). 

Samband

De barn som blir familjehemsplacerade har ofta en diagnos med sig dvs. man utvecklar 
inte en psykisk sjukdom i familjehemmet utan man har den innan man blir placerad 
(Socialstyrelsen 2008). 

Skoltiden är en viktig del i barnets/ungdomens liv. Psykisk ohälsa kan uppmärksammas 
i första hand då dåliga skolresultat uppvisas. Dåligt skolresultat kan vara tecken på 
psykisk ohälsa dock innebär det inte att bra resultat är tecken på god psykisk hälsa 
(Thullberg mfl. 2004) 

Barn och unga som blir familjehemsplacerade har oftast ett eget ”problem” när de blir 
placerade, detta medverkar till att en långtidsplacering i sin tur kan förvärra barnets 
tillstånd. Dock bör man inte avstå från långtidsplaceringar eftersom det inte är 
placeringen i sig som förvärrar barnets hälsa, utan det är många olika faktorer som 
under en längre tid kan leda till ex. bråk, våld eller utåtagerande beteende. 
Långtidsplaceringar har visat sig vara ogynnsamma för barnets utveckling, såsom att de 
visat sämre skolpresentationer samt att de lider av fysisk och/eller psykisk ohälsa 
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(Socialstyrelsen, 2008). Även Stotts studier (2011) visar att familjehemsplacerade barn 
utvecklar skolproblem och får lägre betyg och sämre utbildning som i framtiden kan 
leda till problem. 

Man har även sett att långtidsplacerade barn har ofta en eller flera diagnoser som 
exempelvis ADHD, ADD eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(Holland & Gorey, 2004).  

Generella insatser

Tidiga insatser främjar den psykiska hälsan under spädbarnsåren. Det är viktigt att 
verksamheten fokuserar på hela familjen för att kunna förebygga psykisk ohälsa hos 
spädbarn dvs. föräldrarnas relation samt uppmärksamma risk och skyddsfaktorer hos 
spädbarnet. Ofta är det fler insatser som behöver kombineras – generella insatser för 
alla, individuellt utformad hjälp samt riktade hjälp till den utsatta gruppen (Hwang och 
Wickberg, 2001). Dessa insatser som kommer att beskrivas är generella dvs. inte endast 
riktade till familjehemsplacerade barn och unga, utan insatser som är riktade till alla 
barn och unga som behöver hjälp.

Med generella insatser menas att hjälpen finns tillgänglig för alla, inte bara för 
familjehemsplacerade barn. MVC/BVC (Mödra- /Barnhälsvården) ses som en viktig 
tidig insats som kan förebygga psykisk ohälsa hos barn. Andra viktiga insatser som kan 
nås av alla, för att kunna förebygga psykiska problem i tidigt skede, är föräldrastöd och 
förskoleverksamhet, skolan och skolans elevhälsovård (Thullberg m.fl. 2004). 
Förskoleverksamheten är viktig i den meningen att där kan man lägga ner tid för att 
kunna förebygga och fånga upp eventuella psykiska problem i tidigt skede. 

I skolan kan man fånga psykiska problem med hjälp av en kvantitativ 
mätmetod/frågeformulär som baseras på utvecklingspsykologi. Frågorna tar fasta på 
psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Det kan handla om frågor som berör olika 
psykosomatiska besvär såsom ont i magen, huvudvärk, sömnproblem, symtom som ofta 
är en följd av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2000). I skolan ska det finnas en elevvård
där en läkare och en sköterska ska vara tillgängliga för att kunna arbeta med ungdomar 
som är i riskzonen för utveckling av psykisk ohälsa. Inte bara den psykiska hälsan är i 
fokus, utan även den fysiska hälsan och sunda levnadsvanor bevaras och förbättras 
(Thullberg mf., 2004).

Ungdomsmottagningar arbetar med att förebygga den psykiska ohälsan hos ungdomar. 
Insatser som erbjuds till ungdomarna på dessa mottagningar är ex. samtal, behandling 
samt undersökningar. Barnspsykiatrikommitén har kommit fram till att 
ungdomsmottagningar ska finnas till för att fånga upp och förebygga den psykiska 
ohälsan hos ungdomar. Målgruppen som kommer till dessa mottagningar är fler flickor 
än pojkar, men orsakerna till att man söker dit är olika. Oftast är det dock den psykiska 
ohälsan som är den stora orsaken till att man söker sig till ungdomsmottagningar 
(Thullberg mf., 2004).
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Individuella insatser

Individuella insatser riktas till individen som är utsatt eller befinner sig i riskzonen.  
Socialtjänsten (Individ- och familjeomsorg), BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) samt 
Barn- och ungdomsmedicin räknas in som individuell insats. Insatsernas uppgift är att 
fånga upp, förebygga samt behandla den psykiska ohälsan hos barn och unga (Thullberg 
mf., 2004). 

Socialtjänsten – Individ och familjeomsorg

Socialtjänstens uppgift är att utreda och ge stöd till barn, ungdomar, men även föräldrar 
som far illa. Orsaker till att man kommer i kontakt med socialtjänsten är bl.a missbruk, 
kriminalitet eller skolproblem. Antingen kontaktar man socialtjänsten själv eller så kan 
man bli anmäld av ex. polisen eller skolan (Thullberg mf., 2004).

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)

Antalet barn och unga som söker hjälp och stöd på BUP ökar. Anledningarna till att 
man söker sig till BUP är oftast utåtagerande, aggressivitet, ångest, oro och/eller 
depression. BUP hjälper till med rådgivning och behandling, oftast i öppenvården 
(Thullberg mf., 2004).

Familjehemsinsatser

Enligt Hansson (2001) ser man behandling av ett barn som har blivit 
familjehemsplacerat som en behandling av en individ i behov av stöd i den icke 
biologiska familjen. Den här typen av behandlingen tycks vara ett bättre alternativ än 
exempelvis institutionsvård för barn och unga. Denna form av behandling är individuell 
samt en billigare vårdform. En metod som beskrivs som framgångsrik och ofta används 
är: Multidimensional Treatment Foster Care.

Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) är en behandlingsmetod som man 
använder för att behandla barn och ungdomar som placeras i ett familjehem. Metoden 
uppstod för att behandla ungdomar med svåra problem på olika nivåer. I behandlingen 
ingår inte bara kontakten och behandlingen på familjenivå – den biologiska familjen och 
familjehemmet, utan man vänder sig även till skolan, omgivningen, kamrater och 
liknande. Familjehemmet väljs ut efter barnets/ungdomens behov. Varje familj går 
igenom en rekryteringsprocess där man ser lämpligheten av familjen för den här sortens 
behandling. Många familjer är lämpliga till att vara ett familjehem, men inte alla är 
lämpliga till att vara ett ”behandlande” familjehem. Familjen går igenom en viktig 
utbildning för att lära sig hur de ska hantera barnets beteende, utbrott, avvikelser, 
argumentation m.m. (Hansson, 2001).
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Teoretiska utgångspunkter

Risk- och skyddsfaktorer

Riskfaktorer kan finnas inom individen men även utanför hemmet. Exempel på 
riskfaktorer är dysfunktionell familj, brist på makt över sitt eget liv, dålig självkänsla 
och/eller att individen har blivit utsatt för våld eller missbruk (Ferrer-Wreder, Stattin, 
Lorente, Tubman, Adamson, 2005). Otrygga och instabila hemförhållanden är en stor 
riskfaktor. Ett barn som blir placerat i ett familjehem blir det på grund av att deras 
biologiska föräldrar antingen har missbruksproblem, försummar sina barn, brister i 
föräldraskapet, stöter bort barnen eller en kombination av flera utav dessa faktorer 
(Gilbertson & Barber, 2003). Holland, Gorey (2004) och Farmer (2009) är också 
överens om att försummelse är en vanlig faktor som leder till att barnet blir 
familjehemsplacerat. Försummelse av barn innebär att föräldrarna inte tar tillräckligt 
med ansvar för sina barn. Även inlärningssvårigheter hos föräldrarna är en riskfaktor för 
barnet, men dock inte lika vanlig som de ovan nämnda faktorerna. Även enligt Klings 
studie (2010) visade det sig att orsakerna till placeringarna var i första hand 
missbruksproblem hos föräldrarna (32%), omsorgssvikten (30%) och psykisk sjukdom 
hos föräldrar (12%). Endast 2% av barnen placerades på grund av eget beteende.

Skyddande faktorer är viktiga för barnet/den unge för att dessa minskar risken att 
barnet/den unge kommer att utveckla beteendeproblem och/anpassningssvårigheter i 
vuxen ålder (Ferrer-Wreder m.fl., 2005). I Gunvors Anderssons studie har det visat sig 
att en av dessa faktorer kan vara passande familjehem som använder kontakten med de 
biologiska föräldrarna för barnets främjande utveckling (Cederblad, 2005).

Anknytningen är både en risk- och skyddsfaktor. Barn som växer upp i en problematisk 
miljö får ofta en otrygg anknytning dvs. riskfaktor. Får det familjehemsplacerade barnet 
möjlighet till att skapa en trygg anknytning till sina biologiska eller 
familjehemsföräldrar blir detta en skyddsfaktor för barnet (Johansson 2012). 
Anknytningen är en viktig faktor för barnets uppväxt och anpassning i den nya familjen. 
Om barnet omplaceras flera gånger kan detta leda till ett ostabilt anknytningsmönster. 
Enligt Andersson (2008) är det många barn som omplaceras på grund av olika 
anledningar såsom psykisk eller fysisk ohälsa hos familjehemsföräldrarna eller 
beteendeproblem hos barnet. Barnet får då ingen möjlighet till att knyta an till de 
biologiska föräldrarna eller de nya föräldrarna i familjehemmet, som i sin tur kan leda 
till att barnet ger upp med att försöka knyta an till någon alls. Anknytningen är en viktig 
faktor i barnets liv för att han/hon ska lyckas i vuxenlivet (Broberg, Risholm
Mothander, Grahnqvist & Ivarsson, 2008). Andersson (2008) menar i sin forskning att 
om ett barn inte får en möjlighet till att knyta an till sina biologiska föräldrar leder det 
till problem med anknytningsmönster för dessa barn i framtiden. De biologiska 
föräldrarna förblir oftast de viktigaste personerna i den unges liv och därför är det 
viktigt med en trygg bas för att senare kunna placera den unge tillbaka till den 
biologiska familjen. Med trygg bas menas att barnet har skapat en god anknytning till 
sina biologiska föräldrar för att i familjehemmet kunna skapa relationer till sina 
familjehemsföräldrar. Att barnet ska kunna lita på vuxna och skapa goda relationer är en 
viktig faktor i en gynnsam utveckling för barnet.
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Sammanbrott/omplaceringar är en stor riskfaktor för barnet. Enligt Socialstyrelsen 
(2008) har det visat sig att sammanbrott leder till negativa konsekvenser för barnet både 
på kort och lång sikt. 

Mobbning har visat sig vara en stor riskfaktor. Mobbning innebär en systematisk och 
medveten, kränkande behandling som ett barn utsätts för av andra barn och/eller vuxna. 
Mobbning påverkar i stor utsträckning det utsatta barnets psykiska ohälsa. Yngre barn 
är mer utsatta än äldre och pojkar är mer utsatta än flickor, detta kan bero på att det är 
svårare att fånga upp mobbning av flickor. Det är även vanligare att elever med utländsk 
bakgrund känner sig utsatta för mobbning, samtidigt har det visat sig att elever med 
utländsk bakgrund i högre grad mobbar och kränker andra (Thullberg m.fl., 2004). 

Om barn och unga som lever med psykisk ohälsa inte får behandling i god tid, kan det 
bidra till självmordsförsök. Självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland 
ungdomar/unga vuxna. Enligt en studie av Socialstyrelsen (2001) har man sett att 
självmord är cirka dubbelt så vanligare hos unga män än hos unga kvinnor, medan 
självmordsförsök är vanligare bland unga kvinnor än unga män. 

Syfte och problemformulering

Syftet är att belysa de professionellas erfarenheter om faktorer som påverkar den 
psykiska ohälsan för barn och ungdomar vid familjehemsplacering. Med 
påverkande/betydelsefulla faktorer menas orsaker till placeringen, men även faktorer 
som kan påverka hälsan under placeringen. Genom att genomföra semistrukturerade 
intervjuer, undersöks hur man kan förebygga psykisk ohälsa hos familjehemsplacerade 
barn och unga (0-18år). 

∑ Vad uppfattar de professionella som betydelsefulla faktorer för den psykiska 
ohälsan hos familjehemsplacerade barn och unga?

∑ Hur kan man förebygga den psykiska ohälsa hos familjehemsplacerade barn och 
unga enligt de professionellas erfarenheter?

METOD

Metodologiska utgångspunkter

I den här delen av studien diskuteras metodvalet. Vilken metod vi har valt och hur vi 
ska använda den samt för- och nackdelar. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. Forskningen kommer att utgå ifrån den hermeneutiska 
utgångspunkten som innebär att tolka och förstå de professionellas erfarenheter.

Hermeneutisk utgångspunkt

Den hermeneutiska utgångspunkten innebär att man ska producera ny kunskap genom 
att förstå och tolka människans handlande, inte att förklara det (Hyldgaard, 2008). I vår 
studie kommer det innebära att förstå och tolka professionellas erfarenhet och 
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arbetssättet.  Hermeneutik utgår ifrån det fenomenologiska perspektivet. Det är 
människans uttryck som är objektet och kunskapen tas fram genom att försöka förstå det 
objektet säger, skriver samt gör. För att kunna förstå en människas handlingar måste 
man ha en empatisk förmåga för att kunna leva sig in i människans situation och se 
världen utifrån hennes perspektiv. Hermeneutiken kan ses som en motsats till 
positivismen (Bryman, 2002). Hermeneutiken menar alltså att man kan skaffa fram 
kunskaper på andra sätt än bara genom egna sinnen (observationer) eller genom 
matematik (logik, uträkning).  

I vår studie försöker vi förstå och tolka de professionellas erfarenheter. Genom att förstå 
behandlarens/socialsekreterares erfarenheter kan man utifrån det förstå 
familjehemsplacerade barns handlingar. Vi kommer inte att förklara orsaken till deras 
ohälsa utan mer förstå varför den psykiska ohälsa förekommer och hur man kan 
förebygga den hos familjehemsplacerade barn. Detta för att studien utgår ifrån en 
hermeneutisk utgångspunkt. Enligt hermeneutiken tolkar man inte, utan istället försöker 
förstå, i detta fall behandlarens erfarenheter av förebyggande arbete inom 
familjehemsplaceringar.

Teorin som vi utgår ifrån i den här studien är risk- och skyddsfaktorer. Detta på grund 
av att familjehemsplacerade barn har levt i otrygga och instabila hemförhållanden som 
anses vara en riskfaktor (Holland & Gorey, 2004; Farmer, 2009).  Därför är det viktigt 
att hitta skyddsfaktorer så som exempelvis att kunna bevara kontakten med den 
biologiska familjen (Farmer, 2009). 

Kvalitativ forskning

I kvalitativ forskning är det viktigt att se helheten (holism) det är kontexten som har en 
stor betydelse. Målet med kvalitativ forskning är att förstå det specifikt mänskliga dvs. 
komma nära människors tankar eller beteende. Det är viktigt att forskaren har 
förtroendefull relation till informanterna. Forskaren är inte lika utbytbar som inom en 
kvantitativ forskning. Det man försöker göra med en kvalitativ forskning är att studera 
det specifikt mänskliga, människors upplevda erfarenheter och sätt att ge upplevelsen 
mening. Som kvalitativ forskare har man inte förutbestämt resultatet utan man har en 
öppenhet inför vad resultatet ska bli (Bryman, 2002). 

Semistrukturerad intervju

I kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer de två
vanligaste intervjuformerna. Metoden för den här studie är semistrukturerade intervjuer, 
detta innebär att forskaren använder sig utav ett huvudämne som minneshjälp vid 
genomgången av intervjun (Bryman, 2002). Se bilaga II.

Fördelarna med semistrukturerad intervju är intervjuguiden. Öppna frågor är en 
hörnsten i intervjuguiden. Det ger intervjupersonerna frihet att utforma svaren på sitt 
eget sätt. En annan fördel enligt Bryman (2002) är att intervjuaren knyter an till något 
som intervjupersonen sagt dvs. ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden.
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Nackdelarna med semistrukturerade intervju/intervjuguide anser vi kan vara att det blir 
för mycket frågor för intervjupersonen. Under intervjutillfället kan ytterligare dyka upp 
nya frågor som inte finns med i intervjuguiden från början då kan intervjupersonen 
känna sig underlägsen och utfrågad. Nackdelen för intervjuaren kan vara att det blir 
mycket fakta att bearbeta samt som Bryman (2002) menar är det viktigt att intervjuaren 
inte missförstår budskapet och mönstret i intervjupersonens berättelser. 

Litteraturgenomgången

För att utveckla kunskaperna inom området har vi valt att till introduktionsdelen samt 
diskussionen använda oss av vetenskapliga artiklar som handlar om förebyggande 
insatser hos familjehemsplacerade barn med psykisk ohälsa. Dock ligger tyngdpunkten i 
studien på de empiriska data som vi fick av intervjuerna. 

Fördelarna med att använda litteraturgenomgången är först och främst att utveckla 
kunskaperna, för att ta del av resultaten, kunna jämföra olika forskningsresultat med 
vårt eget samt att ha befintlig litteratur som underlag för vår egen studie. Enligt Bryman 
(2002) är det också viktigt att man utvecklar en kritisk läsförmåga för att kunna avgöra 
om litteraturen är trovärdig och relevant för studien som utförs av forskaren.

Nackdelar med genomgång av befintlig litteratur kan vara att man blir för insatt i någon 
annans studie som leder till att man inte ser helheten. Man blir helt enkelt ”blind” inför 
nytt resultat. Även om vi redan har förkunskaper inom området försökte vi utforma 
intervjuguiden på ett sätt som gav oss möjligheten till att bli öppna inför nya 
svar/resultat.

Det är viktigt att tänka på att det inte räcker med att läsa artikeln endast en gång, det är 
viktigt att återkomma till vissa delar flera gånger under bearbetningen av data. Det tar 
tid att hitta relevanta och tillförlitliga vetenskapliga artiklar (Bryman, 2002). Bryman 
(2002) menar även att det kan vara nödvändigt att göra förändringar i 
litteraturgenomgången dvs. det kan behövas nya artiklar eller studier som är mer 
relevanta just för resultatet av vår studie. Under bearbetningens gång hittar man nya 
nyckelord samt att det kan vara andra aspekter som är viktigare än dem man funnit 
tidigare.

Planering och genomförande

I den här delen av studien kommer tillvägagångssätt att beskrivas ex. datasökning, urval 
av artiklar, studiens målgrupp, bearbetning av data samt analys av data. 

Intervju

Första steget var att sammanställa en intervjuguide samt godkännas av handledaren 
innan vi påbörjade intervjuerna. Intervjuguiden består av fyra huvudrubriker samt 
underfrågor som gör det enkelt att utveckla själva intervjun. Därefter tog vi kontakt 
(steg 2) med verksamheter som utgör respondent gruppen för den här studien. 
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Steg tre var att utföra själva intervjun. För att inte missa något viktigt under 
intervjutillfällena kom vi överens med respondenterna om att spela in intervjun. Sista 
steget var att bearbeta och analysera intervjuerna, detta gjorde vi direkt efter varje 
intervju. 

Urvalsgrupp

Urval innebär att välja ut enheter ex. individer, organisationer som har direkt hänvisning 
till de forskningsfrågor som besvarar intervjuarens syfte (Bryman, 2002).

För att besvara syftet så bra som möjligt intervjuade vi två socialsekreterare samt två 
behandlingspedagoger som arbetar med familjehemsfrågor. Intervjupersonerna var två  
kvinnor samt två män, som gjorde att vi fick ett könspersperspektiv på våra frågor. 
Respondenterna kommer från två olika verksamheter. Den ena arbetar med 
familjehemsfrågor och i den andra verksamheten arbetar man i nära kontakt med de 
placerade barnen och ungdomar. Det bedömdes som viktigt att respondenterna har 
arbetat med familjehemsfrågor i minst två år eftersom under två års arbetstid erhålls en 
del erfarenheter samt kunskaper. Respondenterna ska ha arbetat med barn och unga 
samt intervjufrågorna kommer endast att beröra målgruppen barn och unga mellan 0 till 
18 år. 

Sökstrategi

Vetenskapliga artiklar till introduktionsdelen samt diskussionen söktes i 
Linnéuniversitetets databaser. Databaser som användes var OneSearch och Artikelsök. 
Sökorden som användes vid sökningarna i databaserna var ”foster care”, ”mental 
health”, ”prevention”, familjehem, psykisk ohälsa. För att inte få för många artiklar 
gjordes avgränsningar som peer review samt en åldersgräns på artiklarna i alla databaser 
2000-2013. Peer review innebär att artiklarna är vetenskapligt prövade. Även ”AND” 
och ”OR” användes för att binda samman flera sökord så att sökningen blir mer korrekt 
samt relevant. Sökningen gjordes även via Socialstyrelsens hemsida. 

Efter att ha skrivit in sökorden i databaserna och gjort alla avgränsningar var nästa steg 
att hitta relevanta artiklar. Eftersom man inte hinner läsa alla artiklar som kommer upp, 
lästes bara artiklarnas titel och abstract. Om abstracten var relevant för studien öppnades 
artikel och analyserades. Vid varje sökning kom fram många artiklar som inte kändes 
relevanta för studien, därför blev det stort bortfall. Artiklar som valdes bort var de som 
handlade bara om det ena könet, artiklar som inte berörde psykisk ohälsa i samband 
med familjehemsplacerade barn samt artiklar som inte visade förebyggande insatser när 
det gäller psykisk ohälsa hos familjehemsplacerade barn. 

Analys av tidigare forskning

Bearbetning av data från tidigare forskning utfördes på följande sätt: Först lästes de 
utvalda artiklarna, medan läsningen pågick strök vi under det relevanta med en 
överstrykningspenna. För att ta reda på om artiklarna har en vetenskaplig kvalitet var 
intern validitet och reliabilitet två viktiga begrepp. Intern validitet i kvalitativ forskning 
innebär datas trovärdighet för studiens syfte och reliabilitet innebär artiklarnas 
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pålitlighet. När bearbetningen av litteraturen var klar var det dags för själva intervjuerna 
samt bearbetningen intervjudata. 

Analys av intervjuerna/transkribering

Intervjuerna spelades in och vi gjorde även anteckningar under tiden. Den beräknade 
tiden var ca 40 min för varje intervjutillfälle. Efter varje intervju bearbetades det 
empiriska data för att underlätta skrivandet av studien. Intervjuerna spelades upp om 
och om igen samt anteckningarna som gjordes under varje intervjutillfälle bearbetades, 
för att på bästa sätt fånga det som var det viktigaste för studiens resultat. Allt skrevs ner 
direkt efter intervjutillfället. 

Ingen transkribering gjordes, utan citat och omformulerade meningar skrevs direkt in i 
dokumentet. Ett kritiskt förhållningssätt var en del av analysen. Tolkningen gjordes 
utifrån vår teoretiska förkunskap som skaffades genom läsning och analysering av 
vetenskapliga artiklar. Anledningen till att transkriberingen valdes bort var delvis 
tidsbrist men framförallt för att man tappar det ”mänskliga” i skriven text. Även Kvale 
& Brinkmann (2009) påpekar att genom en transkribering kan man förlora faktorer som 
ironi eller kroppsspråk. Bryman (2012) menar även att transkribering kräver tid och 
kunskap. Det räcker att man blir trött eller störd av några andra stimuli och texten kan 
då innehålla fel som förändrar hela kontexten i texten. Transkriberingen kan även ha 
sina fördelar så som att man kan lättare och snabbare gå tillbaka till vissa svar för att se 
om man förstått rätt och man kan även lättare hitta länge citat. Dock kräver 
transkriberingen kunskap, tid och fokus, menar Bryman (2012). 

Forskningsetiska övervägande

I den här delen av studien berörs olika forskningsetiska överväganden så som 
grundprinciper inom forskningsetik, etik och moral, etiska normer samt konsekvenser 
av vår studie. 

Etiska grundprinciper

I Sverige blev det lag på etiska grundprinciper inom forskning den 1/1-04. I dessa 
grundprinciper framgår det att respekt för människovärden är viktig. Man bör även ta 
hänsyn till att människan har egna rättigheter och frihet. Forskarens kompetens ska 
motsvara de krav som forskningen kräver. Det kan uppstå etiska problem på grund av 
att i en forskningsintervju är det intervjuaren som besitter all makt och ska leda 
intervjun. Intervjupersonen har inte mycket att säga till när det gäller frågor och själva 
intervjun. Den kvalitativa forskningen anses av några som etik i sig, eller i alla fall mer 
etiskt än den kvantitativa forskningen (Kvale, 2009).

Som forskare bör man alltid göra en avvägning mellan risk och nytta samt respektera 
personlig integritet dvs. 

∑ Informationskravet – forskningspersonen bör alltid vara väl informerad om 
forskningen. 
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∑ Samtyckeskravet – forskaren ska ha helst ett skriftligt samtycke ifrån 
forskningspersonen samt att de själva kan bestämma över sin medverkan.

∑ Konfidentialitetskravet – alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 
(hemligt)  

∑ Nyttjandekravet - uppgifter kan bara användas för forskningsändamål (Moqvist-
Lindberg, 2012)

Så viktigt som det är att inte bryta mot de etiska principerna när det gäller klienterna, så 
viktigt är det att inte bryta mot de etiska principerna när det gäller intervjupersonerna 
med. För att inte intervjupersonen eller deras medarbetare ska känna igen sig själv eller 
kollegan i vår studie anser vi att det är bäst att intervjua minst två personer med samma 
kompetens på en och samma arbetsplats. Personuppgifterna behandlades anonymt, inget 
namn på personen, arbetsplatsen eller kommunen skrivs ut i vår studie. Frågorna i 
intervjuguiden utformades på ett sätt så att både klienten (det familjehems placerade 
barn) och intervjupersonen/respondenten (socialsekreteraren, behandlingspedagog, 
socionom) behandlas med respekt. För att inte bryta mot samtyckeskraven var det 
viktigt att fråga om vi fick spela in intervjun. Intervjupersonen var väl informerad om 
studiens syfte och vilka personer som kommer att kunna ta del av studiens resultat. 

Det som kunde vara etiskt problematiskt med vår studie är att vi inte kunde intervjua 
klienter och därför inte kunde få deras syn på studiens syfte. För att nå klienters 
perspektiv i vår studie samt att inte bryta mot de etiska principerna frågade vi 
intervjupersonen om deras erfarenheter och utvärderingar. Även dokumentationen av 
intervjuerna kunde vara ett problem då många speciellt gamla människor blir besvärade 
av att intervjuaren sitter och antecknar samt bandspelaren kan vara ett hinder. För att 
resultaten ska bli tillförlitlig är det enormt viktigt att intervjun blir ordentligt 
dokumenterad. För att inte det här hindret skulle uppstå informerade vi intervjupersoner 
redan vid tid bokningen där vi förklarade hur intervjun kommer att gå till och där fick 
personen möjligheten till att bestämma över sin egen medverkan.  

I kvalitativ forskning är det viktigt att ha en god kvalité på data. För att visa en god 
kvalité på data i vår studie använde vi oss av mycket citat i resultatet.

Trovärdighet och äkthet

Bryman (2012) diskuterar huruvida man bör använda orden validitet och reliabilitet i 
den kvalitativa forskningen. Han menar att man har kommit överens om att i den 
kvalitativa forskningen kommer dessa ord att ersättas med orden tillförlitlighet och 
äkthet. Kvale & Brinkmann (2009) menar att tillförlitlighet (reliabilitet) används i mån 
av att resultatet av studien ska kunna reproduceras av andra forskare vid andra 
tidpunkter. Enligt Bryman (2012) indelas tillförlitlighet i fyra olika grupper. Dessa 
grupper är:

∑ Trovärdighet - betyder att man har utfört forskningen på ett sätt som accepteras 
av andra människor samt att man redovisar resultatet på ett sätt som visar att 
forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt
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∑ Pålitlighet – innebär att forskningsprocessen redovisas fullständigt och är 
tillgänglig för dem som är intresserade för att senare kunna granskas

∑ Överförbarhet – innebär att forskaren redogör en fyllig och tät beskrivning som 
används till att se hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö

∑ Möjlighet att styrka och konfirmera – innebär att forskaren försöker säkerställa 
att han/hon agerat i god tro dvs. att forskaren inte försöker göra egna 
förförståelser/värderingar som påverkar resultatet i forskningen. 

Med äkthet menar Bryman (2012) att studien ska ge en så rättvis bild av 
respondenternas åsikter och uppfattningar som möjligt. Att undersökningen hjälper till 
att förstå den sociala situationen i samhället, bidrar till att respondenterna kan påverka 
förändringen av sin situation samt att respondenterna får möjlighet till att åtgärda sin 
situation på bästa sättet. Kvale & Brinkmann (2009) menar med äkthet (validitet) att 
metoden i studien bör undersöka det som undersökas skall för att höja studiens äkthet 
och tillförlitlighet. 

RESULTAT

I det här avsnittet kommer endast de empiriska data som skaffades under alla 
intervjutillfällena att redovisas. Vi har tagit del av respondenternas erfarenheter när det 
gäller familjehemsplacerade barn och dess psykiska ohälsa, därför kommer resultatet 
bestå av respondenternas erfarenheter.

Intervjupersonernas namn har valts att nämnas med påhittade namn för att skydda deras 
identitet. Dock så arbetar alla med familjehemsplacerade barn på ett eller annat vis. Det 
som kommer att skrivas ut är hur klienter kan komma i kontakt med dessa 
verksamheter. Man kommer oftast i kontakt genom en utredning via utredningsenheten. 
Någon gör en anmälan eller en ansökan om att ett barn behöver mer stöd än vad det har 
i dagsläget. 

Resultatet redovisas med hjälp av citat från intervjuerna samt sammanfattningar av  
respondenters svar. Rubrikerna sattes utifrån respondenternas svar på intervjufrågor. 

Orsaker till placeringen 

Småbarn placeras oftast pga. att föräldrarna har svårigheter av olika slag ex: 
omsorgsbrist, psykisk sjukdom, missbruk, jobbig livssituation som de inte kan hantera.

Ungdomar, placeras oftast på grund av ”eget beteende” detta innebär exempelvis att de 
är en fara för sig själva eller för andra. Att de själva har missbruksproblem kan vara en 
annan orsak till att ungdomar placeras. 

Ärenden kan aktualiseras till Socialtjänsten på två olika sätt, det ena sättet är anmälan 
och det andra är ansökan. 
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Anmälan görs av olika anledningar dock har man sett att det som 
grundar sig i att man gör en anmälan handlar om föräldrarnas 
oförmåga till att ta hand om sitt barn.

Ansökan handlar mer om att barnet är svårstyrt och att föräldrarna inte 
orkar med eller klarar av, att ta hand om sitt barn längre och vill ha 
hjälp. Det kan även handla om att exempelvis en ensamstående mamma 
behövs läggas in på sjukhuset för operation och inte har något nätverk 
att ta hjälp av och då kan en familjehemsplacering vara en 
korttidslösning. ”Det kanske handlar om en vecka” talade 
intervjupersonen om - Thomas

Föräldrarnas oförmåga

Den vanligaste orsaken till att en familjehemsplacering blir till är på 
grund av omsorgsbrist hos de biologiska föräldrarna. Föräldrarna 
räcker helt enkelt inte till av olika anledningar som exempelvis att man 
har ett krävande barn, att föräldrarna har ett så kallat svårstyrt barn 
med exempelvis svår ADHD, utåtagerande beteende eller något annat 
tilläggsproblem. Detta innebär då att föräldrarna inte kan tillgodose 
barnets behov samt ”räcker inte till som förälder” – Pär

När föräldrar inte får stöd och hjälp med avlastning, får föräldern gå på 
knäna för länge så kommer de här tilläggsproblemen hos barnen, detta 
leder till en ond cirkel som i sin tur kan leda till avlastning i hjälp av en 
stödfamilj eller att det går så långt, vilket är sorgligt att man inte orkar 
med och faktiskt lämnar ifrån sig sitt barn - Anna

Det är vanligare att barn blir familjehemsplacerade på grund av föräldrarnas ”oförmåga” 
att ta hand om sina barn, än att barnet blir placerat på grund av eget 
utåtagerandebeteende som leder till att föräldrar inte kan ta hand om dem. 

Psykisk ohälsa hos föräldrarna är en vanlig faktor för placeringen. Barnet blir symtom 
bärare. Därför är det viktigt att upptäcka problemet i familjen i tid och förebygga 
psykiska problem hos barnet i framtiden.

Att leva i en sjuk miljö allt för länge.. då spelar det ingen roll även om 
du har genetiska förutsättningar till att fixa det här och inte har någon 
medfött neuropsykiatrisk diagnos så påverkas naturligtvis barnet - Pär

Exempel; En förälder med låg utbildningsnivå har oftare sämre ekonomi som i sin tur är 
en stressfaktor för föräldrarna och leder möjligtvis till våld. Föräldrarna har i vissa fall 
själva någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som gör det svårt för dem, att 
tillgodose barnets behov. 
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Våld

Våld i nära relationer är den absolut vanligaste orsaken till placeringen i ett familjehem, 
missbruk samt ADHD problematik kombinerad ett tilläggsproblem exempelvis med 
uppförande problem eller skolproblem. Förekommer det våld i familjen såsom att barnet 
bevittnat våld eller själv har blivit utsatt för våld är det viktigt att man agerar snabbt 
med att hjälpa barnet genom en familjehemsplacering. Intervjupersonen talade även om 
att de har även hedersärenden, det vill säga unga flickor i tonåren som flyr från sina 
familjer på grund av våld i familjen. Detta behöver inte betyda att flickan har något eget 
bekymmer däremot mår de inte väl och behöver snabbt placeras

Alla respondeter enas om att i många ärenden förekommer det psykisk och/eller fysisk 
misshandel eller annan typ av övergreppsproblematik i hemmen. 

Våld och kränkningar mot barn finns med på ett eller annat sätt i ganska 
många ärenden. Våld, missbruk samt oförmåga att ta hand om sina barn 
är faktorer som går hand i hand med varandra - Thomas

Missbruk

En annan vanlig förekommande orsak till att barnet blir placerat är missbruksproblem 
hos antingen föräldrarna eller barnet/ungdomen själv. 

När det gäller placering av barn är det vanligast att man blir placerat 
på grund av föräldrarnas missbruk… Missbruket hos föräldern gör så 
att de får svårigheter med att hantera samt hjälpa sitt barn i vardagen... 
Missbruket är en oförmåga att ta hand om sina barn – Thomas

Förälderns missbruksproblem och oförmåga att ta hand om sitt barn kan i sin tur 
medföra våld i familjen.

Om man skulle göra trappa så föreligger det missbruk i början som gör 
att det förekommer våldssituationer i hemmet för att föräldrarna inte 
orkar med eller klarar av att hantera de känslor barnen har - Pär

Riskbeteende

Flickor som blir placerade är ofta inte placerade på grund av 
missbruksproblem utan när det gäller unga flickor placeras de ofta på 
grund av riskbeteende, skolproblem, relationer med äldre killar, 
utåtagerande eller självdestruktivt beteende. Det är dock väldigt vanligt 
att det är flera olika faktorer som leder till en familjehemsplacering. 
Otillräckligt med vuxna i barnets liv  leder till att barnet söker trygghet 
och vill tillgodose sina behov någon annanstans än hemma - Anna
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Risk- och skyddsfaktorer

Lära känna barnets behov

Att träffa barnet är en stor skyddsfaktor. Detta innebär att man lär sig 
om barnets behov som sedan leder till att man ser vad som behövs samt 
insatser som bör göras för just det här barnet. De biologiska 
föräldrarna är viktiga när man arbetar med barn och unga… Arbeta 
med de biologiska föräldrarna så att de inte känner skam och skuld, 
utan att de känner att de får hjälp med sitt barn - Anna

Det är även viktigt att tänka på att det placerade barnet får information om varför han 
eller hon blir placerat. Varför man tar dem ifrån sina föräldrar är en viktig fråga för 
barnen att få svar på. Får de inte svar på frågan kan det leda till att barnet känner skam 
och skuld. Detta blir då en stor riskfaktor som man bör tänka på när man arbetar med 
barn och unga. 

Matchning av familjehem

Innan ett barn eller en ungdom placeras i ett familjehem är det viktigt 
att matcha rätt familjehem. Familjehemmet ska vara väl medvetet om 
vilket barn som kommer att bo hos dem och familjehemsföräldrarna bör 
känna till barnets ”problem” för att kunna hantera samt hjälpa barnet 
på bästa möjliga sätt - Thomas

Alla respondenter menar att familjehemmet är till för att minska riskfaktorerna och 
främja skyddsfaktorerna för barnet. Familjehemmet hjälper till med att stärka 
självkänslan hos barnet samt anpassa barnet i det sociala livet. Barnet kan känna en 
hemlängtan när det har blivit placerat. Det är viktigt att behålla kontakten med den 
biologiska familjen, dock inte för mycket. 

Behoven som man har sett på utredningen på utredningsenheten ska 
matcha familjehemmet som barnet ska bo i. För att hitta ett bra 
familjehem bör man se till att barnets behov kommer överens med 
familjehemmets intressen. ..är det så att vi har ett barn som är i stort 
intresse av djur på landet, då försöker vi hitta ett familjehem på landet 
med djur. Går man fel i matchningen ... fungerar oftast inte 
familjehemsvården. Grunden är alltid att lyssna på vad det är för 
önskemål den biologiska familjen har och hur man kan försöka gå dem 
tillmötes och förbereda familjen inför placeringen så noga som möjligt. I 
de flesta fallen är det de biologiska föräldrarna som är vårdnadshavare 
till barnet som i sin tur kan vara en skyddsfaktor- Pär

Exempel: Handlar det om att familjen har fler barn och önskar att alla barnen ska bo i ett 
och samma familjehem, då får man försöka lösa detta. 

Man försöker helt enkelt matcha önskemålen - Pär
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Familjehemmet som en skyddsfaktor för det placerade barnet. Man har 
sett att familjehem är/kan vara en skyddsfaktor i form av struktur, hjälp 
och stöd i vardagen. Familjehemmet står oftast för struktur - Anna

Vi har unika familjehem som kan erbjuda olika saker, alla har olika 
behov - Pär

Det viktiga i placeringen är att både familjehemmet ska vara väl 
informerade om vad som väntar och vilket barn som kommer att bli 
placerat. Men även att de biologiska föräldrarna ska vara informerade 
om processen och hur vården kommer att gå till - Eva

Exempel: Om en ungdom har utnyttjat sitt psykiska tillstånd till att få som han/hon vill i 
den biologiska familjen kan detta leda till krock i åsikter i familjehemmet. Ungdomen 
kan därför må dåligt på grund av att han/hon inte får som hon vill, detta leder till att 
ungdomen istället kan prata med familjehemsföräldrarna istället för att utnyttja sin 
psykiska ohälsa.

För att utföra en bra familjehemsvård bör man matcha familjehemmet så att barnet/den 
unge kan skapa en trygg bas och våga utveckla sitt jag. 

Kontakten med den biologiska familjen

Det är bättre att träffa sina bristande föräldrar, än att sitta och fantisera 
om dem. Som ofta blir förskönande. Min fantastiska mamma och 
egentligen är allting mitt fel. Man fantiserar fel och lägger skulden på 
sig själva - Anna

Om man skall ha kontakt med de biologiska föräldrarna beror mycket på 
hur situationen i den biologiska familjen ser ut. I de flesta fallen är det 
viktigt och bra att ha kontakten kvar, men i vissa fall tex. när det gäller 
en familj där föräldrarna är aktiva missbrukare är det inte bra för 
barnen att träffa sina föräldrar när de är påverkade. I nio fall av tio är 
det viktigt med telefonkontakt – Thomas

Alla respondenter enas om att man alltid försöker jobba hemåt, det är målet med en 
placering. Föräldrarna är jätteviktiga för barnen oavsett vilka föräldrarna är.

Geografi 

Geografin (var placeras barnet) är en skyddsfaktor. Geografin är även 
en viktig faktor som man bör tänka på innan barnet eller den unge 
placeras. Var ska X bo, ska han bo nära familjen så att han kan träffa 
föräldrarna, ute på landet eller i närheten av centrum. Matchning av 
familjehem handlar även om vilka behov barnet har, samarbete med 
skolan samt geografiskt avstånd. Olika barn har olika behov exempelvis 
i form av struktur eller speciellt anpassat hem - Thomas

Att man kommer ifrån sin destruktiva miljö är en skyddsfaktor - Eva
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Anknytning

Faktorer som är skyddande eller främjande kan redan från spädbarnsåren vara ett tryggt 
anknytningsmönster. Barnet bör ha någon som kan skydda det vid farliga situationer. 
Barnet behöver vara sett av de vuxna, barnet behöver delaktighet, meningsfullhet och 
hanterbart i sitt liv. En förtroendefull relation i familjehemmet är en skyddsfaktor för 
barnet.

En annan viktig skyddsfaktor för barnet är den egna intellektuella 
kapaciteten, begåvningen som barnet har. Sociala förmågor som att 
barnet är sött och gulligt kan vara en faktor som leder till att barnet blir 
omtyckt och det höjer självkänslan hos barnet - Anna

En trygg bas gör det även lättare att lita på familjehemsföräldrarna och 
lita på att dem är där för att hjälpa. Möjlighet till tidig anknytning leder 
till ett gott anknytningsmönster som i vuxenlivet underlättar skapande av 
relationer. Familjehem är en stor skyddsfaktor genom att 
familjehemsföräldrarna ger det placerade barnet en stor möjlighet att 
bygga upp en trygg bas, som är viktig livet ut. Det är otroligt viktigt och 
det är aldrig för sent - Pär

Är man utsatt för separationer och svek, har man lärt sig tidigt att man inte kan lita på 
någon annan än sig själv. 

Våld

Den största riskfaktorn för barnet är våld och/eller missbruk i familjen. Då är det viktigt 
att agera snabbt och hjälpa barnet ex. genom en familjehemsplacering. En annan 
riskfaktor som kan leda till framtida problem är att barnet inte får sina behov 
tillgodosedda. 

Detta kan exempelvis vara att skolan ställer för höga krav som i sin tur 
leder till att barnet känner ett misslyckande. Om det förekommer andra 
problem eller svårigheter i familjen där barnet känner sig lika mycket 
misslyckat kan det vara svårt att reparera i vuxen ålder. Viktigt att 
hjälpa barn att lyckas, både socialt och i skolan med prestationer. Att 
ständigt misslyckas påverkar självbilden negativt och då risker det att 
barnen börjar leva upp till de negativa förväntningarna - Anna

Även om våld förekom i den biologiska familjen kan det vara bra att behålla kontakten 
med de biologiska föräldrarna under placeringstiden. Det är viktigt att barnet/den unge 
är medveten om att han/hon faktiskt har biologiska föräldrar. I de allra flesta placeringar 
är det tanken att man ska kunna flytta tillbaka till sin familj, menar alla respondenter. 

Missbruk 

I en familj där föräldrarna är aktiva missbrukare och barnet blir 
placerat på grund av detta, har man sett att barnet har behov att få 
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ringa sina biologiska föräldrar för att kunna berätta om hur bra 
hon/han har det. Dock är föräldrarna oftast påverkade när de svarar i 
telefon. För att det ska bli en skyddsfaktor av detta är det viktigt att inte 
lägga kontaktansvaret till föräldrarna hos barnet utan lägga det hos de 
biologiska föräldrarna - Anna

För att kunna träffas under övervakning vill socialtjänsten se bevis på 
nykterhet/drogfrihet först för att undvika den jobbiga situationen som då 
kan uppstå för barnet/den unge om föräldern/föräldrarna kommer på 
besök påverkade. Begränsningar av telefonkontakt med föräldrar kan 
vara en skyddsfaktor för barnet - Anna

Skola 

Skolan är en viktig del i barnet/ungdomens liv. Skolan ses som en 
riskfaktor men kan även vara en skyddsfaktor. Att man inte får sina 
behov tillgodosedda i skolan leder till riskfaktor. Det gör att man 
riskerar att hamna i ett läge där man får överkrav, där man ständigt 
tvingas misslyckas. Men får behoven tillgodosedda, har man vuxna 
(lärare) som ser en, som hälsar, man känner sig helt enkelt sedd i 
skolan. Man kan stänga bort det som hände i familjen, man får lyckas, 
känna självförtroende, man har kamrater, där ingen bryr sig om att 
pappa söp igår utan man kan stänga bort det ingen som behöver veta, 
blir helt enkelt en frizon – Anna 

Alla respondenter enas om att skolan är viktig för barn. Skolresultat påverkar hur barnen 
mår.

Omplaceringar

Omplaceringar har visat sig vara en riskfaktor för den psykiska ohälsan hos det 
familjehemsplacerade barnet. När barnet omplaceras flera gånger kan det leda till att 
barnet känner ett misslyckande över att det inte finns någon som bryr sig samt att det 
inte finns någon som står kvar som stöd när det behövs. 

Det finns olika anledningar till omplacering. Ett barn kan omplaceras 
på grund av eget beteende eller att familjehemsföräldrarna inte ”orkar” 
med längre för att barnet är för krävande och testande. Även 
ekonomiska skäl förekommer dvs. familjehemmet vill ha mer betalt än 
bestämt och det kan inte socialtjänsten stå till tjänst med och då vill inte 
familjehemmet ha placeringen kvar. En annan anledning till en 
omplacering kan vara en akut händelse exempelvis att föräldrarna blir 
omhändertagna av polisen och då behöver barnet korttidsplaceras 
någonstans hos en sk. jourfamilj. Därefter hittas ett mer permanent 
familjehem för barnet om det behövs. Konflikter förekommer mellan den 
placerade och familjehemmet. Detta behöver inte alltid sluta som 
omplacering - Thomas
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Det finns olika skäl till varför det blir omplaceringar.., .. generellt sätt 
så är det faktiskt så att det är vanligt med omplaceringar. Det är otroligt 
viktigt att man inte byter, byter och byter familjehem, utan man försöker 
vidmakthålla det, om saker och ting fungerar - Pär

Förebyggande faktorer

Respondenterna menar att det är viktigt att vara välinformerad om vad problemet är och 
vilka behov som finns. Att matcha rätt familjehem är en viktig förebyggande faktor för 
att undvika problem med psykisk ohälsa. Att åka ut på studiebesök är en bra variant för 
att barnet ska kunna se vad som väntar och familjehemmet ska kunna få den 
möjligheten till att antingen tacka ja eller nej till uppdraget. Även vid 
tvångsomhändertaganden träffas barnet/den unge med familjehemmet för att se hur 
barnet/den unge kan knyta an till familjen. Förebyggande faktorer är faktorer som man 
kan arbeta med under ”behandlingen” i familjehemmet. Det finns både risk- och 
skyddsfaktorer som man inte kan arbeta med, däremot det vi kallar förebyggande 
faktorer i denna studie är de faktorer som man arbetar mot förbättring med. 

Familjehemmet

En annan förebyggande faktor är just familjehemmet. Familjehemmet arbetar med att 
skapa en trygghet samt en trygg bas för klienten.

Att matcha rätt familjehem samt att matcha rätt behandling är viktigt i 
förebyggande syfte. Familjehemmet finns där för det placerade barnet, 
för att familjehemmet hela tiden ska utvecklas handleder man samt 
stöttar för att klara av uppgiften dem har.  Det är bra om familjehemmet 
kan ha kontakt med den biologiska familjen för att barnet 
förhoppningsvis kommer att kunna flytta tillbaka i framtiden - Thomas 

De biologiska föräldrarna kan då känna sig delaktiga och viktiga och att 
de fortfarande betyder någonting. Barnet då kan få samma struktur och 
regler även i hemmiljön när det åker och hälsar på sin biologiska familj. 
Det hjälper ungdomar att vara mer klara i sin egen identitet - Pär

När det gäller struktur är det även viktigt att familjehemsföräldrarna lär 
barnet/den unge riktiga sömnrutiner. En förebyggande faktor som 
respondenterna har erfarenhet av är sömn. Sömnrutiner är viktiga för 
att kroppen ska kunna hinna bearbeta alla intryck under sömn tiden -
Anna

KASAM

Responenterna säger att barnet oftast redan har psykiska problem innan det blir 
familjehems placerat. Familjehemmet ska därför arbeta med att minska riskfaktorer och 
inte förvärra den psykiska ohälsan hos barnet. Detta kan göras genom att få barnet att 
känna sig delaktig i vardagsrutinerna och i familjen, sköta skolgången, uppleva en 
barndom. 
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En fas i familjehemsarbetet som kallas för inventeringsfasen. Då ska 
familjehemmet, konsulenterna och barnet arbeta med att inventera 
barnets känslor. Barnet ska redan från början ha ett tydligt schema och 
struktur. Det är viktigt att barnet känner att det kan hantera sin vardag, 
sina känslor. KASAM är en viktig modell som både familjehemmet och 
konsulenterna arbetar efter, Barnet ska ha känslan av samhörighet,
delaktighet. Barnet ska känna att livet är meningsfullt, hanterbart och 
begripligt. Man kan även förebygga stegrande eller förvärra de psykiska 
problem genom att ge barnet det stöd som hon/han behöver. Berömma 
barnet vid goda gärningar. Det leder till barnets välmående och att 
deras självkänsla stärks - Anna

Det är nästan en förutsättning för att det ska fungera. Eftersom det blir 
en begriplighet och hanterbarhet i vardagen - Pär

Stöd och hjälp av verksamheter

Det är viktigt att fånga upp det problematiska i tidigt skede. Därför är de professionella 
som arbetar med barnet tillgängliga dygnet runt för att ge råd och stöd till både 
familjehemsföräldrarna och barnet. Det placerade barnet får en chans till att berätta för 
konsulenten om det är något som ”stör” vardagen eller om det är något annat som man 
inte vill prata med familjehemmet om. Dock försöker konsulenten ta upp det mesta 
under möten där både det placerade barnet och familjehemsföräldrarna ingår. 

Att ge familjehemsföräldrarna möjligheten till handledning av en 
professionell är en viktig del i det förebyggande arbetet. De 
professionella hjälper familjehemsföräldrarna genom handledning, med 
att kunna hantera de svåra situationerna så att dem inte hamnar i 
samma läge som de biologiska föräldrarna gjorde – Anna

Respondenterna anser att de stöttar och hjälper familjehemsvärdarna i att göra ett bra 
jobb. Det är viktigt att familjehemsföräldrarna känner sig trygga i sitt uppdrag för att då 
de känner sig trygga i det, blir det oftast bra.

Den professionelle ska även kunna hjälpa med att hitta och skapa olika kontakter som 
exempelvis psykiatri, psykolog, BUP och annat samtalsstöd.

Exempel: En 13 årig flicka som umgås med äldre killar, haft tidig sexdebut så är det där 
man börjar. Hon behöver framförallt skydd från sitt riskbeteende till en början, sen får 
man börja jobba med självkänslan så pass att hon känner att hon inte är beroende att få 
en sån bekräftelse av äldre killar. Hon ska kunna känna en självrespekt och sista steget 
är att hon ska kunna umgås med killar på ett sätt som är lämpligt för hennes ålder. Är 
man 13-14 då ska killar kunna vara kompisar också. Hjälpa dem att hitta ett socialt 
lämpligt beteende, något som även är bra för dem själva.
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Sammanbrott

Respondenterna påstår att forskningsmässigt så är sammanbrott vanligt i 
familjehemsplaceringar. För att undvika sammanbrott och utveckling av psykisk ohälsa 
i vuxenlivet är det viktigt att familjehemmet matchas rätt med barnets behov. 
Nuförtiden finns det speciella utbildningar för familjehemsföräldrarna som förebygger 
sammanbrott i familjehemsplaceringarna.

Insatser för familjehemsplacerade barn

Intervjuerna gav informationen om att insatserna erbjuds utifrån hur problematiken ser 
ut kring ett barn/en familj, detta innebär att insatserna är individuella och anpassade till 
varje klient. 

Individuella insatser 

För att förebygga/undvika att den psykiska ohälsan ska förvärras under tiden barnet är 
placerat är det viktigt att sätta in insatser som just den här klienten behöver. Alla 
klienter är olika och behöver därför olika insatser. Klienten är i fokus och ska känna att 
han eller hon kan prata om allt möjligt med den professionelle eftersom den 
professionelle är på hans/hennes sida. Detta medför att klienten känner en trygghet 
gentemot den professionelle. 

Alla respondenter enas om att det är viktigt att familjehemmet, socialtjänsten samt andra 
som är inblandade har så mycket information om barnet som möjligt för att kunna göra 
sig en bild av vad som behövs och hur vidare arbetet kommer att se ut. Kontakter med 
olika verksamheter som öppenvård, BUP eller psykolog kan vara förebyggande insatser 
för att undvika utveckling eller försämring av den psykiska ohälsan hos barnet. Det 
viktigast är att man fångar upp problemet i tidigt skede. Med detta menas att BVC eller 
förskolan samt den öppna förskolan kan/är viktiga verksamheter i förebyggande arbete 
av psykisk ohälsa hos barnen som blir placerade i ett familjehem.

Det är viktigt att arbeta med barnet, men även föräldrarna är viktiga. Att arbeta med 
föräldrarna innebär ett arbete med att föräldrarna inte ska känna skuld och skam över att 
de inte kan ta hand om sina barn, enas alla respondenterna om. 

Det här kan vi alla hamna i någon gång i livet - Thomas

Förebyggande arbete går ut på att man använder sig av modellen
KASAM samt andra olika ”strategier” så som KBT-inslag för att 
förändra beteendet hos den placerade, salutogenes som innebär att man 
arbetar med ”det friska” samt systemteori – familjeterapi. – Anna

Barnen/ungdomar delas upp i två grupper: 0-12 år samt 13-18 år. Hos 
de yngre barnen arbetar man genom föräldrarna som ska lära sig att 
hantera olika situationer och känslor. Det lär sig även själva barnet 
redan från unga år - Eva
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Hos de äldre barnen arbetar man med självständighetsutveckling. 
Barnet/den unge ska lära sig hur man hanterar sin vardag, hygien och 
andra saker som gör människan självständig, men även att det sociala 
är viktigt för att kunna anpassa sig till samhällets krav och normer.  Det 
är lättare att prata med de äldre barnen som själva kan säga vilken sorts 
hjälp de vill ha. Ju äldre ett barn är, ju mer kan man resonera fram 
olika lösningar - Thomas

Nätverksarbete är också en metod som används för att involvera hela 
familjen både familjhemmet och den biologiska familjen. Nätverksmöten 
är till för att socialarbetaren, ungdomen/barnet, föräldrarna och ev. en 
stödperson till föräldrarna ska kunna träffas och diskutera 
vårdplaneringen eller placeringsfrågorna – Eva

Metoden MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) används i de 
fallen där barnet behöver ordentlig struktur sk. fyrkantighet. Den här 
metoden köps in av kommunen och används för de ”svåraste” barnen -
Eva

En annan insats är att familjehemmet erbjuds extern handledning och är med när 
planeringen om placeringen görs. 

Föräldrarna kan säga sitt och blir hörda. Familjehemsföräldrarna kan 
få stöd i form av ex. telefonstöd på BUP, SIP (samlad individuell) som 
innebär att det görs en plan som beskriver vem ansvarar för vad och hur 
man kan hjälpa personen i fråga. Andra insatser som erbjuds till både 
barnen som är placerade men även till familjehemsföräldrarna är 
exempelvis samtalsstöd, kontaktperson, kontaktfamilj eller hjälp av en 
kurator - Anna

MI (Motiverande intervju) är lika viktigt som KASAM. MI är en insats 
som är till för att motivera ungdomen. Oavsett med vad man jobbar med 
så fungerar MI för att motivera och få med klienten i hans/hennes 
behandling. Det är viktigt för att kunna få klienten till att han/hon själv 
hittar insikten. Alla insatser som klienten inte är med på blir negativa -
Pär

Uppföljning av det familjehemsplacerade barnet kan ses som en insats efter att de 
lämnat familjehemmet. En uppföljning kan vara mellan två till sex månader, där man 
har kontakt med barnet/den unge för att se till att hon/han klarar sig på egen hand.

Sammanfattning av resultat

Respondenternas uppfattning är att det oftast inte går att förebygga psykisk ohälsa hos 
familjehemsplacerade barn pga. att de redan har med sig någon form av psykisk ohälsa. 
Det kan vara PTSD (posttraumatisk stress syndrom) eller någon diagnos som ex. 
ADHD, ADD. 



24

Det som man arbetar med är att underlätta barnet/den det vardagliga livet genom att inte 
förvärra den redan befintliga psykiska ohälsan. Det är viktigt att fånga upp problemet 
redan i tidigt skede. BVC, förskolan, skolan kan vara viktiga skyddsfaktorer för barnet. 
Där kan man fånga upp problemet tidigt. 

Vanligaste orsaken till placering av barn är föräldrarnas oförmåga att ta hand om sina 
barn. Det är oftast flera olika faktorer som samspelar såsom missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller våld som leder till att föräldrarna inte längre kan hantera barnens, men även 
egna känslor och inte kan ta hand om barnen och tillgodose deras behov. 

Den största riskfaktor för barnet är föräldrarnas missbruk och/eller psykisk ohälsa. 
Däremot den största skyddsfaktor i tidigt skede är en trygg anknytning som i senare 
skede underlättar skapande av nya relationer. Senare när placeringen blir aktuell är rätt 
matchning av familjehem det viktigaste för barnet. 

För att inte förvärra den psykiska ohälsan hos barnet arbetar man med bl.a. KASAM, 
KBT och handledning och utbildning för familjehemsföräldrarna. I de unga åren arbetar 
man genom att ge stöd och hjälp till familjehemsföräldrarna däremot när barnet/den 
unge blir äldre arbetar man med hans/hennes självständighetsutveckling. I de flesta 
fallen är det viktigt att kontakten med den biologiska familjen bevaras. Andra insatser 
som används är MI samtal, nätverksarbete, systemterapi – familjeterapi.

Teoretisk problematisering

Den här studien har utgått ifrån teorin risk- och skyddsfaktorer. Risk- och 
skyddsfaktorer är faktorer som präglar individens liv. Skyddsfaktorer kan vara faktorer 
som främjar den psykiska hälsan hos ett barn och som hjälper till att barnet inte 
utvecklar några psykiska problem i vuxenlivet däremot är riskfaktorer, faktorer som 
sätter barnet i riskzonen och kan leda till att barnet utvecklar psykiska problem, blir 
kriminell och/eller börjar använda droger. 

Broberg, Risholm Mothander, Grahnqvist & Ivarsson, (2008) menar att en av de 
viktigaste faktorerna i barnets/den unges liv är en trygg anknytning. Andersson (2008) 
har kommit fram i sin studie att då barnet inte får möjlighet till att knyta an till någon 
omvårdnadsperson eller annan person som finns där för barnet kan det bli svårt för 
barnet/den unge i vuxenlivet att skapa relationer. Det är väldigt individuellt beroende på 
vilken familj man föds till och vilka möjligheter till en trygg anknytning man får. Dock 
behöver inte en trygg anknytning betyda att barnet hamnar i riskzonen. Utifrån detta 
skulle man kunna tänka att huvudteorin i vårt arbete blir anknytningsteorin, men risk-
och skyddsfaktorer passar bättre i och med att den är mer övergripande och man kan 
sätta in fler faktorer än bara anknytningen. 

I det förebyggande arbetet är det viktigt att fånga upp problemet så tidigt som möjligt, 
därför är det flera skyddsfaktorer än anknytning som är viktiga. Barnavårdcentraler och 
mödravårdcentraler är viktiga för att där kan man fånga upp familjeförhållanden i tidigt 
skede och utifrån dessa eventuellt hjälpa barnet redan då. En annan skyddsfaktor är 
skolan. 
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Enligt Thullberg, Wigzell, Ågren (2004) är skolan en viktig del i barnets och den unges 
liv. Dock märker man inte alltid att det finns problem i familjen eller att barnet/den unge 
själv mår dåligt. Å andra sidan som ett ordspråk säger ”Barn säger alltid sanningen”. 
Därför anser vi att man borde ta barnens/ungdomarnas problem på allvar redan vid 
minsta lilla tecken som märks. 

Det man bör tänka på när man arbetar med förebyggande arbete och risk- och 
skyddsfaktorer är att man inte bara kan fokusera på skydds- respektive riskfaktorer. 
Man bör se helheten och arbeta med det som går att förändra. Som professionell kan 
man inte hänga upp sig på faktorer som inte går att förändra utan istället fokusera på 
faktorer som går att förändra med hjälp av barnet/den unge, familjen samt ev. 
familjehemmet. En behandlare bör se helheten, personen i sin helhet så som den 
verkligen är (Lagerberg & Sundelin 2000).

I boken Ungdomar som begår brott (Andershed, 2010) beskrivs det att riskfaktorer 
innebär en risk till att andra riskfaktorer följer dvs. att om man är med om en riskfaktor 
kan det leda till att man utvecklar fler riskfaktorer som hänger samman med den ledande 
riskfaktorn. 

Exempel: Om man flyttar mycket från ett ställe till ett annat kan detta leda till att en av 
föräldrarna så småningom inte kan hantera situationen och börjar dricka för mycket som 
i sin tur leder till ett missbruk som har ännu en påverkan på barnet som kan resultera i 
fel eller dålig uppfostran. Det blir snabbt flera riskfaktorer som inverkar på barnet. Med 
riskfaktorer kan man även mena att man har varit med om en traumatisk upplevelse som 
gör att man som ungdom måste ta itu med olika saker i livet som inte är så lätta att 
hantera. Man kan ha varit med om ett krig, dödsfall i familjen, skilsmässa eller liknande 
som gör att man måste bearbeta traumat och fortsätta leva. 

Riskfaktorer är lika viktiga för arbete med familjehemsplacerade barn som 
skyddsfaktorer. Att kunna se helheten är den viktigaste erfarenheten som en behandlare 
kan ha. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Vi anser att metoden som vi har valt för att på bästa sätt besvara våra problemfrågor har 
visat sig vara väldigt bra. Den gav oss mycket information både om hur verksamheterna 
arbetar samt resultatet för vår studie. 

Semistrukturerade intervjuer visade sig vara en bra metod för oss, för att kunna få våra 
frågor besvarade. Vi kunde ställa mer djupgående frågor dvs. frågor som fick 
respondenten att förklara mer. Att ha en övergripande tema var bra både för oss och för 
respondenterna då det gav respondenterna större frihet i svaren. Under varje tema hade 
vi även små men öppna frågor som hjälper respondenten att berätta mer men även att 
det innebär att respondenterna får större frihet att prata öppet och fritt. 
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Vi har lagt ner mycket tid på hur vi ska utforma våra frågor för att få så mycket 
information som möjligt.  Att vi fick till en bra och användbar intervjuguide kan vara 
dels för att vi har gjort en tidigare studie om familjehemsplacerade barn dvs. vi har haft 
mycket tidigare kunskap inom området. Men även för att vi var ute efter att se helheten 
och hade inga förväntningar på hur vårt syfte skulle besvaras. 

Transkribering

Bearbetningen av de empiriska data gick till så att vi lyssnade på bandet flera gånger 
om, för att inte missa något viktigt och relevant för studiens resultat. Vi använde oss 
även av våra anteckningar, som vi skrev under intervjuerna. Det vi har tänkt på nu i 
efterhand är att även om vi inte transkriberade hela intervjuerna och skrev ut alla ord på 
papper så fungerade vårt sätt bra. Dock kan man se att om vi hade transkriberat alla 
intervjuer hade det varit lättare att använda längre citat utan att behöva lyssna på en 
mening flera gånger om, så att citaten blir korrekta. Enligt Bryman (2012) är 
transkribering tidskrävande och på grund av tidsbrist som uppkom hade det försvårat 
arbetet. Det förekom tidsbrist på grund av intervjuernas tillfällen. Respondenterna fick 
ställa upp med ganska kort varsel och några kunde inte förens några veckor innan 
inlämningen. 

I Kvale & Brinkmann (2009) kan man läsa om att transkribering av intervjuer kan ha 
som nackdel att man tappar ”det mänskliga” i intervjun. Det går inte att överföra ironi,
kroppsspråk och gestikulering till pappret. Däremot går det att komma ihåg kroppsspråk 
och annat när man hör respondentens röst på inspelningen. Vi kunde tänka mer på 
utformningen av själva frågorna i intervjuguiden för att sätta mer fokus på förebyggande 
faktorer och insatser istället för att fråga efter den som vi redan hade som förkunskap. Å 
andra sidan menar Bryman (2012) att det finns hjälp som man kan använda sig av under 
transkriberingen då man kan exempelvis använda olika tecken som symboliserar 
inandningen, paus, förlängning av ljud, betoning på vissa ord eller 
”undertext/kommentar”. Detta kan underlätta förståelsen av ”den mänskliga” faktor som 
Kvale & Brinkmann (2009) menar att man kan tappa under transkriberingen. 

Resultatdiskussion

Insatser som ges till alla familjehemsplacerade barn är individuella beroende på vilken 
problematik och orsaker till familjehemsplaceringen. Vi fick även fram att insatser som 
ges till familjehemsplacerade barn ges även till barn som inte är familjehemsplacerade. 
Även Thullberg mfl. (2004) skriver i sin studie att insatser som finns inte bara är riktade 
till familjehemsplacerade barn. Alla barn som lider av psykisk ohälsa kan få hjälp av 
BUP, psykologsamtal och föräldrarna kan få stöd i uppfostring av barnen. Det som är 
lika för alla barn är att insatserna är individuella. Alla har olika behov och måste 
kartläggas för att rätt insats ska kunna sättas in. 

För att en insats ska ge positiv effekt hos barnet/den unge är det viktigt att barnet är med 
under ”behandlingsprocessen”. Därför är det viktigt att motivera barnet/den unge till att 
se fördelarna med insatserna han/hon får. Resultatet har visat att MI är en bra metod till 
att motivera ungdomen till att genomgå sin vårdplan. 
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Respondenterna i vår studie har påpekat många gånger att behållen kontakt med den 
biologiska familjen främjar placeringen och underlättar samarbetet mellan 
familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Gunvor Andersson (Cederblad, 2005) 
gjorde en uppföljningsstudie i Malmö mellan åren 1980 och 1981 där det visade sig att 
barnen som hade kontakt med sina biologiska föräldrar hade det bra i familjehemmet. 
Familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna fungerade bra tillsammans och 
det underlättade samarbetet och själva placeringen.  Dock är det viktigt att kontakten 
med de biologiska föräldrarna begränsas, för att undvika att föräldrarna är påverkade 
under samtal/kontakt med barnet/ungdomen.  Är dem påverkade kan detta leda till att 
barnet/ungdomen ta på sig skulden som medför att han/hon mår psykiskt dåligt. 

Anknytningen är både en skydds- men även en riskfaktor. Har det placerade barnet en 
otrygg anknytning är det viktigt att i familjehemmet bygga upp en ny anknytning och 
visa att det finns vuxna som är tillgängliga när barnet/den unge behöver ha någon form 
av stöd/hjälp. Dock är det inte alltid möjligt att i familjehemmet skapa en ny och trygg 
anknytning. Cederström (Cederblad, 2005) menar att otrygg anknytning kan försvåra 
livet i familjehem för barnet/den unge. Även respondenterna håller med att trygg 
anknytning är en stor skyddsfaktor som underlättar för barnet i familjehemmet samt att 
det kan förebygga psykisk ohälsa hos barnet/den unge. En av respondenterna gav oss 
information om att en trygg anknytning aldrig är för sen att bygga upp. 

Exempel: En ungdom som har varit institutionsplacerad i flera år utan någon som helst 
biologisk nätverk blev placerad i familjehem där han fick möjlighet till att bygga upp en 
trygg anknytning och nätverk. Idag mår ungdomen bättre och sköter sin vardag. 

Redan från början har vi haft en förkunskap som underlättat utformningen av 
intervjufrågorna. Det kan dock ha varit så att vi förväntat oss vissa svar som nu leder till 
att vi inte blev förvånade över resultatet. Något som vi förvånade oss över, var att det 
inte finns särskilda insatser för just familjehemsplacerade barn utan att de behandlas på 
samma sätt som alla andra. De insatser som erbjuds till dessa barn är tillgängliga för 
alla. 

Slutsatser/implikationer

Resultatet visade omfattande information om hur ett förebyggande arbete med 
familjehemsplacerade barn och deras psykiska ohälsa går till, vilka faktorer som 
påverkar den psykiska ohälsan samt vilka insatser som finns tillgängliga och kan 
erbjudas till barnen i behov av hjälp.

Utifrån det behandlingspedagogiska perspektivet är detta en viktig kunskap för att 
kunna bemöta barn som är eller har varit familjehemsplacerade. Det är viktigt för att 
kunna förstå deras beteenden och handlingar utifrån deras bakgrund och 
uppväxtförhållanden. Den här studien visar faktorer som man bör tänka på och som är 
viktiga att ta hänsyn till när man arbeta med familjehemsplaceringar. Det är mycket man 
ska tänka på innan barnet placeras samt under själva placeringen. Att vara 
välinformerad och kunna se helheten är viktiga faktorer för att göra ett bra jobb. 
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Studien har gett oss väldigt många nya kunskaper inom området. Det var en bra 
utveckling av redan befintlig kunskap som vi hade från B-uppsatsen och kan utföra en 
grund för vidarearbete. Det var mycket givande att kunna ta del av respondenternas 
erfarenheter och tankar samt väckte intresse för att även vi kanske kommer att arbeta 
med familjehemsplacerade barn och unga på något sätt i framtiden. 

Vi anser att den här studien skulle kunna vara ett underlag till familjehemsplaceringar 
som en kurs. Den bör ingå i alla utbildningar där man i framtiden kommer på något sätt 
att arbeta med dessa barn/unga. Vi själva har saknat en kurs som handlar om 
familjehemsplaceringar och verksamheter som arbetar med detta. Den här studien skulle 
även kunna användas som underlag för vidare arbete inom exempelvis jämförelse av 
olika verksamheter som arbetar med familjehemsplacerade barn och unga på olika sätt. 
Deras synsätt, arbetssätt och bemötande är intressant för att se hur olika verksamheterna 
arbetar med dessa barn. Det är viktigt att ha mycket kunskap om 
familjehemsplaceringar och hur man bör arbeta med dessa barn/unga, för att utföra sitt 
arbete på ett bättre och mer effektivt sätt. 
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Bilaga I

I

Bilagor

Missiv

Missiv till deltagare i studien Förebyggande faktorer för psykisk ohälsa hos 
familjehemsplacerade barn och unga. 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. Det vi använder oss 
av är det som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Detta innebär också att du ska veta vilka 
vi är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna veta att det 
är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. All inspelninsgdata 
som görs under intervjuerna kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Inga 
personuppgifter kommer att skrivas ut. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är 
just det vi intresserar oss för. 

Muhamete Ibrahimi

-----------------------

Veronika Zverinova

-----------------------

Växjö, 2013-01-31

Handledare: Berth Andersson

Kursansvarig: Mikael Dahlberg, Mats Anderberg, Margareta Stigsdotter Ekberg



Förfrågan om medverkan I C-uppsats

Växjö 

2013-01-31

Hej!

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö.

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal som ägde 
rum den 31/1-13.

Vårt intresse med uppsatsen är att belysa behandlares/socialarbetares erfarenheter om 
faktorer som påverkar den psykiska hälsan för barn och ungdomar vid 
familjehemsplacering, hur man kan förebygga den psykiska ohälsan samt vilka insatser 
som erbjuds till dessa barn och unga.

När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att ta 
del av.

För att få göra detta vill vi göra en semistrukturerad intervju som kommer att spelas in 
som vi bestämde under telefonsamtalet. Intervjutillfället beräknas ta cirka 40 min.  

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 vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Har du några frågor vänligen kontakta oss:

Muhamete: 0736928166 Med vänlig hälsning

Veronika: 0737681616 Muhamete Ibrahimi

-----------------------

Veronika Zverinova

-----------------------

Handledare: Berth Andersson, berth.andersson@lnu.se

Kursansvarig: Mikael Dahlberg, Mats Anderberg, Margareta Stigsdotter Ekberg
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Intervjuguide

ALLMÄNNA FRÅGOR:

∑ Hur kommer man i kontakt med er verksamhet?

∑ Vilken åldersgrupp, kön är vanligast?

∑ Av vilken anledning söker man vanligast hjälp hos er?

ORSAKER TILL PLACERING

∑ Vilka faktorer påverkar barnets resp. den unges placering?

1. Familjeförhållande? 

2. Hemmiljö? 

3. barnets beteende/egenskaper?

4. Föräldrarnas beteende/egenskaper? 

5. Ekonomin?

6. bakgrund – missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, funktionshinder, utbildning?

∑ Finns det andra orsaker/påverkande faktorer?

∑ Vilka orsaker har visat sig vara vanligast?

∑ Vad bör man tänka innan barnet placeras i ett familjehem?

RISK- OCH SKYDDSFAKTORER

∑ Hur påverkas barnet av orsakerna till placeringen?

∑ Vilka riskfaktorer påverkar barnet?

∑ Vilka skyddsfaktorer finns enligt er erfarenhet?

FÖREBYGGANDE FAKTORER

∑ Hur arbetar ni för att undvika psykisk ohälsa hos det placerade barnet?

∑ Vilka faktorer anses som förebyggande?

∑ Vilka metoder används inom förebyggande arbete? Ex.MTFC, KASAM mm. 

∑ Hur ser förebyggande arbete ut beroende på åldersgruppen?



INSATSER

∑ Vilka insatser finns för att förebygga den psykiska ohälsan hos barn och unga?

∑ Hur ser insatserna ut?

∑ Vilka insatser används för respektive åldersgrupp?

∑ Vem bestämmer om vilka insatser kommer att användas?

∑ Vilka insatser visar positiva resp. negativa effekter utifrån er erfarenhet?


