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Abstract 
The aim of this study is to examine how parents, who had children in foster care due to their 

social environment, describes the process of change and what factors enabled the process. The 

study is based on interviews with six parents, four female and two males, who have reunited 

with their children. A phenomenological interview method has been used to catch the parents’ 

views and perspectives on the process. Aaron Antonovsky’s (1987/2005) salutogenic theory 

of sense of coherence (SOC) is used as a theoretical frame, where the three factors: 

comprehensibility, manageability and meaningfulness have been analysed to put focus on 

which factors enable change. To also examine how the process is affected by its social context 

Erving Goffman’s (1959/2014) dramaturgical role theory has been used. The results indicate 

that a successful changing process requires understanding of the situation and how to handle 

it. In the crises following the placement parents tend to feel strong emotions that may affect 

the sense of understanding and seeing change as a possibility. The parents need to understand 

how to enable change and need to believe that change is possible. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Statistik från år 2014 visar att drygt 22 000 barn någon gång var placerad utanför det egna 

hemmet i familjehemsvård. Placering inom familjehemsvård innebär att socialtjänsten 

ansvarar för barnens vård och uppväxt (Socialstyrelsen, 2015). Vården ska enligt svensk 

lagstiftning syfta till att skapa förutsättningar för en återförening mellan förälder och barn, 

d.v.s. att barnet återvänder hem och vården avslutas (Prop. 1979/80:1, s.501; Prop. 

2002/03:53, s.84). En av huvudanledningarna till att placeringar avslutas är oplanerade 

uppbrott inom placeringen, vilket innebär att familjehemmet tagit initiativ till att avsluta 

vården, innan de grunder som föranlett placeringen är åtgärdade (Socialstyrelsen, 2012, s.15). 

Nästan hälften av dessa barn återgår dock till vård inom närmaste året då placeringen inte 

medfört framgångsrik förändring, vilket innebär en instabilitet som inte är optimal för barnen 

(a.a.; Khoo, Skoog & Dalin, 2012; Vinnerljung, Sallnäs & Berlin, 2014). 

 

Placering utanför hemmet beror antingen på beteendeaspekteten, barnets beteende, eller 

miljöaspekten, brister hos föräldern och i hemmiljön (SFS 1990:52, §§2,3). För att uppnå 

återförening enligt miljöaspekten förutsätts därför förändring av hemmiljön och förälderns 

brister. Föräldrars kontakt med socialtjänsten tenderar dock att minska och många föräldrars 

psykosociala situation tenderar att försämras när barnet placeras, vilket försvårar 

möjligheterna för återförening (Hessle, 1988, s.93ff; Höjer, 2012b, s.230; Skerfving, 1993, 

s.91; Trulsson, 1997) 

 

I tidigare studier uppmärksammas föräldrarnas stödbehov under placeringstiden för att 

undvika en negativ utveckling av livssituationen och möjliggöra en lyckad avslutad vård 

(Alpert & Britner, 2009; Backe-Hansen, 1994; Gleeson & Seryak, 2009; Haight et.al., 2005; 

Hessle, 1988; Höjer, 2007; 2009; 2011; Kapp & Propp, 2002; Schofield et.al., 2011; 

Skerfving, 1993; Spånberger Weitz, 2016; Trulsson, 1997; Vinnerljung & Mattsson, 2016). 

Flera forskare framhåller föräldrarnas svaga position i samband med att deras barn 

familjehemsplaceras: Kapp & Propp (2002, s.227) betonar att föräldrarna är den svagaste 

parten i vårdplaneringen som ”rutinmässigt ignoreras” och Börjesson och Håkansson (1990, 
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s.199ff) benämner föräldrarna som ”förlorarna”. Liknande resultat uppmärksammas även i 

senare studier (Höjer, 2007, s.85ff; Spånberger Weitz, 2016, s.70; Svendsen, 2016).  

1.2. Forskningsproblem 
De barn som får sin huvudsakliga uppväxt i samhällsvården är en utsatt och sårbar grupp. 

Placeringsvård innebär en riskfaktor, som ökar kumulativt utifrån placeringstid, samt antalet 

placeringar (Brännström, Forsman, Vinnerljung, & Almqvist, 2017; Vinnerljung, Brännström, 

& Hjern, 2015). Därför är det viktigt att minska vårdtiden och skapa förutsättningar för 

återförening i ett så tidigt skedde som möjligt. Återförening mellan föräldrar och barn 

förutsätter, i de fall barnen placerats på grund av brister i hemmet, att föräldrarnas situation 

förändras. Föräldrarna utvecklas dock ofta negativt i samband med placeringen och 

möjligheten till återförening försvåras (Hessle, 1988; Trulsson, 1997 m.fl.). Det är därför 

viktigt att synliggöra föräldrars behov för att möjliggöra en vård inriktad på förändring, enligt 

återföreningsprincipen. En återförening förutsätter att en process inleds under placeringstiden 

som leder till att förhållandena i hemmet förändras och förbättras. Studien syftar till att 

undersöka vad som händer i den process som möjliggjort en återförening, genom att prata 

med de föräldrar som har återförenats med sina barn. Utifrån föräldrarnas perspektiv vill jag 

försöka bilda en förståelse för processen som leder till förändring och om vilka faktorer 

föräldrarna lyfter fram som betydelsefulla för att möjliggöra förändring och återförening. 

 

1.2.1. Avgränsningar 
Studien avgränsas till föräldrar som haft barn placerade enligt miljöaspekten, för att 

synliggöra ett förändringsarbete hos föräldrarna. Studien syftar till att fokusera på föräldrarnas 

förändring och inte barnens, under placeringstiden. Studien har ett brukarperspektiv vilket 

innebär att det är föräldrarnas subjektiva uppfattningar som synliggörs. Typen av placering 

begränsas till enbart familjehem, då familjehem är vanligaste placeringsformen, och för att 

därför skapa en samstämmighet i berättelserna (Socialstyrelsen, 2015).  
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1.3. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar som återförenats med sina barn efter en 

familjehemsplacering beskriver den förändringsprocess som föregått återföreningen, samt 

vilka möjliggörande faktorer föräldrarna belyser för att uppnå förändring. 

1.4. Frågeställning 
Frågeställningarna kommer att utgå från följande frågor:   

 

o Hur beskriver föräldrar den process som föregår en återförening med barn i 

familjehemsvård? 

o Vad upplevs möjliggöra förändringsprocessen? 

o Vad upplevs försvåra förändringsprocessen? 

1.5. Begreppsförklaring 
	

Brukare – Brukare är det rekommenderade samlingsbegrepp för personer som får 

individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten, även benämnts som klient 

(Socialstyrelsen, 2013). Svendsen (2016, s.19-20) problematiserar begreppet klient som 

förenat med passivitet och som mottagare av tjänster. Han använder istället ordet brukare, 

vilket medför en mer aktiv ställning än ordet klient. Svendsen använder begrepp 

brukarinflytande för att betona att brukaren har ”ett reellt inflytande”. Termen brukare 

kommer att användas för att definiera föräldrarna i studien. 

 

Familjehem – Ett ”hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande 

fostran och vård” (SFS 2001:937,3:2). 

 

Placering– barn som bor och vårdas utanför det egna hemmet, i enlighet med 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap 6), i denna uppsats, familjehem. 

  

Process/Förlopp – orden används i studien för att beskriva det händelseförlopp som lett till 

förändring.  
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Återförening – Begreppet återförening används i svensk barnavårdslagstiftning som en 

benämning för när barnet återförenas med sin/sina föräldrar sedan syftet med vården uppnåtts 

(Prop. 2002/03:53, s.84). I uppsatsen används begreppet även för att beskriva en känslomässig 

återförening mellan föräldrar och barn.  

1.6. Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt. Det första inledande avsnittet presenterar 

problemformulering, syfte och frågeställning. Därefter presenteras tidigare forskning på 

området. I det tredje avsnittet presentera de teoretiska perspektiv som kommer att användas 

som tolkningsgrund i studien. Avsnitt fyra innehåller en redogörelse över studiens metod, 

vilket innebär metoddesign, urval samt bearbetning samt diskussion om metodologiska och 

etiska övervägande. Resultat och analys presenteras i avsnitt fem. I det sista avsnittet 

presenteras en jämförande diskussion med tidigare forskning samt diskussion om studiens 

slutsatser vilket diskuteras i samband med metodologiska begränsningar. Diskussionen 

avslutas med förslag till framtida forskning. 
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2. Forskningsöversikt  
 

Forskningsöversikten kommer att presenteras genom att först belysa föräldrarna i den sociala 

barnavården, vilket följs av placeringstiden ur ett föräldraperspektiv. Därefter presenteras 

faktorer som beskrivs möjliggöra förändring. Forskningsöversikten avslutas med en 

sammanfattning.  

2.1. Sökproccess 
Under insamling av forskningsfältets studier på området har sökbaserna EBSCO Discovery 

Service, ProQuest Social Science, och LIBRIS använts. Förälder, eller brukare, och social 

barnavård har använts som huvudord vid sökningen genom att specificera ”och/and” varpå 

övriga sökord har använts i olika konstellationer. Sökorden som har använts är ”social 

barnavård/familjevård”, ”stöd/behov/insats/möjliggörande stöd”, ”förändring, vändpunkt”, 

”återförening/avslutad placering”, ”föräldraskap/föräldrar/ursprungsföräldrar/biologiska 

föräldrar/familj/-er”, ”klient/brukare” ”placering/omhändertagande” och 

”upplevelse/erfarenhet/berättelse”. Artiklar som blivit kollegialt granskade, peer reviewed, 

valdes för att uppnå tillförlitliga forskningsstudier. För att nå studier utifrån ett 

brukarperspektiv har en breddare sökning gjorts varefter en genomläsning och urvalsprocess 

genomförts därefter. Då resultatet av föräldrarnas perspektiv av placeringstiden är begränsat 

genomfördes även en kedjesökning där vanligt förekommande referenser i studierna även 

sökts upp (Lööf, 2005, s.361). Schofield med kollegor genomförde 2011 en studie i Sverige, 

Norge och England, trots välfärdsmodellernas olikheter beskrivs resultaten av upplevelserna 

likartat över landsgränserna, varför min litteratursökning inte begränsas till den svenska 

kontexten (Esping-Andersen, 1993). Sökorden har översatts till engelska för att nå det 

internationella forskningsfältet.  

2.2. Brist på föräldraperspektiv 
Höjer (2011; 2012a, s.76) belyste bristen på forskning utifrån föräldrarnas perspektiv. Detta 

uppmärksammades även av Kapp och Propp (2002) som hävdade att föräldrarna rutinmässigt 

ignoreras både inom forskningen och det praktiska arbetet. I min litteratursökning 

uppmärksammar även jag en tystnad när det gäller föräldrarnas perspektiv på vården, där 
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socialsekreterar- och familjehemsperspektivet främst synliggörs, även om föräldrarnas röster 

börjar uppmärksammas alltmer (exempelvis i: Moyers, Farmer & Lipscombe, 2006; Salas-

Martínez, Fuentes, Bernedo & García-Martín, 2016; Sinclair). Wilson, & Gibbs, 2005; Taylor 

& McQuillan, 2014). Föräldrafokus tenderar att försvinna vid placering och föräldrar görs till 

den minsta parten, både i det praktiska arbetet och inom forskningsfältet (Backe-Hansen, 

1994; Höjer, 2011; Kapp & Propp, 2002). Diskussioner kring föräldrars rättigheter 

uppmärksammas av Ainsworth och Hansen (2011) som hävdar att föräldrars roll ofta 

åsidosätts i en diskurs av ökat barnskydd, vilket innebär att föräldrars rättigheter åsidosätts. 

De lyfter att barns bästa kan förenas med föräldrarnas bästa. Föräldrarna belyser själva 

liknande resonemang och upplevdes ”komma i kläm” och bli tagen i andra hand vid 

placeringar (Höjer, 2007, s.141). 

2.3. Föräldrar i en psykosocial utsatthet 
Föräldrar till barn i samhällsvård befinner sig ofta i en psykosocial utsatthet, ofta med flera 

socioekonomiska problem (Franzén, Vinnerljung & Hjern, 2008; Lundström, 1993; Höjer, 

2012a, s.72). I förälderns utsatthet försvinner ofta det sociala nätverket och tillgången till 

samhällslivet, varpå utsattheten får en kumulativ effekt. I en studie av Hessle (1988.s.120) 

beskrev 82 % av de intervjuade föräldrarna till placerade barn tillvaron som oföränderlig. 

Hessle menar att psykosocialt utsatta familjer befinner sig i en exkludering- och 

socialdesintegrationsprocess, där placeringen beskrivs som en del i processen av förfall. 

Börjesson och Håkansson (1990, s.71) reflekterar över att placeringarna sällan kommer som 

en ”blixt från klar himmel”, vilket stödjer Hessles resonemang om hur placeringen är en del 

av problematiken. 

2.4. Föräldrarna under placeringstiden 

2.4.1. Krishantering och olegitimerad sorg 
I studier som utgår från föräldrarnas upplevelser, i ett brukarperspektiv, beskrivs 

placeringstillfället som en omtumlande krisperiod där starka känslor av förlust, ilska, 

frustration och maktlöshet infinner sig (Haight et.al., 2005; Höjer, 2007, s.61ff; Schofield 

et.al., 2011; Spånberger Weitz, 2016, s.33ff; Skerfving, 1993, s.87; Trulsson, 1997, s.142ff). 

Vid placeringstillfället uppmärksammar föräldrarna en motsättning mellan sina känslor av 
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kaos och oförståelse och socialarbetarens rutinartade förhållningssätt (Spånberger Weitz, 

2016, s.39). Börjesson och Håkansson (1990, s.114ff) uppmärksammar hur socialarbetaren är 

på väg ut ur arbetet vid separationen när placeringen beslutas, vilket stämmer överens med 

Spånberger Weitz resultat. I en internationell fokusgruppsstudie diskuterade föräldrar från 

Sverige, England och Norge reaktioner och erfarenheter vid placeringstillfället (Schofield 

et.al., 2011). Reaktionerna var främst starkt negativa och föräldrarna upplevde att de fråntogs 

rätten att sörja, då placeringen upplevdes som självorsakad p.g.a. bristande föräldraskap. 

Artikelförfattarna använder begreppet ”disenfranchised grief” för att beskriva känslan av 

olegitimerad sorg, vilket även återkommer i Spånberger Weitz (2016) studie. Även Skerfving 

(1993, s.94) uppmärksammar skillnader i sorgeprocessen beroende på huruvida orsaken till 

placeringen upplevs som socialt accepterad eller inte. Att sorgen upplevs som olegitimerad 

kan förhindra sorgearbetet (Haight et.al., 2005).  

 

2.4.2. Nedåtgående spiral 
Ouppmärksammade krisreaktioner påverkar förmågan till förändring (Haight et.al., 2005; 

Skerfving, 1993, s.94ff; Trulsson, 1997, s.149ff). Resultatet som presenteras i Schofield med 

kollegor (2011) studie belyser föräldrarnas sätt att hantera placeringen. Några föräldrar 

förbättrade, enligt egen utsago, sin situation för att visa att de var kapabla till förändring. 

Andra använde sina känslor av uppgivenhet för att förklara sin brist på förändring, och 

menade att de släppte taget om barnet för dess eget bästa. Studier som belyser föräldrarnas 

situation efter placeringen pekar på att situationen tenderar att försämras (Höjer, 2012b, 

s.230). Exempelvis Trulsson (1997), Skerfving (1993) och Hessles (1988) studier, som 

studerat föräldrar en tid efter placeringen, bekräftar föräldrars känsla av uppgivenhet inför 

kravet på förändring. Trulsson (1997, s.149) belyser hur bristen på krisbearbetning leder till 

att föräldrarna ”fryser” sitt föräldraskap och livssituationen förvärras.  

 

2.4.3. Identitetskris i en förändrad livssituation 
Om barnet blir placerat hotas föräldrarollen och en negativ självbild riskerar att tilldelas 

föräldern utifrån omgivningens uppfattning av ett bristande föräldraskap. Föräldrarna 

uppmärksammar en negativ attityd från omgivningen och upplever att de ses som 

”syndabockar”, vilket bidrar till känslor av skam (Höjer, 2007, s.141; 2011). Beroende på om 

placeringsorsaken uppfattas vara socialt accepterad eller inte upplevs olika grader av skam 
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(Höjer, 2007, s.141; Kapp & Propp, 2002; Skerfving, 1993, s.95ff). Hessle (1988, s.179) 

beskriver hur föräldrarna befinner sig i en exkluderingsprocess där föräldrakapacitetens 

brister tolkas som den slutgiltiga oduglighetsförklaringen i en kedja av utestängningar från 

samhällslivet och placeringen bidrar till negativ självbild. Å andra sidan presenterar Schofield 

och kollegor (2011, s.83) resultat som tyder på att det i vissa fall kan finnas en diskrepans 

mellan föräldrarnas självbild och den utomstående uppfattningen, varför känslan av skuld inte 

infinner sig. I studien betonas vikten av socialarbetarens förmåga till empati och respekt för 

att undvika en negativ identitetstilldelning, men samtidigt möjliggöra ett förändringsarbete 

där insikt om problematiken finns. 

 

2.4.4. Konstruktionen av den dålige föräldern 
När föräldrarnas kriskänslor inte uppmärksammas eller misstolkas, som tecken på olämpligt 

föräldraskap, upplever de maktlöshet. Föräldrarnas påverkansmöjligheter upplevs som låga 

och risken att föräldern får ett negativt förhållningssätt gentemot socialtjänsten är stor, vilket 

försvårar samarbetet (Höjer, 2007, s.141; 2011; Kapp & Propp, 2002). Svendsen (2016, 

s.187) har uppmärksammat hur brukare inom den sociala barnavården upplever att de saknar 

inflytande och förståelse för socialtjänsten arbete. Detta bekräftas i Spånberger Weitz (2016, 

s.70) och Höjers (2007, s.85ff) studier, där föräldrarna är medvetna om sitt sköra 

förhandlingsläge och därför avstår från att ifrågasätta. Svendsen problematiserar bristen på 

brukarinflytande och ser en förväntad rolltilldelning, där en brukar-socialsekreterar-relation 

uppstår. Föräldrarna tilldelas rollen som ”bråkig” respektive ”samarbetsvillig” brukare. 

Rolltilldelningen påverkar även föräldrarnas självbild och övertagandet av en negativ identitet 

som förälder förstärks (Trulsson, 1997; Schofield et.al., 2011). I relationen mellan föräldrar 

och familjehemsföräldrar skapas en konstruktion av föräldern som ”den dålige/olämplige 

föräldern” och familjehemmet som ”den gode föräldern”. Föräldrarna beskrev sig uppleva 

att de får en annan roll än föräldrarollen i relation till sina barn, då deras kunskap som förälder 

åsidosätts. De uttryckte känslor av underlägsenhet, vilket förstärker deras negativa självbild 

som olämplig förälder (Höjer, 2007, s.148; 2009). 
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2.5. Faktorer för förändring 

2.5.1. Bekräftelse i föräldrarollen 
När den negativa identiteten övertagit förälderns självbild och rollen uppfattas som 

oföränderlig, försvåras möjligheterna till återförening, då föräldrarna har svårt att uppfatta sig 

som goda föräldrar (Backe-Hansen, 1994; Höjer, 2009; 2011; Sinclair et.al., 2005, s.242). 

Ouppmärksammade krisreaktioner orsakade av placeringen kan även påverka relationen till 

barnet, vilket ytterligare förstärker tanken om rollen som den dåliga föräldern (Haight et.al., 

2005). Föräldrarna i Höjers (2007, s.148ff; 2009; 2011) studier uttryckte ett behov av 

bekräftelse i föräldrarollen, för att inte åter falla in i tanken att vara dåliga föräldrar. 

Föräldrarna oroade sig för sin förmåga och lämplighet att ta hand om barnen, vilket hämmade 

deras arbete mot återförening. Samtidigt uppmärksammades svårigheter i att hitta tillbaka till 

vardagen, då både föräldrar och barn utvecklats och en ny föräldrarelation behöver skapas. 

Föräldrarnas behov av att överkompensera för sina tidigare brister ledde till svårigheter i 

gränssättning. Samtidigt kunde barnen ha svårigheter som föräldrarna har svårt att hantera 

varför behovet av stöd som bekräftar föräldrarollen uppmärksammas (a.a.; Sinclair et.al., 

2005, s.248). 

 

Utifrån ett föräldraperspektiv presenteras studier av Höjer (2007; 2009; 2011), Spånberger 

Weitz (2016), Kapp och Propp (2002), Trulsson (1997) samt Schofield et.al. (2011), där 

föräldrarna diskuterar det egna stödbehovet vid familjehemsvård. Föräldrarna i dessa studier 

poängterar vikten av stödjande kontakter och bekräftelse i rollen som förälder under hela 

processen. Kontinuitet i relationen till socialarbetaren och respektfullt bemötande beskrivs 

som positiva inslag, då föräldrarna ofta förutsätter det motsatta (Höjer, 2007, s.76; 2011; 

Kapp & Propp, 2002). Föräldrarna i Spånberger Weitz (2016, s.59ff) studie sade sig uppleva 

en motvilja från socialarbetaren när det gällde förändringsarbetet, vilket enligt Spångberg 

Weitz antogs försvåra förändringen. Börjesson och Håkansson (1990, s.224) pekar på att 

socialarbetarens grad av engagemang för förändring och förälderns utveckling bedöms ha ett 

samband, en hypotes vilket testas och bekräftas i Leathers (2002) kvantitativa studie.  
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2.5.2. Krisstöd och samtalsstöd  
Att barnet placeras beskrivs som en ”kris i krisen” då den ofta beror på en pågående kris i 

föräldrarna och familjens liv, som förstärks i samband med placeringen (Skerfving, 1993, s. 

27). Krisstöd vid placeringssituationen lyfts som betydelsefullt för att uppmärksamma 

förälderns krisreaktioner och motverka att situationen förvärras (a.a.; Börjesson & Håkansson, 

1990, s.231; Haight et.al., 2005; Hessle, 1988; Höjer, 2007; Schofield et al., 2011; Trulsson, 

1997, s.149). Föräldrarna i Spånberger Weitz (2016, s.64ff) studie föreslår krisstöd vid 

placeringssituationen samt ett fortsatt kontinuerligt samtalsstöd under hela processen för att 

skapa förståelse för situationen. I vissa fall upplevde föräldrarna att stödet kunde ha en 

dubbelhet, både i sin stödjande funktion men även som en kontroll av föräldraskapet. Varpå 

Höjer (2007, s.21) belyser den dubbla funktion av hjälp och kontroll, som myndighetsarbetet 

innebär. Föräldrar i Spånberger Weitz (2016) studie har deltagit i föräldragrupper, vilket 

beskrivs mer positivt, stödjande och mindre kontrollerande än samtalsstöd av utomstående, då 

det ger möjlighet att prata med föräldrar i en liknande situation. 

 

2.5.3. Bristen på information  
I både Spånberger Weitz (2016) och Höjer (2007) studier beskrivs upplevelsen av bristen på 

information och tydlighet i samband med placeringen, som ett betydande tema som 

föräldrarna uppmärksammar. Under placeringen uppmärksammas både bristen på information 

om barnens vardagsliv samt bristen på en tydlig genomförandeplan, med information om vad 

som ska förändras för att möjliggöra återförening. Föräldrarna upplevde att när situationen 

förbättrats motiverades placeringen med andra föräldrabrister, varpå återförening försvårades. 

	

2.5.4. Bristen på föräldrastöd kan gå ut över barnen 
Informationen om placeringen i allmänhet och barnens vardagsliv i synnerhet beskrevs av 

föräldrarna i Höjers (2007, s.132ff) studie som knapphändig. De menade att barnet ofta tog 

för stort ansvar för att hålla föräldern informerad. I Spånberger Weitz (2016) studie intervjuas 

barn som varit placerade om föräldrarnas stödbehov under placeringen. Barnen ifrågasatte att 

föräldrarna inte hade rätt till en egen socialarbetare, likt barnen själva. De upplevde att 

föräldrarna inte fick samma information som de och familjehemmet fick. Föräldrarnas 

avsaknad av stöd oroade barnen, som övertog en stödjande och informerande roll, vilket 

påverkat föräldra-barn-relationen. Höjer och Sjöbloms (2012, s.209) presenterar resultat som 
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tyder på att denna föräldra-barn-relation kan kvarstå när barnen inträder i vuxenlivet. Få barn 

upplevde att de kunde vända sig till sina föräldrar för stöd, utan att de snarare hade den 

stödjande rollen gentemot sina föräldrar. Genom att inte uppmärksamma föräldrarnas brist på 

stöd kan barnen påverkas till att inta den funktionen, och praktiskt taget bli föräldrar åt sina 

föräldrar.   

2.6. Sammanfattning 
	
Föräldrar inom den sociala barnavården tillhör en marginaliserad grupp som redan är 

exkluderad och psykosocialt utsatt, och under placeringen riskerar att utvecklas negativt 

(Hessle, 1988, s.93ff; Höjer, 2012b, s.230; Skerfving, 1993, s.91). Stödet till föräldrarna 

upplevs som begränsat, men nödvändigt för att möjliggöra en positiv förändring och 

återförening. Min studie syftar till att öka förståelsen av denna förändringsprocess utifrån 

erfarenheter från föräldrar som har återförenats med sina barn.  

 

Bristen på tydlig information är ett genomgående tema som föräldrarna i Höjer (2007) och 

Spånberger Weitz (2016) studier uppmärksammar. De upplever sig både sakna information 

och ha låg delaktighet, men upplever förhandlingsläget för skört för att våga ifrågasätta. 

Bristen av information påverkar möjligheten till delaktighet och möjlighet till förändring, 

vilket i sin tur påverkar relationen till barnet som tvingas ta en ansvarstagande roll för att 

möjliggöra förälderns inkludering i processen (Höjer, 2007, s.132ff). 

 

Tidigare studier har visat att föräldrars reaktioner som sorg, ilska, maktlöshet och 

underlägsenhet behöver uppmärksammas i mötet med socialtjänsten, då en ouppmärksammad 

krisreaktion kan försvåra förändringsarbetet (Haight et.al., 2005; Trulsson, 1997, s.149ff). 

Föräldrarna själva poängterar vikten av krisstöd vid placeringen och ett fortsatt emotionellt 

stöd genom hela processen (Spånberger Weitz, 2016, s.64ff). Mötet med den sociala 

barnavården förutsätter föräldrarnas brister, varför föräldraidentiteten riskerar att hotas utifrån 

en utomstående skuldbeläggande uppfattning, vilket ytterligare försvårare möjligheter till 

förändring (Höjer, 2009). Beroende på om orsaken till placeringen upplevs som socialt 

accepterad eller ej, uppmärksammar föräldrar stigmat av att ha sitt barn placerat. De uttrycker 

en önskan om respekt, empati och kontinuitet i bemötandet, samt bekräftelse i föräldrarollen 

då föräldraidentiteten upplevs hotad (Höjer, 2007, s.76; Kapp & Propp, 2002).  
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Då mängden studier, både om och, utifrån föräldrarna inom området är begränsat presenteras 

ett par studier från 1990-talet, vilket kan begränsa resultatet då de utgår från en äldre kontext. 

Höjer (2007, 2009, 2011), Schofield med kollegor (2011) samt Spånberger Weitz (2016) har 

på senare tid studerat brukarperspektiv på området.		Dessa jämfördes och styrkte de tidigare 

studiernas resultat, varför även de äldre studierna har presenterats. Resultatet från tidigare 

studier, samt de nyligen genomförda studierna, visar att föräldrar upplever det egna stödet vid 

placering begränsat. Detta tenderar att påverka föräldrar och barn negativt. Höjer (2007) och 

Spånberger Weitz (2016) har ur brukarperspektiv fokuserat på stödbehovet i allmänhet, denna 

studie positioneras med en närmare avgränsning av förändringsprocessen i synnerhet. 
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3. Teoretiska perspektiv 
 

Studien syftar till att bilda förståelse om den förändringsprocess som föregått återförening för 

att skapa förståelse om möjliggörande faktorer för förändring utifrån föräldrarnas 

retrospektiva perspektiv. För att bilda förståelse för förändringsprocessen analyseras empirin 

utifrån ett salutogent förhållningssätt, där hanteringen är i fokus. Samt utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv, för att möjliggöra en förståelse av omgivningens påverkan, 

utifrån en socialkonstruktivistisk ontologi. 

3.1. Salutogent förhållningssätt: fokus på hanteringen 
Empirin analyseras utifrån ett salutogent förhållningssätt som utgår från hanteringen av 

påfrestningar för att undvika ohälsa, vilket kan jämföras med det patogena förhållningssättet 

som snarare söker efter faktorer som ökar risken för ohälsa. Risker innebär inte ett kausalt 

samband till ohälsa, så istället för att undvika påfrestningar, studeras hur personer agerar och 

bemöter påfrestningarna för att upprätthålla ett gott välbefinnande (Antonovsky, 1987/2005, 

s.11-35). 

3.1.1. Begreppet känslan av sammanhang 
Aaron Antonovskys (1987/2005) salutogena teori om begreppet känslan av sammanhang, 

förkortas KASAM, kommer att användas för att tolka och analysera empirin. Antonovsky 

beskriver livet som föränderligt. Han menar att alla utsätts för påfrestningar och ingen är frisk 

eller sjuk, utan alla befinner sig på ett kontinuum, en skala mellan sjuk och frisk. Graden av 

känsla av sammanhang innebär individens motståndsresurser och avgör hur denne tenderar att 

hantera, bemöta och förstå påfrestningar, vilket i sin tur avgör och påverkar individens 

psykiska hälsa och välmående. Begreppet består av tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, som gemensamt möjliggör känslan av sammanhang. 

Komponenterna beskrivs mer ingående nedan. 

 

Främst beskrivs känslan av sammanhang som ett förhållningssätt som följer individen genom 

livet, och inte en respons på en situation. Genom att tolka känslan av sammanhang som enbart 

ett förhållningsätt blir begreppet svåranvändbart i det sociala arbetet och vid bemötandet av 

livets påfrestningar. Istället för att se känslan av sammanhang som ett opåverkbart 
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förhållningssätt menar Antonovsky att begreppet också kan användas för att kunna förstå och 

påverka själva hanteringen vid en specifik påfrestning och situation. Antonovsky menar att en 

utomstående tjänsteman i mötet med en brukare kan fråga sig själv hur bemötandet påverkat 

upplevelsen av begripligheten, hanterbarhet och meningsfullhet för brukaren. Brukarens egna 

grundläggande förhållningssätt påverkar bemötandet av den specifika påfrestningen, men 

även utomstående inflytande kan ha effekt på hanteringen av påfrestningen och 

problemhanteringen (Antonovsky, 1987/2005, s.168ff). 

 

Istället för att utgå från KASAM som enbart ett förhållningssätt, kommer jag i denna studie 

att fokusera på problemhanteringsprocessen vid bemötandet av en påfrestning, placeringen av 

förälderns barn, för att bilda förståelse för vilka möjliggörande faktorer som bidrar till att öka 

personens känsla av sammanhang. För att konkretisera begreppet kommer jag närmare 

beskriva de tre komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Känslan av begriplighet 
	
Komponenten begriplighet innebär hur problem förstås, tolkas och begrips. Låg känsla av 

begriplighet innebär att omvärlden och livet upplevs som kaotiskt och oförutsägbart, vilket 

kan medföra upplevelsen av att vara "förföljd av otur". En låg förståelse kan även påverka 

individens känsla av hanterbarhet.  

Känslan av hanterbarhet 
	
Komponenten hanterbarhet innebär tilltron till att kunna kontrollera och påverka 

påfrestningar. Påfrestningar kan upplevas vara utom ens kontroll, eller bemötas utifrån en 

tilltro att de är hanterbara. En person med låg känsla av hanterbarhet behöver dock inte ha 

svårt att förstå påfrestningarna, och kan därmed ha en hög känsla av begriplighet. Däremot 

har personen låg tilltro till att situationen är påverkbar. 

Känslan av meningsfullhet 
	
Komponenten meningsfullhet innebär känslan av engagemang, motivation och vilja för att 

hantera påfrestningar. Påfrestningar ses som utmaningar, och inte som bördor (Antonovsky, 

1987/2005, s.42-62). 
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3.1.2. Problemhantering 
	
I studien kommer komponenterna i huvudsak att förenklas till frågorna: ”veta hur”, ”kunna’” 

och ”vilja”. Förenklat påverkas problemhanteringsprocessen utifrån komponenterna:  

 

- Begriplighet: förståelse hur problematiken kan lösas. 

- Hanterbarhet: känslan av huruvida problematiken upplevs möjlig att kunna påverka. 

- Meningsfullhet: vilket innebär viljan till att påverka och lösa problemet. 

 

Min empiriska analys utgår från de relationella aspekterna mellan de olika komponenternas 

betydelse för en lyckad problemhantering, där komponenterna delas upp för att visa dess 

inbördes påverkan. Problemhanteringsprocessen definieras utifrån en tabell som Antonovsky 

(1987/2005, s.48) presenterar med möjliga utfall av problemhanteringen, beroende på de 

dikotoma värdet, hög eller låg gradering av respektive komponent. Utifrån komponenternas 

olika värden definierar Antonovsky åtta olika problemhanteringstyper, där prediktionen, 

utfallet, bedömts.  

Tabell: Problemhanteringstyper 
	

	

Samspelet mellan komponenterna utifrån tabellen 
 

För att få förståelse om problemhanteringsprocessen är alla tre komponenterna avgörande för 

hur individen bemöter, tolkar och förstår en påfrestning. Komponenterna har även en 

relationell påverkan på varandra, vilket resulterar i en prediktion, utfall, där känslan av 

sammanhang, ökar, minskar eller förblir oförändrad. Antonovsky uppmärksammar hur 
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känslan av begriplighet oftast är en förutsättning för hanterbarhet, då en värld som upplevs 

obegriplig tenderar att upplevas svår att påverka (typ 2 och 7). Känsla av meningsfullhet 

beskriver Antonovsky som den viktigaste komponenten då den bidrar till engagemang att 

söka lösningar och förståelse, och tenderar att ge prediktion av ”press uppåt” (typ 1-4). När 

påfrestningar bemöts som utmaningar kan även personer med låg känsla av hanterbarhet 

drivas av meningsfullheten, viljan, och finna förmågor och resurser för att kunna påverka 

påfrestningen, trots att de upplevs som omöjliga att finna (typ 3). På samma sätt kan personen 

även drivas till att söka förståelse i ett upplevt kaos, som låg känsla av begriplighet medför 

(typ 2 och 4). Låg känsla av meningsfullhet kan även riskera att försämra de andra 

komponenterna och kan vara förödande för utfallet vid problemhantering (typ 5-8). När 

påfrestningar upplevs som obegripliga och opåverkbara, tappar världen sin mening och 

känslan av engagemang och meningsfullhet minskar. Delaktighet i processen är därför viktig 

för att skapa tilltro till att själv kunna hantera och begripa verkligheten och uppleva det som 

meningsfullt att försöka. Genom att inte hantera svårigheter riskerar tilltron till den egna 

förmågan att minska och individen att se sig mer som objekt än subjekt i sitt liv (Antonovsky, 

1987/2005).  

 

Känsloreaktioner vid problemhantering 
	
Vid bemötandet av en påfrestning startas en spänning, ett problem, som tolkas, förstås och 

hanteras, varpå känsloreaktioner uppstår. Antonovsky särskiljer fokuserande känslor, som 

exempelvis ilska eller sorg, och diffusa känslor, som uppgivenhet, ångest och skam. Diffusa 

känslor saknar orsak och individen kan då uppleva låg begriplighet, vilket påverkar känslan 

av möjlighet till förändring. Diffusa känslor kan upplevas paralyserade, medan de 

fokuserande känslorna snarare skapar en motivation för handling och åtgärd, då känslorna 

fokuserar på det instrumentella problemet. Personer med en grundläggande hög känsla av 

sammanhang, tenderar i högre grad uppleva fokuserande känslor. Fokus hamnar på ett 

konkret problem, det instrumentella problemet, vilket ger en ökad känsla av hanterbarhet 

(Antonovsky, 1987/2005, s.183ff). 

 

3.1.3. Hur KASAM används i studien 
Utgångspunkten i studien handlar om att bilda förståelse för den förändringsprocess som 

möjliggjort återförening, vid barnets placering. Utifrån hur förändringsprocessen beskrivs av 
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föräldrarna, används Antonovskys teori om problemhanteringsprocessen och olika 

problemhanteringstyper för att förstå hur problem bemöts, hanteras och tolkas. Analysen 

utgår ifrån huruvida det finns förståelse för hur förändring är möjlig, tilltro till att kunna 

förändra samt vilja till förändring. I analysen ligger fokus på hur komponenterna påverkar 

varandra. Det innebär att jag analyserar och bedömer graden av de olika komponenterna 

under hanteringsprocessen. Genom att skapa förståelse utifrån föräldrarnas perspektiv på 

förändringsprocessen, kan en förståelse av möjliggörande faktorer utformas utifrån 

föräldrarnas behov. 

 

3.2. Socialpsykologiskt perspektiv 
Under intervjuerna framkom tankar från föräldrarna om hur omgivningens uppfattning om 

föräldraskapet påverkat dem. Det salutogena förhållningssättet har fokus på den individuella 

hanteringen av förändringen. Applicering av Antonovskys teori ger möjlighet att försöka 

skapa förståelse för hur situationen uppfattas och hanteras av individen, men de strukturella 

maktbegränsningar som omgärdar den studerade gruppen frångås. För att fördjupa analysen 

på en socialpsykologisk nivå och skapa en förståelse för hur förändringsprocessen påverkas 

av sociala interaktionerna och förväntningar kommer analysen att kompletteras med Erving 

Goffmans (1959/2014) dramaturgiska rollteori. Valet att komplettera med en 

socialpsykologisk teori möjliggör både att synliggöra omgivningens påverkan på 

problemhanteringsprocessen, samt genom det salutogena perspektivet skapa förståelse för att 

påverka dem. 

 

3.2.1. Dramaturgisk rollteori 
Det socialpsykologiska perspektivet utgår från att individens identitet är en produkt av 

samspelet mellan omgivningens förväntningar och individens medvetenhet om dessa 

förväntningar (Payne, 2015, s.317). Varje interaktion och samspel mellan individer innebär en 

social inordning av roller som presenteras inför varandra. Goffman (1959/2014) jämför den 

sociala interaktionen med en teater där individen träder in i olika roller utifrån hur situationen 

sinsemellan definieras. Han hävdar att vi lever med stöd av våra slutsatser och förväntningar 

på hur andra förväntas agera i vår omgivning. Vid ett socialtjänstmöte är situationen 

definierad och tjänstemannen förväntas anamma rollen som socialarbetare varpå den som 
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söker hjälp förväntas anamma rollen som brukare. ”Teaterscenen” presenteras och rollerna 

”agerar” utifrån situationens förväntningar.  

 

Rollen är en produkt av den ”scen” som definieras, där ett fastställt handlingsmönster på 

rollen förväntas. Vid varje interaktion söks upplysningar för att definiera situationen och finna 

roller och regler tillhörande definitionen. Vi har olika roller i samhället beroende på vilken 

situation som definieras. En person kan både vara mamma, arbetsgivare, danslärare och 

missbrukare beroende på vilken scen som presenteras. Scenen är beroende av vilka 

förväntningar omgivningen har på den roll som presenteras. Goffmans jämförelse till 

teaterscenen förtydligas ytterligare genom att rollen ageras inför en ”publik”, omgivningen, 

som är delaktig i att rollen spelas. Sammanfattningsvis utgår rollteorin från att varje situation i 

ett samspel definieras en viss förväntning på individernas uppträdande gentemot varandra. 

Förväntningarna påverkar vilken roll individen presenterar och hur rollen ageras. 

 

3.2.2. Hur dramaturgiska teorin kommer att användas i studien 
Studien syftar till att skapa förståelse för den förändringsprocess som föregått återförening. 

Den dramaturgiska teorin kommer att appliceras för att försöka bilda förståelse för hur 

föräldrarnas hanterande, förståelse och tolkning av placeringen och förändringsprocessen 

påverkas av omgivningens bemötande och förväntningar på dem. Rolluppträdandet påverkas 

av publiken och scenen, där rollen medför ett förväntat handlingsmönster. Den dramaturgiska 

rollteorin möjliggör förståelse av hur föräldrarna i förändringsprocessen påverkas av 

socialpsykologiska aspekter. 	
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4. Metod 
	
I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska val och positionering. Först presenteras 

studiens metoddesign, urval samt tillvägagångssätt för att efterföljas av diskussion kring 

metodologiska och etiska överväganden. Avslutningsvis diskuteras metodologiska 

begräsningar utifrån resultatet i studiens diskussionsavsnitt. 

4.1. Metoddesign 
En kvalitativ fenomenologisk öppen intervjumetod är lämplig för att skapa förståelse kring ett 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, inte enbart beskriva fenomenet (Kvale & 

Brinkman, 2014, s.44ff.).  Kvale och Brinkman (a.a.) presenterar en öppen fenomenologisk 

intervjuform, vilket de kallar halvstrukturerad livsvärldsintervju som innebär att intervjuaren 

har en öppen ram med öppna frågor där intervjupersonen tillåts styra samtalet. Därigenom 

möjliggörs att förstå fenomenet utifrån intervjupersonens egna perspektiv. Syftet med studien 

är att undersöka hur föräldrar som återförenats med sina barn efter en familjehemsplacering 

beskriver den förändringsprocess som föregått återföreningen, samt vilka möjliggörande 

faktorer föräldrarna framhåller som viktiga för att uppnå förändring. I den fenomenologiska 

intervjuformen nås intervjupersonens perspektiv i vad som sägs samt även vilka tankebanor 

som ligger bakom, genom hur fenomenet beskrivs (a.a.). Därför är fenomenologiska 

intervjuer med föräldrar vars barn som varit placerade och som genomgått en 

förändringsprocess lämpliga för att besvara forskningsfrågorna. 

 

”Man måste få tillgång till den andras medvetande (ta den andras roll, som det heter i 

sociologin) för att få social kunskap”. (Lofland & Lofland citerad i Bryman, 2011, s.362).  

 

I en öppen fenomenologisk intervjuform har intervjupersonen möjlighet att styra intervjun 

utifrån sin uppfattning om vad som är viktigt. Bourdieu (1999) och Rogers (2012) föreslår att 

som forskare inta rollen som medresenär, då intervjuperson är expert på sin verklighet. Som 

medresenär i berättelsen ”träder jag in i den andres huvud” och skapar ett gemensamt ”vi” 

genom att lära mig intervjupersonens fenomenologiska ram och inkludera intervjupersonen 

under processen (Bourdieu, 1999, s.611ff).  
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Under empirinsamlingen har studien en induktiv ansats, där förståelse söks genom en 

öppenhet, utan för mycket styrning, trots att tidigare forskning och förkunskap påverkat 

genomförandet både vid intervjuer samt urval, vilket diskuteras vidare nedan. Efterhand 

synliggjordes tydliga teoretiska ramverk och under studiens analys och bearbetning styrde en 

alltmer deduktiv ansats studien. 

4.2. Urval 
Undersökningsgruppen som att studerats är föräldrar till barn som har varit placerade i 

familjehem enligt socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453) eller enligt lag (SFS 1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Placeringen har grundats på miljöaspekten i 

lagen, vilket innebär att brister i hemmiljön varit orsak till placeringen (SFS 1990:52, §2). 

Placeringen är avslutad och föräldrarna har återförenats med sitt barn, utifrån sin definition av 

återförening. Tidigare studier visar att tillhörigheten till denna undersökningsgrupp är kopplad 

till skam och stigma (Höjer, 2007; 2009; 2011; Skerfving, 1993; Trulsson, 1997; m.fl.). 

Genom att ställa upp på intervju finns risk att intervjupersonerna ofrivilligt tilldelas det stigma 

som gruppen associeras med. Undersökningsgruppen är därför en svår grupp att nå. För att 

inte begränsa undersökningsgruppen har jag därför valt att inte göra en avgränsning till 

huruvida samtycke fanns vid placeringstillfället, vilket är skillnaden mellan lagrummen SoL 

och LVU som presenteras ovan. En avgränsning till grunden för placeringen har inte heller 

gjorts. Enligt Skerfving (1993, s.95) kan upplevelsen av placeringen vara olika beroende på 

om orsaken upplevs som socialt accepterat eller ej. Det finns därför en viss risk att 

urvalsgruppen kan ha olika upplevelser, om en begräsning till placeringsgrunderna inte görs. 

Övervägandet att inte begränsa undersökningsgruppen grundar sig på en prioritering av att få 

kontakt med tillräckligt många intervjupersoner.  

 

4.2.1. Urvalsprocessen 
	
Undersökningsgruppen söktes genom ett målstyrt urval vilket innebär att organisationer inom 

området och som antas ha kontakt med undersökningsgruppen har kontaktats (Bryman, 2011, 

s.350). Utifrån organisationerna genomfördes ett snöbollsurval för att komma i kontakt med 

de som tillhör alla urvalskriterier, genom att min förfrågan sänts vidare. Jag valde att inte ta 

kontakt genom myndighetsregister eller genom kommunens socialtjänst, då det inte kan 
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uteslutas att individen kan lida men om uppgifter från myndigheter lämnas ut (SFS 2009:400, 

26:1). Intervjun riskerar att inte uppfattas som frivillig om kontakten går genom förälderns 

tidigare socialsekreterare, då föräldern skulle kunna uppleva att befinna sig i en 

beroendesituation för sitt deltagande. Liknande risk kan även finnas med frivilliga 

organisationer, varför jag med hjälp av organisationerna lämnat ut förfrågan (se bilaga 1) till 

föräldrar som kan tänkas tillhöra undersökningsgruppen direkt genom brev, mail och 

anslagstavlor. Med hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer om samtyckeskravet 

och för att undvika beroendeförhållande har föräldrarna efter förfrågan har förmedlats, 

erbjudits att ta direktkontakt med mig angående deltagandet, och inte via organisationen. På 

så sätt främjas anonymitet och frivillighet, då deltagandet inte är beroende av organisationen. 

Utifrån de föräldrar som har hört av sig har ett snöbollsförfrågan gjorts. Samma princip om 

förfrågning har följts för att undvika ett upplevt beroendeförhållande till den som förmedlat 

kontakten, gällande sitt deltagande. Intervjupersonerna har således själva kontaktat mig efter 

en skriftlig förfrågan, vilket inneburit att många förfrågningar sänts ut för att få tillräckligt 

många intervjupersoner. Då mängden av kontakter varit avgörande för att nå urvalsgruppen.  

 

Då förfrågningarna sänts vidare genom andra och jag inte fått besked om vilka som avböjt är 

bortfallet svårberäknat. De som uppmärksammat förfrågan är troligen personer med 

engagemang och som kan vara mer aktiva inom området, då de även uppmärksammat 

förfrågan. Även urvalet av organisationer bygger på mitt antagande om vilka organisationer 

som jag tror att föräldrarna rör sig i, vilket påverkas av min egen förkunskap (Bryman, 2011, 

s.351ff). Ett snöbollsurval innebär en risk att inte få ett helt representativt urval då de 

personer, samt organisationer, som är synliga och aktiva har större möjlighet att bli 

tillfrågade. Generaliserbarheten minskar med ett snöbollsurval, däremot påverkas inte 

trovärdigheten av urvalsgruppens egna upplevelser, vilket är det jag undersöker. 

 

4.2.2. Slutgiltiga undersökningsgruppen 
	
Vid intervjuernas startskede föll två personer som anmält intresse bort för intervju då de inte 

var tillgängliga för samtal. Sex intervjupersoner återstod. Fyra mammor och två pappor, i 

presentationen benämns de som föräldrar. En förälder från varje familj har deltagit, för att 

skapa en förståelse utifrån en förälders perspektiv. I fem av sex fall var intervjupersonen 

ensamstående vid placeringstillfället och hade huvudansvar för barnet. Placeringen grundas 
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på miljöaspekten, där hemmiljön bedömts behövts förändras. Laggrunden till placeringarna 

skiftade under placeringstiden mellan tvångsåtgärder och frivilliga placeringar i berättelserna, 

varför placeringens lagrum inte kommer att anges. Av de sex intervjupersoner hade två själva 

initierat placeringen. Ett barn hade placerats på initiativ både av föräldern och socialtjänsten, 

då föräldern avtjänade ett fängelsestraff. Tre placeringar initierades av socialtjänsten, utan 

samtycke från föräldrarna.  

 

Genomsnittstiden för placeringarna var cirka 5 år, med ett spann mellan en månad och 10 år. 

De flesta placeringar hade varat runt 3-5 år och har skett under olika tidsspann mellan 1997 

och fram till idag. Placeringstiden presenteras närmare i tabell nedan. Exakta datum och 

tidpunkter framkom inte i intervjuerna, utan processen beskrevs i sin helhet. Trots att 

placeringarna avslutas hos familjehemmen, uppmärksammar föräldrarna att förändrings- och 

återföreningsprocessen kvarstår. Då studien betonar förändringsprocessen markeras även de 

fall där placering upphört men förändring av den initiala placeringsproblematiken kvarstår, 

genom streckade linjer i tabellen.  

 

Tabell placeringstid 
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4.3. Tillvägagångssätt 

4.3.1. Intervjuprocessen 
	
Den fenomenologiska intervjuformen som användes har grundats på Kvale och Brinkmans 

(2014) öppna fenomenologiska intervjumetod, vilket innebär att försöka förstå verkligheten 

utifrån intervjupersonernas, föräldrarnas perspektiv. I intervjuinteraktionen är jag delaktig i 

konstruktionen av samtalet genom mitt bemötande av det som sägs. Exempelvis är 

intervjupersonernas definition av begrepp som återförening, förändring och familj en del av 

den fenomenologiska förståelsen, varför det är viktigt att jag inte förmedlar min uppfattning 

av begreppen, utan möjliggör intervjupersonernas perspektiv och definitioner genom öppna 

och nyfikna frågor för att söka förståelsen. Öppenheten i intervjun är avgörande för att som 

forskare nå den fenomenologiska förståelsen där intervjupersonens perspektiv synliggörs. 

 

Jag, som intervjuare, fokuserar på att se, lyssna och ”hålla ögonen öppna” för att skapa 

förståelse till att se världen utifrån intervjupersonens perspektiv. Intervju genomfördes genom 

öppna teman presenteras och intervjupersonen styr och intervjuaren följer med genom att 

försöka förstå den implicita meningen i det som sägs. Genom att explicit försöka formulera 

budskapet genom att ”sända tillbaka” det sagda påståendet som en fråga, vilket nedan utdrag 

visar exempel på (a.a. s.41-52).  

 

”Intervjuperson: […] Ja, det var liksom vartannat hela tiden. Så antingen har jag knarkat 

ihjäl mig eller jobbat ihjäl mig.”  

Intervjuare: Aa. Du menar som riktiga kontraster?”.  

 

Intervjuformen har därför varit öppen och studiens teoretiska perspektiv och frågeställningar 

har varit anpassningsbara under intervjuerna. Föräldrarna har valt intervjuplats och 

intervjutid. Hälften av intervjuerna genomfördes under fysiska möten och hälften skedde över 

telefon, utifrån vad som passade föräldrarna bäst. Intervjuerna varade mellan en till tre 

timmar, beroende på hur mycket föräldrarna hade att berätta. En intervjuguide hade förberetts 

med förslag på frågor utifrån övergripande teman (se bilaga 2). Intervjuerna bandades och 

inga anteckningar skrevs under tiden, för att möjliggöra fullt fokus på att förstå 

intervjupersonens perspektiv. I de intervjuer det passat har en tidslinje ritats upp där 
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intervjupersonen gjort en graf över livssituationens utveckling, för att lättare nå 

intervjupersonens perspektiv. Tidslinjen användes som ett kompletterande verktyg vid 

analysen av empirin. Den öppna formen påverkar insamlingen av empirin då både intervjun 

och tidsutrymme anpassades efter intervjupersonen. Intervjun avslutades när ämnet upplevdes 

uttömt. Å andra sidan att utgick intervjun från intervjupersonernas egen förmåga att förmedla 

sina tankar och de gavs tid att förmedla dessa.  

 

4.3.2. Dataanalys och bearbetning 
	
Då studien syftar att undersöka hur fenomenet förändring beskrivs så har en detaljerad 

transkribering genomförts, där exempelvis kroppsspråk och tystnader noterats. Vid citat har 

det transkriberade talspråket omformulerats till skriftspråk. Kvale och Brinkman (2014, s.228) 

uppmärksammar det etiskt problematiska i att citera i talspråksform då intervjupersonerna 

riskerar att framstå på ett inkorrekt sätt, då skillnaden mellan tal- och skriftspråk är stor. 

Under analysprocessen har den talspråkliga, detaljerade transkriberingen däremot använts.  

 

Under empiriinsamlingsprocessen påverkas jag av tidigare genomförda intervjuer och 

tenderar att i de senare intervjuerna söka likheter. Den öppna intervjuformen har till viss del 

förhindrat en alltför deduktiv inriktning i de senare intervjuerna, då främst intervjupersonerna 

styrt samtalet. Under analysfasen har jag delaktiggjort intervjupersonerna genom att ”sänt 

tillbaka” påståenden även efter intervjuerna för att säkerställa att resultatet är tolkat som 

intervjupersonerna menat. En intervjuperson nämnde exempelvis begreppet ”stödperson”. 

Vid transkribering insåg jag att jag tolkat ordet utifrån min förförståelse utan att utgå från 

intervjupersonens perspektiv och hörde därför av mig för att säkerställa det fenomenologiska 

perspektivet på begreppet. Kvale och Brinkman (2014, s.48) betonar begreppet mångsidighet 

och motsättning i beskrivningarna till det beskrivna fenomenet. De menar att det är forskarens 

uppgift att tolka huruvida motstridigheterna beror på missförståelse eller har annan betydelse. 

Jag har å andra sidan valt att i högsta mån undvika att göra egna tolkningar och har utifrån 

Bourdieus (1999) och Rogers (2012) brukarinkluderande förhållningssätt intagit rollen som 

medresenär och därför inkluderat intervjupersonerna i tolkningarna. Både under och efter 

intervjun.  
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För att tolka materialet har en grundlig tematisk analys format tolkningarna. Tematiska 

analyser innebär noga genomläsningar av transkriberingarna, med syftet att finna 

återkommande meningsfulla teman (Braun & Clarke, 2006, s.79). Innan analys blev jag 

välkänd med materialet för att fånga kontexten och förståelse i hur informationen berättats. 

Den öppna intervjumetoden gav en rik och fyllig empiri då inga teman på förhand sökts. 

Teman och mönster har därför synliggjorts och behandlats, för att efterhand omtolkas eller 

förtydligas under processens gång. Flera övergripande teman som stöd, begriplighet, hopp, 

olika känsloreaktioner, maktlöshet samt rollen som förälder utan hemmavarande barn 

framkom. Även teman om hemflyttning och tiden efter avslutad placering samt tankar om 

modersroll och fadersroll lyftes i flera intervjuer, men valdes bort för att avgränsa empirin. 

Analysen är inte en linjär process utan handlar om att successivt finna och bearbeta mönster 

och teman i texten. (a.a., s.93). Efterhand framträdde den salutogena teorin om känslan av 

sammanhang och den dramaturgiska rollteorin som en genomgående tråd i empirin, varefter 

empirin bearbetades vidare med en deduktiv prövning för att säkerställa tolkningarnas 

validitet. För att begränsa mängden valdes därför några teman bort, utifrån den deduktiva 

tolkningen, och slutligen framkom tydliga mönster av maktlöshet, oförståelse, känslan av att 

tilldelas en roll samt känslan av hopplöshet som gemensamt formade strukturen i resultatet. 

Två huvudteman kring händelseförloppet vid förändring samt konkreta stödinsatser formades 

och bearbetades till en helhet med underteman som närmare presenteras i resultatdelen. 

Nackdelen med tematisk analys är att analysen kan bli alltför fokuserad på vad som sägs och 

kontexten i hur meningarna framkommer förbises (Bryman, 2011, s. 528ff). För att nå 

meningen i det som sagts och skapa närhet till transkriberingsmaterialet antecknades min 

känsla och tolkning av de underliggande meningarna och deltagarnas språk efter intervjun.  

4.4. Metodologiska överväganden 
Det fenomenologiska förhållningssättet utgår från den konstruktionistiska ontologin, där den 

relevanta verkligheten är det som människor uppfattar den. Studien syftar inte till att förklara 

verkligheten på en objektivistisk grund där det finns en absolut bild av verkligheten, utan att 

presentera en bild av verkligheten utifrån intervjupersonernas subjektiva uppfattning 

(Bryman, 2011, s.29-46). Utifrån studien kan jag inte uttala mig om faktiska sakförhållanden 

under placeringstiden, utan belyser föräldrarnas upplevelser. En longitudinell metoddesign 

skulle kunna vara att föredra för att uppnå en mer objektiv studie om förändringsprocessen 

och stödbehovet under tiden, då intervjupersonen skulle kunna följas, och de möjliggörande 
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faktorerna följas upp (Bryman, 2011, s.69). Det retrospektiva förhållningssättet möjliggör 

individuell reflektion, men den subjektiva uppfattning kan påverkas av tid och yttre 

omständigheter, vilket i berättelsen både kan förstärka eller försvaga upplevelsen.  Två av 

föräldrarna är aktiva i brukarorganisationer och arbetar aktivt med att synliggöra föräldrars 

behov i barnavårdsfältet, de tar själva del av andra föräldrars erfarenheter. Under studien har 

analysen utgått ifrån deras egen upplevelse, inte deras arbete med andra föräldrar. Den 

retrospektiva vinkeln medför däremot att andras erfarenheter format tankar kring den egna 

upplevelsen. Den retrospektiva infallsvinkeln kan ge en minskad trovärdighet och 

begränsning i vad som hänt, men ökad reflektion till hur intervjupersonerna förstår och 

förklarar sin verklighet, vilket är det jag studerar.  

 

4.4.1. Studiens tillförlitlighet 
	
Studiens tillförlitlighet kommer att diskuteras utifrån kvalitativa begrepp där Bryman (2011, 

s.354ff) presenterar Guba och Lincolns kriterier för kvalitativ tillförlitlighet: överförbarhet, 

trovärdighet och pålitlighet, vilka kan jämföras med validitet, reliabilitet och objektivitet 

Överförbarhet 
	
Inom kvalitativ forskning grundas överförbarheten på den teoretiska överförbarheten och inte 

främst den empiriska. Social kunskap är kontextbunden och därmed inte alltid möjlig att 

generalisera, grundat på statistisk generaliserbarhet (Kvale & Brinkman, 2014, s.310). För att 

lyfta resultatet är det därför den analytiska teorin, som synliggörs ur kontexten och huruvida 

tolkningarna möjliggör överförbarhet. Studien är därför beroende av trovärdighet i de 

analytiska tolkningarna, för att avgöra överförbarheten i det kontextbundna resultatet.  

 

Trovärdighet 
	
Trovärdighet kan jämföras med intern validitet som utgår från om de analytiska tolkningarna 

är rimliga och grundade på intervjupersonernas perspektiv. För att nå dessa har intervjumiljön 

prioriterats. Föräldrarna har haft utrymme för reflektion, både tack vare tid och plats. Jag har 

intagit rollen som medresenär, i motsats till expert, under studieprocessen och 

respondentvalidering har genomförts. Detta innebär att intervjupersonerna, har tillfrågats om 

riktigheten i mina tolkningar genom att jag explicit har uttryckt dem. För att möjliggöra 
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delaktighet i tolkningsprocessen och skapa känslan av att kunna opponera sig mot mina 

tolkningar har förtrolighet prioriterats. Utifrån antagandet om att verkligheten skapas i 

samspelet med omgivningen är forskaren, oavsett öppenheten under intervju delaktig, i att 

producera kunskap. Min roll påverkar samtalet i sig. Tolkande kräver förförståelse och min 

egen förkunskap bidrar till hur jag uppfattar de implicita budskap som intervjupersonerna 

delger. Kvale och Brinkman (2014, s.291-315) menar att för att nå trovärdiga tolkningar krävs 

en reflexiv objektivitet där forskaren medvetandegör sin subjektivitet. Intervjuprocessen har 

därför inneburit en reflexiv process där min egen påverkan synliggjorts för att förbättras till 

framtida intervjuer. Intervjutekniken har bearbetats genom tydliga genomläsningar av 

transkriberingar från tidigare intervjuer.  

 

Pålitlighet 
	
Begreppet pålitlighet jämförs med begreppet reliabilitet, vilket innebär en tillförlitlighet att 

resultatet blir detsamma om det utförs igen. Social konstruktivismens grundantagande bygger 

på att kunskap formas och konstrueras, varför studien inte kan återskapas (Bryman, 2011, 

s.29-46). Reliabiliteten, pålitligheten, i studien grundar sig därför i att studien genomförts på 

ett transparent sätt. I forskningsöversikten har sidhänvisningar använts när specifika resultat 

presenterats för att öka studiens transparens. Mängden citat har aktivt valt att användas för att 

förtydliga transparensen i tolkningarna och låta föräldrarna tala ur texten. Ett etiskt 

övervägande att främja intervjupersonernas anonymitet påverkar transparensen då 

kopplingarna mellan intervjupersonernas utsagor inte presenteras. För att öka transparensen 

har antalet intervjupersoner som gett liknande utsagor även presenterats i resultatet.  

4.5. Etiska överväganden 
Den fenomenologiska intervjuformen innebär en närgången studie av intervjupersonernas 

egna perspektiv. Att dessutom studera ett ämne som kan upplevas privat och känsligt innebär 

ett etiskt ansvar. De grundläggande forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har samtliga följts 

(Vetenskapsrådet, 2002). Utöver de grundläggande etiska principerna har Rogers (2012) och 

Bourdieus (1999) resonemang om brukarinkluderande forskningsmetodik präglat studiens 

förhållningssätt.  
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4.5.1. Information-, samtyckes- och nyttjandekravet 
	
Undersökningsgruppen har sökts genom målgruppen tillsänts förfrågan genom 

informationsbrev. Informationsbrevet har innehållit information enligt de forskningsetiska 

grundprinciperna där information om studiens syfte, metod och nyttjande framgått (se bilaga 

1). De potentiella undersökspersonerna har därefter tagit direktkontakt med mig både för att 

undvika känslan av beroendeförhållande, främja frivilligheten i deltagandet samt 

konfidentialiteten.  

 

De som visat intresse har genom förtydligande muntlig information blivit införstådda i syftet 

och tillvägagångssättet för studien. För att återigen blivit ombedda att tänka igenom sitt 

deltagande. För att skapa förståelse utifrån intervjupersonens perspektiv har personliga och 

öppna intervjuer genomförts, vilket kan påminna om ett förtroligt vänskapligt samtal. Risken 

är att en alltför vänskaplig relation skapas och att intervjupersonen därmed hamnar i en 

beroendesituation och upplever sig inte kunna återkalla sin medverkan. Kontakten med 

intervjupersonerna har inte upprätthållits mellan visat intresse och intervjuns genomförande, 

för att inte skapa en för vänskaplig relation innan intervjun påbörjats. Under intervjun har 

deltagarna återigen påmints om syftet, och efter intervjun har kontakt tagits för att säkerställa 

att samtycket kvarstår, samt säkerställa en fenomenologiskt tolkad analys. 

 

4.5.2. Konfidentialitetskravet  
Föräldrarnas berättelser bygger på personliga utsagor och då ett snöbollsurval gjorts är risken 

för igenkänning större än vid slumpmässiga urval. För att minska risken för igenkänning har 

jag valt att benämna föräldrarna i genusneutrala termer och inte specificera mammor eller 

pappor, då papporna var en minoritet och deras identitet lättare skulle kunna röjas. På samma 

sätt kommer ordet barnet användas, oavsett antal barn föräldrarna har, för att öka förälderns 

anonymitet. Deltagarnas konfidentialitet har prioriterats i studien, genom att inte 

sammankoppla intervjupersonernas olika utsagor i resultatpresentationen genom exempelvis 

kodnamn. Då föräldrarna berättat händelser som kan röja deras identitet, har jag valt att 

presentera vissa delar ur berättelserna och använt anonymiserande ord för att de presenterade 

delarna inte ska kunna sammankopplas till en helhet, vilket ökar föräldrarnas anonymitet. 

Föräldrarna har involverats i anonymiseringsprocessen och uttryckt att de inte påverkas av att 

deras utsagor skulle kännas igen och tillåtit mig att enbart anonymisera namn och platser. 
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Trots föräldrarnas tillåtelse har övervägandet tagits för att främja deltagarnas konfidentialitet 

och därför har utsagorna förblivit fullständigt anonyma, utan kodnamn eller nummer. Det kan 

riskera att minska transparensen i analysen, men tagits med hänsyn av intervjupersonerna.  

	

4.5.3. Intervjupersoner som experter  
Under forskningsprocessen har jag i möjligaste mån försökt ha Bourdieu (1999) och Rogers 

(2012) inkluderande förhållningssätt där intervjupersonerna är just experter på sin egen 

verklighet och jag medresenär. Jag har utgått från förhållningssättet att forskning om och för 

brukare, även bör genomföras tillsammans med brukare och försökt inkludera 

intervjupersonerna i forskningens olika skeden. Trots rollfördelningen som expert och 

medresenär, har jag ansvaret under studien. Jag har exempelvis ansvar både för att skapa en 

miljö som möjliggör ifrågasättande av mina tolkningar för att skapa trovärdiga tolkningar. 

Samtidigt har jag tidigare diskuterat hur förtrolighet riskerar att leda till ett 

beroendeförhållande, vilket kan påverka samtycket under processen. Etik handlar om en 

balansgång. Det krävs en medvetenhet kring ens egna handlingar, och framför allt dess 

påverkan på andra. Därför har frågan om hur deltagandet kan påverka intervjupersonen direkt 

eller indirekt ständigt genomsyrat studieprocessen.  

 

För att utgå från den dramaturgiska rollteorin som används i studien har jag eftersträvat att 

forma en scen där brukaren betraktas som expert på sin verklighet.  

 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där”         (Kierkegaard, 1859).  
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5. Resultat och analys 
Sex föräldrar har intervjuats om sina erfarenheter från barnets placeringstid och främst om 

den förändringsprocess som möjliggjort att placeringen avlutats och återförening blivit 

möjlig. Föräldrarna har i sina berättelser belyst vad som påverkat förändringsförloppet och 

processen mot återförening. I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna. I det första 

avsnittet behandlas återförening och förändringsförloppet, varpå möjliggörande faktorer och 

stöd som bidragit till förändring kommer att konkretiseras i efterföljande del. Två delanalyser 

kommer avsluta respektive avsnitt och huvudteman: förändringsförloppet samt stöd för att 

möjliggöra förändring. Resultatet diskuteras avslutningsvis i efterföljande diskussionsavsnitt. 

 

Ofta återkom liknande erfarenheter i berättelsen trots den öppna intervjuformen, vilket tyder 

på en samstämmighet i föräldrarnas upplevelser. Varför flera citat som belyser liknande 

erfarenheter presenteras. Citat från föräldrarna presenteras i kursiv stil.  

5.1. Målet med förändring 
För att skapa förståelse om den förändring som föregått återförening vid barnets placering har 

föräldrarna ombetts att definiera vad en lyckad förändring och återförening är för dem. 

Förändring innebar för föräldrarna att förändra situationen som föranlett placeringen. Vilken 

beskrevs som antingen orsakad av förälderns egna problem eller att situationen berodde på 

yttre faktorer, som misstänksamhet från socialtjänsten eller samarbetssvårigheter med 

familjehemmet, som påverkat placeringen. Förändring innebar att situationen, oavsett orsak, 

förbättrades för att föräldern skulle kunna återförenas med sitt barn. De beskrev återförening 

som en pågående process både innan, under och efter hemflyttning, då föräldrarna skapar sig 

delaktighet i barnet liv. Flera belyste skillnaden mellan återförening och hemflyttning, då en 

återförening inte alltid behöver leda till att barnet flyttar hem.  

 

”Barnen ska ju inte hem till varje pris heller. För barnen bästa är ju att få en relation till 

mig, sin biologiska förälder. Det är ju inte hugget i sten bara för att barnen måste hem. 

Barnen har det kanske jättebra hos familjehemmet. Bott där jätte, jättelänge och vill vara där. 

Men de vill också ha en relation med sina föräldrar.” 
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Mer än hälften av placeringarna varade i drygt fem år varunder hälften av föräldrarna hade 

under längre eller kortare perioder förlorat kontakten till sina barn. Föräldrarna framhöll 

vikten av att hitta tillbaka till varandra och skapa en ny typ av relation som del av 

återföreningen. I tre fall flyttade barnet inte hem på heltid, utan en ny typ av föräldra-

barnrelation uppstod, där barnet antingen flyttat till eget boende eller bodde delvis i 

familjehemmet och delvis hos föräldern.  

 

Föräldrarna menade således att målet med familjehemsvården inte behöver vara att barnet 

flyttar hem, men att situationen förändras så att föräldrarna kan bli delaktiga i sitt barns liv. 

De beskrev också under intervjuerna hur det som skedde redan första dagen, vid 

placeringstillfället, påverkade processen mot återförening och deras möjligheter att bli 

delaktig i barnets liv.  

 

”Mm, ja. Återföreningen är ju… Inte bekymmersfri. Det har funnits ett skede innan, dag ett. 

Det är ju det… och det är där bristerna börjar...” 

 

Med tanke på att föräldrarna beskrev tiden vid placeringstillfället som betydelsefull för en 

lyckad återförening har jag valt att utgå från upplevelsen från första dagen av placeringen för 

att skapa förståelse för förloppet i förändringsprocessen. 

5.2. Förändringsförloppet 
Jag kommer här att presentera hur föräldrarna beskrivit förändringsförloppet och vad som 

försvårat och möjliggjort förändringen, för att avsluta med en delanalys. Under intervjuerna 

berättade föräldrarna om svårigheter och hindren som påverkade dem att inte lyckas förändra 

situationen, för att förtydliga skillnaden med när förändring upplevdes möjlig. Jag kommer 

därför att presentera de beskrivna hindren och då utgå från starten av placeringen för att 

därefter presentera själva förändringsförloppet under rubriken ”Förändringen”.  

Förändringsförloppet skiljer sig mellan föräldrarna där två olika strategier har identifierats för 

att hantera de hinder och svårigheter som beskrivs. Dessa strategier kommer att presenteras 

var och en för sig. 
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5.2.1. Svårigheter vid placeringen - Känslan av maktlöshet 
 

”Man förstår inte vad som händer och ingen förklarar någonting mer än att man är en dålig 

förälder.” 

 

För de familjer där placeringen inte initierades av föräldrarna själva, var reaktionerna starka 

och placeringen upplevdes kaos- och chockartat. De upplevde sig försvinna i kaoset i 

samband med placeringen, men minnet och känslorna vid placeringsdagen beskrevs tydligt. 

Föräldrarna beskrev starka negativa känslor. Några beskrev starka känslor av ilska och 

frustration, medan andra snarare beskrev känslor som påminde mer om trauma, separation, 

sorg och skuld.  

 

”Det är ett trauma och man får ingen hjälp med det. Ingen förklarar någonting utan de här 

människorna bara satt där och pratade över mitt huvud medan jag satt och storgrät och 

förstod ingenting. Ingen såg mig.”  

 

”Jag blir ju förbannad när jag tänker på det.” 

 

De föräldrar som själva initierat placeringen beskrev inte samma känslor vid 

placeringstillfället, men samtliga beskrev en tomhet efter placeringen. Samtliga beskrev 

känslan av hopplöshet och maktlöshet och hur de ”inte förstod någonting”. De berättade hur 

de saknat kunskap och information om hur de skulle kunna påverka placeringen oavsett om de 

själva initierat den eller ej. De gick ifrån mötet om placeringen utan att veta hur de skulle 

hantera den uppkomna situationen.  

 

”Jag ville ju ha tillbaka mina barn, men jag visste inte hur det skulle gå till eftersom jag inte 

erbjöds någon hjälp över huvud taget.” 

 

”Jag fick bara gå därifrån. Helt tomt. Det fanns liksom ingen omsorg om mig.”  

 

Två föräldrar beskrev hur deras vilja och förmåga till förändring ignorerades. Placeringen 

upplevdes som definitiv, vilket ytterligare påverkade känslorna av hopplöshet. Socialtjänstens 
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arbete upplevdes som färdigt när placeringen var beslutad och föräldrarna beskrev hur de 

upplevde att de själva ” klippts av” och exkluderas från det fortsatta händelseförloppet. 

 

”De ska göra en bra barnavårdsutredning. Barnet är omhändertaget och då känner de sig 

klara, och pustar ut. […] Man klipper av föräldrarna.” 

 

5.2.2. Svårigheter under placeringen – ansvar, makt och maktlöshet 
	
En förälder reflekterade över hur man som förälder upplever en stor känsla av föräldraansvar 

gentemot sina barn, men vid placeringen blir fråntagen förmågan att påverka föräldraskapet. 

Föräldern poängterade hur balansen mellan ansvar och makt i föräldraskapet rubbas vid 

placeringen, då föräldern fortfarande har ansvar över barnet, men upplever sig maktlös i 

föräldraskapet. Föräldern beskrev hur valet står mellan att ta makten över situationen eller att 

ge upp sitt ansvar för barnet. 

 

”Det finns bara två sätt att lösa det och återfå balans: Det ena är att skrämma och hota 

socialtjänsten ’jag ska döda dig’, ’jag vet var du bor’. Att försöka få makten. Eller så är det 

att minska sitt ansvar. ’Jag klarar ingenting’, ’Jag orkar inte detta’, ’Jag kommer inte på 

mötena’… Så det var vad som hände. Jag valde den vägen.” 

 

Förälderns reflektion stämmer överens med flera föräldrars agerande i samband med 

placeringssituationen. Jag har identifierat två olika strategier utifrån hur maktlösheten vid 

placeringstillfället hanterades; de som minskade ansvaret (strategi 1) och de som ökade 

makten (strategi 2), vilka presenteras var för sig.  

 

Strategi 1: Minska ansvaret 
 

”Man kan inte se att jag själv har möjlighet att förändra det här.” 

 

Obalansen mellan ansvar och makt hanterades i tre fall genom att minska eller ”förneka” sitt 

föräldraansvar och ”släppa taget”, då det upplevdes som det bästa för barnet och förändring 

upplevdes hopplös. 
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”Jag förnekade mitt föräldraskap. Jag ville ju bara att det där skulle vara borta. Jag orkade 

inte hantera det”  

 

”Jag sket i mina barn rent ut sagt. Jag orkade inte med det. Men jag intalade mig själv att det 

var för att jag var så ansvarstagande vet du. Min skyldighet som förälder är att se till att 

mina barn har det så bra som möjligt. Det ansvaret har jag. Och det har de inte hos mig. Så 

jag självberättigade det. Det här dåliga beteendet att inte höra av mig och inte förklara för 

barnen att jag lever och att jag älskar dem. Utan jag var så snusförnuftig förstår du att jag 

var en sådan bra förälder att jag höll mig undan… Ja så, så löste jag det för mig själv”.  

	
De som släppte taget om föräldraskapet beskrev samtliga hur de innan placeringen befunnit 

sig i en krisartad livssituation med psykosociala problem, där missbruk varit del av 

problematiken. Placeringen beskrevs som del av händelseförloppet varpå krisen förvärrades.   

 

”Det blev väldigt tomt. Då hade man fråntagits allt och då tänkte jag bara att ja, nu släpper 

jag. Det var liksom det här sista: att inte bli erkänd som förälder längre. Och jag hade ju 

varit en fungerande förälder under så många år. Jag fick en livskris. Jag klarade inte av den 

och eftersom jag hållit på med droger när jag var ung så var det ju… någonting jag greppade 

igen.” 

 

Känslan av maktlöshet och skam inför placeringen, i samband med en tidigare livskris inför 

att bidrar till att deras livssituation och missbruk förvärrades, vilket beskrevs som ett sätt att 

dämpa smärtan. 

 

”Du är ju mitt i den här sörjan och allt blir så traumatiskt och så skört och så känsligt. 

Missbruket är då någonting du använder för att döva skammen och smärtan med och inget 

annat.”  

 

Strategi 2: Att ta makten 
 

Till skillnad från föräldrarna beskrivna ovan hanterades istället känslan av maktlöshet genom 

att försöka återta makten. Vid placeringssituationen uttryckte några föräldrar främst starka 

känslor av ilska och frustration snarare än sorg och skuld. Situationen hanterades genom att 

ifrågasätta socialtjänsten och att söka information för att på juridisk väg förändra situationen. 
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Placeringen upplevdes en obefogad och de stod oförstående både inför orsaken till 

placeringen samt till hur förändring då skulle uppnås. En beskrev sig befinna sig i en 

”rävsax” och en annan beskrev sig vara ”tandlös” och maktlös inför att påverka placeringen. 

Placeringsorsakerna upplevdes som en obefogad oro från socialarbetarna. En berättade att 

barnet omhändertagits efter drogtest som sedan visade sig vara felaktiga och upplevde sig bli 

misstrodd och ifrågasatt av socialarbetarna. Barnet återkom hem, men föräldern upplevde sig 

fortsatt ifrågasatt då en ny utredning genast inleddes och förälder beskrev hur de blev 

granskade och utredda under drygt tre år.  

  

”En utredning slutade på fredagen. Redan på måndagen startades ännu en ny utredning […] 

Det har inte varit lätt att vara småbarnsförälder när man samtidigt blir synad under lupp.” 

 

Den andra föräldern beskrev hur återföreningen efter ett fängelsestraff fördröjts p.g.a. 

samarbetsproblem med familjehemmet. Placeringen upplevdes obefogad då föräldern inte höll 

med om placeringsorsakerna. Dessa föräldrar valde att återskapa balansen genom att fokusera 

på orsaken och påverka placeringen genom att utöka sin makt genom ett aktivt engagemang 

för att motbevisa och ifrågasätta placeringen. De beskriver hur de ”gett sig fan på” och att 

”jag var ju tvungen att kämpa för mitt barn”.  

 

5.2.3. Förändringen 
	
Trots att situationen vid placeringstillfället försämrades eller förblev oförändrad, har samtliga 

idag en förbättrad situation, jämfört med vid placeringen. Vad som föranlett förändringen 

skiljer sig mellan var och en, men samtliga beskriver hur en stark vilja, målmedvetenhet och 

ett ”jävla anamma” drivit dem till förändring. Förändringen beskrevs som ett komplext 

händelseförlopp med flera olika betydelsefulla händelser. I denna presentation har jag 

sammankopplat generella drag som framkommit ur berättelserna och definierat olika 

kategorier utifrån händelseförloppet under förändringen.  

 

Föräldrarnas tidigare olikt beskrivna strategier och hanterade reaktioner vid placeringen tycks 

även placera dem under olika kategorier gällande förändringsförloppet. Föräldrarna som 

minskat sitt ansvar presenteras som kategori 1 och föräldrarna som ökade makten som 

kategori 2.  
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En förälders förändringsförlopp står i kontrast till de övriga föräldrarnas då förändring 

inleddes i samband med placeringen. De hinder och svårigheter de andra föräldrarna berättat 

om innan förändringen uteblev i denna förälders berättelse om placeringstiden. Föräldern 

trädde direkt in i förändringsfasen under placeringstiden, varför denna förälders 

förändringsförlopp presenteras först här. Föräldern beskrev sig själv som ett undantag och 

presenteras som kategori 3. För att tydliggöra skillnaden mellan de olika kategorierna och 

skapa en överblick över förloppet presenteras avslutningsvis en övergripande tidslinje. En 

efterföljande delanalys presenteras innan nästföljande huvudtema redovisas. 

 

Kategori 1: En vändpunkt 
	
De som släppt taget i tron om att förändring inte upplevdes möjlig, beskrev specifika 

situationer och tillfällen då viljan till förändring väckts till liv. Perioden utan kontakt med 

barnen hade då varat under en längre period då föräldrarna beskrev sig förneka föräldraskapet. 

Dessa föräldrar hade även längst placeringstid. En förälder beskrev ett tillfälle när en 

underskrift som vårdnadshavare till barnet plötsligt behövdes. Insikten om sin ”existens” som 

förälder väckte en vilja till att påbörja förändring. Tillfället beskrevs som en vändpunkt, en 

tidpunkt eller tillfälle när förändring inleddes. 

 

”Jag blev så chockad att jag fortfarande existerade. Och det peppade mig otroligt mycket. Så 

därför förstår jag att om jag hade blivit sedd och hade fått vara med utifrån mina livsvillkor 

då, så hade det vart helt annorlunda. Då förstod jag att det är ju inget fel på mig och mina 

känslor för mina barn. Jag är ingen dålig förälder.”   

 

En annan förälder beskrev ett tillfälle när hen ”nådde botten” och insåg att om förändring 

”inte sker nu, skulle det aldrig ske”. 

Att söka och få hjälp 
 

Efter att föräldrarna kommit till den beskrivna vändpunkten, sökte de sig till behandling och 

fick stöd för att kunna förändra situationen.  

 

”Näe jag vill inte ha droger mer”. Jag vill börja vara ärlig, mot mig själv framför allt, så jag 
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ringde till [självhjälpsorganisation] och frågade vad jag skulle göra. Och då sa de ”gå på ett 

möte” och jag tänkte ’ni är dumma i huvudet. Ni förstår inte. Jag är ju nerknarkad’. Men jag 

gick in där och sen dess har jag varit drogfri.”  

 

Föräldrarna beskrev känslan av uppgivenhet inför möjligheten till förändring och hur de 

tidigare saknat tilltro till att förändring var möjlig.  

 

”Ja alltså barnen fanns där i huvudet hela tiden. Men det var bara missbruket i vägen, och 

jag visste inte hur jag skulle kunna ta mig ur det.”  

 

När förändring väl påbörjats beskrev föräldrarna att de förstod vad som behövde göras och 

fick förståelse om sin problematik. Förändring upplevdes då som enkel och möjlig, jämfört 

med den tidigare hopplösa känslan. 

 

”Jag fick [vid behandling] verktyg att hantera mig känslor framför allt. Att förstå var de kom 

ifrån och se min del och andras del och så.”  

 

”Det var nog det som var lite hopplöst här innan jag själv visste hur jag skulle lösa min 

situation. Vad jag skulle göra åt mitt liv. Men sen var det ju… Enkelt.” 

 

Kategori 2: En kamp för förändring 
 

De föräldrar som bemött placeringsproblematiken genom att öka sin makt hanterade 

situationen annorlunda. Orsakerna till placeringen beskrevs som omständigheter utanför dem 

själva och de såg därför ingen orsak att förändra sig själva. Socialtjänstens oro och den 

utdragna placeringen upplevdes obegriplig och obefogad. De beskrev hur de sökt information 

i juridiken, ”kämpat” och ”legat på som en terrier” för att få svar. Föräldrarna berättar hur de 

försökt olika lösningar genom att exempelvis lämna urinprov för att uppvisa drogfrihet och på 

så sätt bli av med misstänksamheten. I intervjuerna fokuserade de här föräldrarna på 

problematiken i sig och hade mindre fokus på känslorna inför placeringen. De känslor som 

beskrevs var ilska gentemot de yttre faktorerna och de hade försökt uppnå förändring genom 

att ”bara göra” och att ”inte ge upp”. De beskrev sig ha hög tilltro till att situationen kommer 
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att lösas, om de ”gör fotarbetet”. Situationen beskrevs som en kamp och genom ihärdighet 

och vilja hade förståelse och lösningar sökts. 

 

”Jag har jagat socialen med blåslampa. Så ja, de har fått veta att de lever.” 

 

Förändring blev möjlig för en av föräldrarna efter en flytt till en annan kommun och för den 

andra när familjehemmet samarbete förbättrats. De yttre faktorerna förändrades. 

 

Kategori 3: Förändring inleddes vid placeringstillfället  
 

”Ska jag leva eller dö?  - Näe jag ska leva.”  

 

En av föräldrarna berättade hur hen innan placeringen befunnit sig en allvarlig livskris och 

”nådde botten”. Föräldern hade under större delen av sitt liv missbrukat och upplevde i 

samband med sitt nyblivna föräldraskap att missbruket hade negativ påverkan på 

föräldraskapet. En placering initierade därför själv av föräldern för att kunna förändra sin 

situation medan barnet togs om hand.  

 

Placeringen beskrevs i positiva termer. Hen berättar om gott bemötande och engagerade 

socialarbetare. Vid placeringstillfället beskriver föräldern hur hen fick en klar uppfattning om 

vad som behövde förändras och hur hen skulle gå tillväga, genom en tydlig 

genomförandeplan. Föräldern upplevde sig vara delaktig under placeringen, både vid val av 

familjehem till barnet samt under det egna förändringsarbetet. Socialsekreterarna hade 

fokuserat på det positiva, genom att förtydliga förälderns kompetens som förälder. 

 

 ”Vi tänker ändå att du hela tiden gjort det som du tror har varit bäst för [barnet].”  

 

I samband med placeringen sökte föräldern hjälp för att kunna hantera den egna situationen 

och fann genom en självhjälpsorganisation tilltro till att förändring var möjlig.  

 

”Jag kände hopp redan på första mötet. Jag minns bara att jag satt och lyssnade när han 

snackade och minns att jag tänkte att ’oj det går!’”  
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Förändring inleddes och föräldern beskrev det som en gemensam process där hen fick stöd 

både från självhjälpsorganisationen, socialtjänsten och familjehemmet, som genom tydligt 

uppsatta mål hjälpte föräldern på vägen mot förändring. Föräldern var osäker på om processen 

hade varit detsamma om placeringen skett utan samtycke. 

 

”vilken hårfin gräns det var där då. De kom där då med beslutet, men jag hade beslutat först. 

[…] Det hade varit fruktansvärt hemskt jobbigt om jag inte hade velat det själv.” 

 

Förälder menar att hen hade tur och ser sig som ett undantag och framhåller vikten av 

”tajming” och den ”hårfina gränsen” och nämnde att placeringen, vändpunkten och hoppet 

inte kunde kommit lägligare. Föräldern vidareutvecklar och menar att för att vara mottaglig 

för hjälp krävs en vilja till förändring och en förståelse till sin situation. Föräldern menar att 

det var först när hen var ärlig inför sig själv och andra om sin problematik och ”kapitulerade” 

och själv önskade hjälp som hjälpen kunde ges och tas emot. 

 

”Det var när jag kapitulerade inför det faktum att ’så här kan jag inte leva’ att det är nu, nu 

kan jag verkligen få hjälp. För om man ska få hjälp så bygger det också på att man är ärlig. 

Annars kan ju ingen hjälpa en. På riktigt. Om man inte är ärlig över hur situationen ser ut.”  

 

Föräldern genomgick själv en förändring och förändrade sin livssituation, barnet kunde flytta 

hem och placeringen avslutades. Föräldern definierar både stödet från socialtjänsten och 

självorganisationen som faktorer som hjälpt i förändringsarbetet. Av de sex föräldrar som 

intervjuades är denna beskrivning av förändringsförloppet ett undantag, vilket även föräldern 

själv påpekar under intervjun. 

 

”Jag hade sådan tur med att allting blev så bra.”  
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Övergripande tidslinje över det presenterade förändringsförloppet 
	

	
 

 

5.2.4. Delanalys: Förändringsförloppet 
	
De förändringsprocesser föräldrarna beskrivit analyseras i detta avsnitt utifrån Antonovskys 

teori (1987/2005) om känsla av sammanhang och utifrån den tabell som presenterats i 

studiens teoriavsnitt. Tabellen beskriver det förväntade utfallet, prediktionen, av 

problemhanteringen utifrån kombinationen av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De tre komponenternas inbördes relation och påverkan på varandra förväntas 

leda till olika utfall. Känslan av begriplighet (B) innebär en känsla av förståelse för hur 

problematiken kan lösas. Känslan av hanterbarhet (H) innebär en känsla av att situationen 

upplevs möjlig att kunna påverka. Känslan av meningsfullhet (M), innebär en känsla av 

engagemang och vilja till förändring (a.a.). De tre komponenterna har jag förenklat till 

frågorna, veta hur, kunna och vilja, vilka kommer att kursiveras för att förtydliga analysen. 

Kolumnen ”förlopp” har lagts till för att redogöra förändringsprocessen i kronologisk 

ordning, där förklaring till respektive förlopp och tillfälle förtydligas nedan utifrån 

föräldrarnas berättelse om händelseförloppet. För att förtydliga analysen kommer de olika 

kategorierna att presenteras var och en för sig, där det sista förändringsförloppet presenteras 

för att jämföras med de övriga kategorierna. 



	 46	

Kategori 1 
 

Förändringsprocessen för de föräldrar vars situation förvärrades i samband med placeringen, 

analyseras utifrån hur placeringen beskrivs för att sedan utgå från förändringen. 

 

Tabell Kategori 1 

 
Förlopp: 1. Vid placeringstillfället, 2. Under placeringen. 3. Vändpunkten. 4. Insikt 5. 

Mottaglig för hjälp. 

 

Förlopp 1: Vid placeringstillfället 

”Jag ville ju ha tillbaka mina barn, men jag visste inte hur det skulle gå till. Eftersom jag inte 

erbjöds någon hjälp över huvud taget.” 

 

Vid placeringstillfälle har föräldrarna haft viljan, känslan av meningsfullhet, att återfå sina 

barn, men upplevde sig oförstående hur och saknade tilltro till att en förändring skulle kunna 

vara möjlig. Föräldrarna befann sig vid typ 4 (Låg B, Låg H, Hög M). 

 

Förlopp 2: Under placeringen 

”Man kan inte se att jag har möjlighet att förändra det här.” 

 

Efter placeringstillfället beskrev föräldrarna upplevelsen av låg känsla av förståelse hur och 

låg tilltro till att kunna hantera situationen. Förändring upplevdes hopplös, vilket efterhand 

påverkat viljan och engagemanget och de ”släppte taget” och förnekade sitt föräldraskap. 

Enligt Antonovsky innebär dessa komponenter en stabil och oföränderlig situation (typ 8 – 
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Låg B, Låg H, Låg M). Föräldrarna släppte föräldraansvaret, andra utomstående övertog 

ansvaret och situationen förblev oförändrad. 

 

”Jag förnekade mitt föräldraskap. Jag ville ju bara att det där skulle vara borta. Jag orkade 

inte hantera det”  

 

Förlopp 3: Vändpunkt 

Föräldrarna beskrev ett specifikt tillfälle som upplevts som en vändpunkt, när viljan till 

förändring infinner sig, varpå föräldrarna återigen befinner sig vid typ 4 (Låg B, Låg H, Hög 

M) i tabellen.  

 

Förlopp 4: Insikt 

Känslan av meningsfullhet beskrivs som en betydelsefull komponent, som ger en prediktion 

av press uppåt mot lyckad problemhantering, i detta fall förändring (a.a., s.42-62). Vid detta 

tillfälle medförde känslan av meningsfullhet att föräldrarna drevs till att söka förståelse och 

möjlighet för förändring, begriplighet och hanterbarhet. Föräldrarna beskrev hur de ville 

”börja vara ärlig mot mig själv” och fick insikt och förståelse till hur förändring kunde 

uppnås och var då mottagliga för hjälp (typ 3 - Hög B, Låg H, Hög M).  

 

Förlopp 5: Mottaglig för hjälp 

Genom att i denna situation både kunna få och ta emot hjälp fann de snabbt hopp och tilltro 

till att kunna påverka situationen. Förändring upplevdes som möjlig och situationen som 

hoppfull och hanterbar. Känslan av hanterbarhet och känslan av meningsfullhet påverkade 

varandra och föräldrarna befann sig i en uppåtgående spiral för förändring (Typ 1 – Hög, B, 

Hög, H, Hög M). 

 

Vid förändringstillfället befann sig föräldrarna vid samma punkt som vid placeringstillfället, 

(typ 4). De ville förändra situationen, men utgångsläget försämrades istället för att förbättras. 

Vad var det som möjliggjorde förändring vid detta tillfälle, men inte vid placeringstillfället? 

Att vilja och att veta hur 
 

Föräldrarna beskrev att skillnaden mellan placeringstillfället och förändringstillfället är 

känslan av hopplöshet. Föräldrarna uppgav viljan som den främsta faktorn för förändring, 
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men att hindret i samband med placering hade varit avsaknaden av kunskap till hur förändring 

skulle uppnås, känslan av begriplighet. Oavsett hur mycket vilja föräldrarna hade, saknade de 

kunskap om hur förändring skulle ske. Förändringen inleddes först när det fanns förståelse för 

hur situationen skulle lösas. Föräldrarna berättar hur de insett sin problematik, önskade hjälp 

och fick hjälp. Antonovsky menar att känslan av begriplighet och förståelse ofta är en 

förutsättning för att uppnå hanterbarhet för att kunna påverka sin situation. Meningsfullhet 

beskrivs som en komponent som möjliggör engagemang och vilja till förändring 

(Antonovsky, 1987/2005, s.47ff). Föräldrarna sökte, i samband med viljan, förståelse genom 

att” vara ärliga” inför sig själva om problematiken. Därigenom hade de ökat sin förståelse 

för hur förändring var möjlig genom att förstå problematiken. Hjälp hade då kunnat ges och 

tas emot, och därmed väcktes även hopp till att situationen kunde påverkas. I samtliga 

berättelser där förändring har skett har förståelsen (B) hur och hoppet, tilltron, (H) att kunna 

tillkommit kort efter att viljan (M) trätt in.  

 

”Det var nog det som var lite hopplöst här innan jag själv visste hur jag skulle lösa min 

situation. Vad jag skulle göra åt mitt liv. Men sen var det ju… Enkelt.” 

	

Kategori 2 
 

Förändringsprocessen för de föräldrar som ökat sin makt kommer likt ovanstående analyseras 

enligt Antonovskys tabell (1987/2005, s.48) som presenteras på sida 20 i denna studie. 

 

Tabell Kategori 2 

 
Förlopp: 1. Vid placeringstillfället. 2. En kamp för förändring. 
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Förlopp 1: Vid placeringstillfället 

 

Vid placeringstillfälle beskrev dessa föräldrar likväl med de andra föräldrarna beskrivna ovan 

hur de upplevde starka känslor av maktlöshet, men främst ilska. De beskrev hur de kände sig 

åsidosatta och upplevde sig ”klippas av” vid placeringen och stod oförstående till hur de 

skulle hantera den uppkomna situationen. Föräldrarna har haft hög meningsfullhet, men 

oförståelse till situationen och därmed en låg begriplighet (typ 4 – Låg B, Låg H, Hög M). 

 

Förlopp 2: En kamp för förändring 

 

Till skillnad från de andra föräldrarna har de haft en hög tilltro till att situationen kunde 

hanteras ”om det bara gör fotarbetet” och sökte lösningar för att skapa förändring. Känslan 

av meningsfullhet och viljan till att påverka situationen har inte påverkats då förändring 

upplevs möjlig om de ”bara gör” och ”inte ger upp”. Föräldrarna pendlade mellan typ 4 

(Låg B, Låg H, Hög M) och 2 (Låg B, Hög H, Hög M), där en ständigt stark vilja förmått dem 

att söka nya lösningar för att kunna förändra de yttre omständigheterna och påverka 

placeringen. Situationen beskrevs som en kamp, vilket inte ska jämföras med de andra 

föräldrarna som även de kämpade för förändring, men dessa föräldrar upplevde att de 

kämpade mot en motståndare, yttre omständigheter som exempelvis den obefogade oron. 

Föräldrarna hade låg förståelse inför placeringen. Låg känslan av begriplighet innebär att 

situationen upplevs kaotisk och oväntad. Förståelse är oftast en förutsättning för att nå 

hanterbarhet, då begripligheten möjliggör förståelsen för hur lösningar ska nås. Förståelse 

behöver inte alltid vara en förutsättning för att uppnå hanterbarhet, men förenklar processen, 

varpå låg begriplighet men hög hanterbarhet enligt Antonovskys tabell beskrivs som ovanlig. 

Däremot uppmärksammar Antonovsky att engagemang och viljan till förändring som den 

viktigaste komponenten (a.a., s.42ff). Dessa föräldrar visade exempel på hur viljan kan skapa 

hanterbarhet trots låg begriplighet. Låg begriplighet medför däremot en ilska gentemot 

orsaken, exempelvis socialtjänstens misstanke, då oförståelsen innebär att situationen upplevs 

obefogad.  

 

Till skillnad från de andra föräldrarna har dessa föräldrar haft ett fokus på problematiken i sig, 

ett instrumentellt problemfokus. Föräldrarna har haft ett specifikt problem att åtgärda, 

exempelvis en yttre oro. Antonovsky (1987/2005, s.183ff) beskriver hur en person med 

instrumentellt fokus särskiljer känslor och problem, varpå föräldrarna sökt lösning på det 
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specifika problemet, exempelvis ”hur socialtjänstens oro ska minskas”, varpå föräldern 

försökt påverka situationen genom att exempelvis lämnat drogtester. Trots att föräldrarna varit 

ovetande till hur problematiken ska hanteras har viljan påverkat problemhanteringen till att 

driva förändringen. 

 

Problemet i fokus 
 

Samtliga föräldrar har haft låg begriplighet inför placeringen och svårigheter att förstå 

orsaken till placering. Utan orsak blir de starka känslorna vid placeringstillfället svåra att 

rikta. De föräldrar som släppte taget benämnde känslor av skuld och skam när de talar om 

placeringstiden, vilket tyder på att problematiken upplevs som orsakad av inre faktorer. De 

föräldrar som istället kämpade för förändring genom att öka sin makt beskrev socialtjänstens 

obefogade oro som orsak använde ord som ilska när de talade om problematiken och 

placeringen, vilket tyder på att känslorna var tydligt riktade mot den upplevda orsaken till 

problematiken. I deras fall, placeringen i sig och socialtjänstens oro inför föräldraskapet och 

fördröjningen till att avsluta placering, vilket upplevdes som en yttre faktor. Antonovsky 

(1987/2005, s.183ff) särskiljer fokuserade och diffusa känslor vid hantering av problem. 

Diffusa känslor som skam och uppgivenhet saknar orsak och individen kan då uppleva sig stå 

oförstående och ha låg hanterbarhet, situationen upplevs hopplös. Ilska däremot beskrivs som 

en fokuserad känsla, med ett konkret problem. De fokuserade känslorna skapar motivation till 

förändring och fokuserar på det instrumentella problemet, där lösningar och förståelse söks. 

Fokuserade känslor som kan konkretiseras kan även riktas mot problematiken, vilket inte 

medför samma känsla av skuld och skam över placeringen. En förälder i kategori 1 beskrev på 

sida 42 hur hen vid en vändpunkt fick förståelse och verktyg för att kunna konkretisera 

problematiken, och fick ett instrumentellt fokus vid hanteringen.  

 

”Jag fick [vid behandling] verktyg att hantera mig känslor framför allt. Att förstå var de kom 

ifrån och se min del och andras del och så.”  

 

Kategori 3: Mottaglig för hjälp 
 

Den förälder som vid placeringstillfället inlett förändring hade förståelse för sin problematik, 

men saknade förmågan att kunna påverka situationen. Föräldern talade om ”en hårfin gräns” 
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då hen själv hade initierat placering och önskade förändring. Föräldern beskrev likt 

föräldrarna i kategori 1 hur hen nått botten, likt en vändpunkt, och beskrev sig vilja ”vara 

ärlig” . När föräldern tog beslutet om placering, fanns förståelse om problematiken och vilja 

att förändra och hen var då mottaglig för hjälpen, vilket stämmer överens med Antonovskys 

teori om hur begriplighet möjliggör hanterbarhet. Hög meningsfullhet möjliggör engagemang 

till förändring (Antonovsky, 1987/2005, s.47ff). Föräldern beskriver sig ha hög begriplighet 

och hög meningsfullhet och fick i samband med placeringen ökad förståelse hur förändring 

kunde uppnås samt verktyg för att kunna förändras. Föräldern befann sig vid placering vid typ 

3, och fick stöd för att kunna uppnå förändring.  

 

(typ 3) Hög B, Låg H, Hög M à (typ 1) Hög B, Hög H, Hög M. 

 

 

5.3. Stöd för att möjliggöra förändring 
 

”vad socialen än gör så är det en stor förbättring för det är så dåligt.” 

 

Utifrån föräldrarnas förändringsprocess, belyste de det stöd som bidragit till att underlätta och 

möjliggöra förändringen. Stödet synliggjordes i intervjuerna utifrån de konkreta stödinsatser 

föräldrarna haft och hur de upplevde detta stöd, samt vilket stöd de önskat utifrån de 

erfarenheter de berättar om. När föräldrarna talade om stöd använde de sig ofta av negativa 

erfarenheter för att framhäva hur stödet borde ha utformas. Exempelvis uppmärksammades 

kontaktpersoner som kunde upplevas som kontroll, familjehem utan samarbetsförmåga samt 

möten där föräldrarna tilltalades respektlöst. Dessa exempel belystes som negativa 

erfarenheter, men genom annan utformning illustrerat bra stödinsatser. Teman som framträtt 

som möjliggörande faktorer och önskvärda stödinsatser är tydlig information, engagerat 

bemötande och möjlighet till eget stöd. Utifrån dessa teman kommer en närmare beskrivning 

av föräldrarnas erfarenheter och upplevelser. Avslutningsvis presenteras en analys utifrån 

temat.  
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5.3.1. Tydlig information 

Information om placeringens innebörd  
 

”Du vet ingenting om alla de här förordningarna och processerna. Du vet ju ingenting! Och 

det är en klassfråga. Att man inte informerar.” 

 

Tydlig information beskrevs av samtliga föräldrar som viktigt för att skapa en förståelse om 

placeringen. Fyra av föräldrarna uppmärksammar hur de saknat kunskap och information om 

vad placeringen rent praktiskt innebar. De upplevde att de varken vid placeringstillfället eller 

under placeringen fick situationen förklarad för sig. Föräldrarna poängterar att de p.g.a. sin 

skörhet vid placeringen behövde bli införstådda på ett anpassat vis, utifrån deras enskilda 

förutsättningar. De upplevde att socialtjänsten använde sig av termer som de inte kände till, 

vilket upplevdes som att det ”talades över huvudet på en”. Socialtjänsten beskrevs som 

konflikträdda som inte vågade bemöta förälders problematik direkt, utan indirekt genom att 

använda generella termer, vilket ytterligare försvårade förälderns förståelse av placeringen.  

 

”och ärlighet! Att socialsekreterare inte är så rädda för att säga sanningen. Utan kan berätta 

att så här ser det ut och så här kan du göra för att motverka det.” 

 

Avsaknaden av information minskade känslan av delaktighet och möjligheten att förstå 

orsaken till placeringen för att kunna förändras. En förälder illustrerade känslan angående hur 

socialtjänsten med enkelhet ”bara kan slå bort en”, genom att med fingret skjuta bort en bit 

papper. Hen påpekade känslan av sårbarhet, otrygghet och maktlöshet under placering. 

 

”När man är i en sådan utsatt situation så vet man hur snabbt det kan förändras.”   

Tydlig genomförandeplan 
 

Den förälder som genomgick förändring i samband med placeringen beskrev en tydlighet i 

informationen om placeringens orsaker och vilka åtaganden som behövde göras, en tydlig 

genomförandeplan.  

 

”Jag fick ju det svart på vitt på papper: det här ska du göra.”  



	 53	

 

Föräldern berättade hur den tydliga genomförandeplanen medförde ett konkret fokus hur hen 

steg för steg behövde agera för att uppnå förändring. Å andra sidan beskrev flera föräldrar att 

de vid placering inte visste hur situationen skulle hanteras. Tydlighet kring problematiken 

beskrevs som en förutsättning för att förstå grunden till placeringen och därigenom kunna 

förändra situationen. Två föräldrar berättade hur avsaknaden av genomförandeplan påverkat 

kommunikationen till socialtjänsten. Då det vid hemflyttningsskedet tillkommit nya 

anledningar för att framskjuta hemflyttningen, på grunder som föräldern själv inte höll med 

om.  

 

”Sen var det andra saker, som att det måste gå successivt och en massa anledningar ’Vilket 

dagis och vilken skola?’ Ja sådana där saker. Jag vill bara säga att ’det löser vi!’” 

 

En förälder beskrev likaså hur orsakerna ändrats, vilket försvårat upplevelsen av att kunna 

påverka placeringen.  

 

”Först var orsaken urinprovet. Sen visade det ju sig att urinprovet inte var positivt ändå, men 

då hade de ju vräkt oss… och då tyckte de ju att de skulle fortsätta ändå. Så hela tiden har det 

känts som att: ’ja vi anpassar verkligheten så att det passar våra syften’. De har ju haft 

makten att göra det också.” 

 

Otydlig information kan bidra till en känsla av maktlöshet 
 

”Det var som att jobba i motvind”  

 

Flera föräldrar uttryckte att socialtjänstens bristande information bidragit till känslan av att 

placeringen skett godtyckligt. En förälder vars placering berodde på yttre oro och 

misstänksamhet från socialtjänsten valde att flytta till en ny kommun, då kommunen 

upplevdes agera på lösa grunder. Genom att sakna förståelse i placeringsgrunderna ökade 

svårigheterna att kunna åtgärda dem. Föräldern menade att genom socialtjänstlagens 

ramlagsutformning har kommunerna och de specifika utförarna för mycket 

tolkningsföreträde. En annan förälder uttryckte liknande tankegångar om otydligheten i lagen:  
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”Hela socialtjänsten är egentligen bara en tyck-och-tänk-myndighet. Då blir det som de 

tycker och tänker. Det finns inget skrivet som säger att ”så här ska det vara.”  

 

Tre av föräldrarna poängterade att barnet flyttat hem på familjehemmets initiativ innan 

föräldrarna upplevde att situationen vara tillräckligt förbättrad. Föräldrarna beskrev sig stå 

maktlösa inför att kunna påverka, då både initierad placering och avslut upplevdes ligga 

utanför föräldrarnas kontroll. Föräldrarna efterlyste tydlighet och ärlighet angående 

problematiken för att lättare kunna förstå vad som förväntas av dem. 

 

5.3.2. Engagerat bemötande  

Att inte bli förbisedd 
 

”Intentionen på alla möten var hela tiden ’Hur kan jag göra minimalt inom ramen för mitt 

område utan att bli anmäld.’” 

 

Fyra av de sex intervjuade föräldrarna beskrev känslan av att ”hamna mellan stolarna” 

mellan de olika enheternas ansvarsområden. De uppmärksammade hur deras egna 

psykosociala problematik och barnets placering uppdelades mellan olika enheter. De 

upplevde att förbättring och förändring av föräldraskapet vid placering inte var någon enhets 

ansvarsområde, vilket upplevdes påverka bristen av engagemang.  

 

”Men det måste vara något mer än bara placering. Det måste vara något mer runtomkring. 

Att man jobbar tillsammans med föräldrarna och barnet. Så att man inte klipper av 

föräldrarna och tänker att nu har vi tagit barnet, nu räddar vid det och andas ut. ’Nu är de 

borta från den här hemska människan. Så nu kan vi andas ut.’” 

	

Någon som tror på en 
 

”Vi behöver stöttande och kärleksfulla människor som stöttar och hjälper och berömmer 

framförallt det lilla föräldrarna kan göra.”  
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Under intervjuerna genomsyrades många berättelser av bristen på engagemang inför 

förälderns svårigheter och de upplevde sig bli åsidosatta. Två föräldrar beskrev däremot 

relationen till socialarbetarna i positiva termer och nämnde båda dessa som bidragande 

faktorer till förändring, vilket ingen av de andra föräldrarna gjorde. 

 

Föräldrarna upplevde att socialsekreterarna hade hög tilltro och höga förväntningar till dem 

som föräldrar och deras möjlighet till förändring. Relationen beskrivs som ärlig, öppen och 

inkluderande. Föräldrarna upplevde att de ”bara kunde ringa”. Socialsekreterarna hade 

kommit med lösningar och diskuterat utformandet av umgänge, familjehem och placeringen i 

helhet. De båda beskriver hur socialsekreterarna användes som ”ett bollplank” under 

placeringen då de upplevdes lika delaktiga och inriktade på att finna en lösning som 

föräldrarna var. Båda dessa föräldrar har uppmärksammat att de hade tur och uppfattade det 

bemötande de fått som ett undantag. Vid första samtalet med en av dessa föräldrar säger hen 

att: 

 

”Man ska ha jäkligt tur om man vill ha hem sitt barn”.  

 

Resonemanget utvecklades under intervjun där hen säger:  

 

”Jag har inte behövt hävda mig eller förklara eller visa vem jag är. Jag har haft tur.”  

 

Den andra föräldern beskrev även det goda samarbete som ett undantag:  

 

”Men jag kan tänka mig att jag haft väldigt tur med både de socialsekreterare jag har haft 

kontakt med.” 

 

Att bli erkänd som förälder 
 

”Ni måste ju ändå förstå att det är ju inte missbrukare ni jävlas med, utan det är en 

barnfamilj. En helt vanlig barnfamilj”. 

  

Föräldrarna beskrev hur de upplevde att bristerna hamnade i fokus och att de skuldbelagdes 

för sin problematik och sågs som oföränderligt olämpliga föräldrar. En förälder berättade å 
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andra sidan hur socialarbetaren hade fokuserat på förälderns kompetenser, istället för att 

skuldbelägga föräldern för placeringen. Föräldern upplevde sig bli bemött som en människa 

med komplexa problem med kapacitet till förändring, som tilltalades som personen bakom 

problemen.  

 

”De känner till min bakgrund och vet vem jag är som person. Att jag är en bra förälder. Ja, 

att jag är mån om mitt barn helt enkelt.”  

 

Ett respektfullt bemötande uppmärksammades inte bara till socialtjänstens bemötande utan 

den samhälleliga synen beskrevs påverka föräldrarna. Föräldrarna uppfattade sig själva som 

dåliga föräldrar, då föräldraskapet ifrågasätts vid barnets placering. 

 

”Jag hade ju väldiga fördomar mot föräldrar till barn som blir omhändertagna av 

socialtjänsten, även om mina barn blev placerade. Och det bär vi ju med oss, liksom, i den 

här kulturen. Och det gör det väldigt svårt att hitta vår roll och identitet i det. I annat än att 

vara destruktiv”. 

 

En förälder beskrev på sida 39 hur ”att inte bli erkänd som förälder” var ”det sista” som höll 

hen stabil och föräldern hamnade destruktiv förvärrad situation efter placeringen. Föräldern 

släppte taget om sin föräldraroll och intog en roll som en ”icke-förälder”. 

Förändringsprocessen påbörjades när hen insåg sin ”existens” och roll som förälder.  

 

”Jag blev så chockad att jag fortfarande existerade. […] Då förstod jag att det är ju inget fel 

på mig och mina känslor för mina barn. Jag är ingen dålig förälder.”   

 

Föräldrarna beskrev föräldrarollen som dikotom, som antingen förälder eller inte. De påpekar 

hur den dikotoma bilden av föräldraskapet medförde att de själva upplevde att de inte kunde 

vara bra för barnet och beskrev hur de släppt taget när de inte lyckades leva upp till sina 

förväntningar.  

 

”Det är bättre att inte barnen… Att jag inte är närvarande över huvud taget i barnens liv. För 

jag var en sådan värdelös förälder. Jag kunde ju inte se min föräldraförmåga för jag var ju i 

en kris.”  
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Två av föräldrarna problematiserade svårigheterna i att hitta en roll i förhållande till sitt barn, 

när de inte klarade av att anamma rollen som heltidsförälder. Genom att inte presenteras 

möjligheten till en annan roll i förhållandet till sitt barn beskrev föräldrarna hur de lättare 

riskerar hamna i en destruktivitet, där de helt släpper taget om föräldraskapet. De menar att 

alla föräldrar är viktiga för sina barn, oavsett hur stor eller liten delaktighet de har i barnens 

liv, vilket de upplevde sig behövt höra och få stöd till vid placeringen. 

 

”Även om man aldrig kan bli 24/7 förälder så är man viktig för sina barn ändå. Jag tror att 

hade man fått hjälp i det, så tror jag att färre föräldrar hade gjort som jag och bara 

försvunnit. Färre föräldrar hade blivit rena rama rättshaveristerna och helt omöjliga att 

samarbeta med. Det hade gynnat barnen. Att föräldrarna fick den information och stöttning i 

att vara förälder på de nya villkoren.”  

 

Föräldern utvecklade sitt resonemang om föräldrarollen senare i intervjun: 

 

”Du ska vara där som förälder. Du ska finnas där hela livet och sen om du inte tvättar din 

unges sketna kalsonger när han är 14 år varje vecka. Det är ingen big deal. Man kan vara 

förälder ändå. Yes you can! Du får hitta ett eget sätt där. Vad är det som fungerar för mig?”  

 

Föräldern menade att genom att möjliggöra en ny typ av relation till barnet, utifrån förälderns 

förutsättningar, där föräldern ses som en resurs, så skulle fler föräldrar bli delaktiga i barnets 

liv. Föräldern önskade att det funnits möjlighet till annat än ”24/7-föräldern”. De 

uppmärksammade att föräldraskapet när barnet är placerat saknar namn, vilket försvårar 

möjligheten att finna sin identitet och roll som förälder. 

 

”Det är inte en normal familjesituation. Det här föräldraskapet har ju inte ens namn.” 

 

”Att vara förälder på det föräldraskap som det inte ens finns ett namn på. Frånbo… eller ja, 

jag vet inte vad man ska kalla det.”  
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5.3.3. Möjlighet till eget stöd 

Prata om föräldrarollen 
 

Föräldrarna beskrev svårigheter i att förhålla sig i sin föräldraroll under placeringen. De 

föräldrar som beskrev sig släppa taget uttryckte ett behov av att tala om föräldrarollen under 

placeringstiden både för att kunna hitta tillbaka till sin roll och veta hur de skulle förhålla sig 

till sitt barn. Deltagande i en föräldragrupp föreslogs av fyra av föräldrarna under 

intervjuerna, men vid närmare eftertanke under intervjuerna poängterade de problematiken 

med föräldragrupper. En förälder jämförde föräldragruppen med grupper för missbrukande 

alkoholister och narkomaner och framhöll att i dessa grupper finns en likhet i problematiken, 

vilket saknas i föräldraproblematiken. Föräldern menade, att det inte skulle vara gynnsamt att 

lyssna på andras problem kring placeringen då skillnaderna i problematiken är för stora. 

Föräldern utvecklade sitt resonemang med att föräldrarnas problematik kan vara allt från 

missbruk, psykisk ohälsa, våld till ekonomi. Problematiken har en komplexitet, till skillnad 

från missbruksproblematiken, varför en förälder med liknade problematik är svår att finna. Att 

lyssna till andras problem skulle kunna vara betungande, istället för stödjande. 

 

”Ja men alla har så olika historier och så. Ja, jag tror att det skulle bli jobbigt att ta med sig 

alla andras tunga grejer hem…” 

 

En annan förälder beskrev på samma sätt komplexiteten i problematiken hos föräldrarna, som 

en nackdel med föräldragrupper. Hen menar att föräldrarna är för sköra och en föräldragrupp 

riskerar att bli destruktivt.  

 

”Det skulle inte bli bra. Det kommer helt påtända människor som är i total kris där man 

precis tagit barnen ifrån dem. Ihop med jättesköra människor tillsammans med föräldrar som 

fått sina barn placerade för 25 år sedan. Ja alltså, vad skulle vi prata om.” 

 

Föräldrarna poängterade vikten av att finna trygghet och behovet att tala om föräldrarollen, 

men föreslog individuellt stöd istället för föräldragrupper. 
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Individuellt stöd, utan kontroll 
 

Individuellt stöd innebar för föräldrarna någon som är delaktig i föräldrarnas livssituation och 

genom engagemang ger uppmuntran till förändring. Två av föräldrarna uppmärksammade 

tidigare på sida 55 hur de i den goda relationen till socialarbetaren fick ett liknande stöd och 

engagemang. Även ett par föräldrar tilldelades en kontaktperson som stödfunktion. 

Föräldrarna problematiserade däremot hur kontaktpersonen och socialarbetaren riskerar att 

upplevas som en kontrollfunktion. En förälder berättade hur kontaktpersonens uppdrag även 

innefattade att ta urinprov för att säkerställa nykterhet. 

 

”Det var mer som en vakt som skulle checka av hur jag var. […] Jag tror att det var en 

kontroll. Det var inget pedagogiskt värde i det i alla fall. Inget som skulle ge mig kraft. 

Empowerment eller så.” 

 

Föräldern fick inte förtroende för kontaktpersonen då stödet upplevdes som främst en 

kontrollfunktion och stödet fick en kontraproduktiv verkan. Föräldern valde att avsluta 

kontaktpersonsstödet, men kunde i efterhand se vikten av att ha ett individuellt fungerande 

stöd under placeringstiden. Föräldern föreslog en stödperson tilldelad genom socialtjänsten, 

men för att undvika känslan av kontroll och för att kunna skapa ett förtroende menade hen att 

uppdraget borde utformas utan krav på kontroll och dokumentation. Syftet med stödpersonen 

beskrevs vara att ha en person som är delaktig i hela processen, kunna stötta i krisen, agera 

som bollplank och vara tillgänglig för att uppmuntra och skapa ett föräldrakapital där 

föräldern kan bli delaktig i barnet liv. Någon som har tilltro till att föräldern är kapabel till 

förändring. 

 

”Jag behövde ju helt enkelt bara någon tror på mig. Att någon har förväntningar och krav. Så 

till vida att jag inte kan misslyckas. Utan man börjar med väldigt låga krav, men väldigt höga 

förväntningar.” 

 

Sammanfattningsvis uttryckte föräldrarna ett behov av att skapa förståelse av situationen 

genom en tydlighet i informationen för att kunna fokusera på den konkreta problematiken. I 

engagerade möten, både i förhållande till socialtjänsten och i förhållande till de samhälleliga 

diskurserna, möjliggörs tilltron till de egna föräldraförmågorna. Genom ett kompletterande 
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individuellt stöd kan föräldrarna lättare skapa förståelse för problematiken och få en tilltro till 

den egna förmåga och därigenom finna sin roll som förälder till sitt barn. 

 

5.3.4. Delanalys: Stöd för att möjliggöra förändring 
	

Resultatets andra huvudtema analyseras och tolkas utifrån känslan av sammanhang 

(KASAM), samt Goffmans dramaturgiska rollteori.  

 

Förståelse för hur förändring är möjlig 
	
Föräldrarna beskrev att information och tydlig genomförandeplan, utifrån deras förmåga att 

förstå, saknades vid placeringstillfället. När placering sker i samband med att föräldrarna 

saknar förståelse till hur situationen kan påverkas upplevs situationen hopplös. Tydlig 

information möjliggör begriplighet av situationen, varpå förändring lättare kan inledas. En 

förälder beskrev hur genomförandeplanen möjliggjorde en konkret problemfokus då föräldern 

visste hur situationen skulle hanteras och förändring kunde uppnås, vilket möjliggör en 

instrumentell problemlösningsmodell, där det konkreta problemet hanteras.  

 

Tilltro till att kunna förändras 
	
Oavsett om föräldrarna förstod sin situation beskrevs ett engagerat bemötande som något 

önskvärt och ovanligt. Ett gott bemötande möjliggjorde att föräldrarna fick tilltro till sin egen 

kapacitet både som förälder och till att kunna förändras.  

 

Utifrån Goffmans (1959/2014) dramaturgiska rollteori jämförs föräldrarollen med en 

teaterscen. Det finns ett förväntat agerande för rollen som förälder, vilken föräldrarna inte 

lyckas spela och barnet blir placerat utanför hemmet. En förälder uppmärksammade hur 

socialtjänsten behandlade familjen som en missbruksfamilj och inte som en småbarnsfamilj 

(s.55). De uppmärksammade hur socialtjänsten, publiken, förväntande sig rollen som 

missbruksfamilj och såg situationen, föreställningen, utifrån sina slutsatser. Föräldrarna 

uppmärksammar att de trots sin tidigare problematik behövde få tilltro till att skapa en ny roll 

i förhållande till barnets liv och uppmärksammar hur omgivningen, publiken, försvårade 

formandet av den nya rollen.  
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Föräldrarollen är beroende av huruvida rollen accepteras av publiken, omgivningen. När 

föräldrarna presenteras som just förälder tillkommer förväntningar på hur föräldraskapsrollen 

ska ageras. Föräldrarna uppmärksammade att rollen som en förälder till ett placerat barn 

saknas i samhället, då föräldraskapet saknar namn. Manuset till den rollen är inte skriven och 

föräldrarna antar istället rollen som antingen förälder eller icke-förälder. I 

placeringssituationen fråntogs föräldrarna sitt föräldrakapital och upplevde låg tilltro till sin 

förmåga att kunna vara förälder till barnet. Möjligheterna till förändring och återförening 

upplevdes avlägsen då föräldrarna inte kunde se sina förmågor som förälder. När föräldrarna 

upplevde sig sakna förmåga till att vara heltidsförälder, släppte de istället taget och förnekade 

sitt föräldraskap, och inträder rollen som icke-förälder.  

 

Förändring möjliggjordes i engagerande bemötanden när tilltron till förälderns förmåga som 

förälder och förmåga till förändring synliggjordes. Föräldrarna beskrev hur förändring vore 

lättare genom att möjliggöra en ny roll i föräldraskapet, utan utomstående rollförväntningarna 

på föräldraskapet. En föräldraroll där återföreningen innebär att finnas för barnet utifrån sina 

förutsättningar.  

 

”Du ska vara där som förälder. Du ska finnas där hela livet och sen om du inte tvättar din 

unges sketna kalsonger när han är 14 år varje vecka. Det är ingen big deal. Man kan vara 

förälder ändå. Yes you can! Du får hitta ett eget sätt där. Vad är det som fungerar för mig?”  

 

Hälften av föräldrarna har skapat en ny familjekonstellation efter hemflyttning, där 

föräldraskapets dikotoma bild inte styrt föräldrarnas föräldraskap. Att hitta en ny roll i 

föräldraskapet lyftes av föräldrarna. Genom att hitta sin roll som förälder finns även en tilltro 

till att förändring och återförening är möjlig och förändring upplevdes hanterbar. 
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6. Diskussion 
Diskussionsavsnittet är en diskussion av studien i sin helhet. I den första delen kommer 

resultatet diskuteras, där både teoretiska perspektiven samt en jämförande analys till tidigare 

forskning utgör grunden för diskussionen. Avslutningsvis presenteras studiens metodologiska 

begränsningar och till sist förslag till framtida forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 
Studien syftar till att bilda förståelse om det förändringsförlopp som föregått återförening 

utifrån föräldrars egna erfarenheter. Dessutom är syftet att skapa förståelse för vilka 

möjliggörande faktorer föräldrarna själva lyfter. Återförening innebär för föräldrarna i studien 

att återerövra och skapa delaktighet i sitt barns liv, vilket förutsätter förändring utifrån den 

primära situationen vid placeringen.  

 

Sammanfattningsvis inleddes förändring i samband med placeringstillfället för endast en 

förälder i min studie. Även tidigare studier bekräftar det faktum att föräldrars situation 

tenderar att förvärras vid placeringstillfället (Hessle, 1988; Skerfving, 1993; Trulsson, 1997). 

Förbättring vid placeringstillfället tycks vara undantaget som bekräftar regeln. Redan vid 

första dagen tycks betydelsen av stöd vara nödvändig för att förhindra en negativ utveckling 

och istället möjliggöra en positiv förändring. Hur kan vi då, utifrån förståelsen av föräldrars 

erfarenheter, möjliggöra att en förbättrad förändring i samband med placering snarare blir 

regel, istället för undantag? Genom att analysera studiens resultat utifrån Antonovskys teori 

om känslan av sammanhang för psykisk hälsa och analysera de tre komponenternas betydelse 

vid problemhanteringsprocessen har min förståelse om förändringsförloppet ökat. En lyckad 

problemhantering tycks uppnås när situationen upplevs som begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Analysen har utgått utifrån frågorna ”veta hur, kunna och vilja”. Med andra ord, 

när föräldern vet hur förändring kan ske och upplever sig ha förmågan att kunna uppnå 

förändring, samt en vilja att förändra. Utifrån mitt resultat tycks hindren i 

problemhanteringsprocessen främst ligga i komponenterna begriplighet, en förståelse av hur 

förändring är möjlig, och hanterbarhet, tilltro till att kunna förändras. 
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6.1.1. Förståelse för hur 
	
Trots att Börjesson och Håkansson (1990, s.71) beskriver hur placeringstillfället sällan 

kommer som en ”blixt från klar himmel”, så tycks föräldrar stå oförstående inför hur just en 

förändring kan bli möjlig. Oförståelse både vid placeringstillfället och under placeringstiden 

tycks vara ett betydande tema som föräldrarna belyser i min studie. De upplevde sig inkapabla 

till förändring då de saknat kunskap om hur, och om de ens kan. Även föräldrarna i Höjer 

(2007) och Spånberger Weitz (2016) studier uppmärksammar genomgående bristen på 

information och delaktighet som ett bristfälligt område. 

 

I okunskapen och oförståelsen inför hur situationen kan förändras uppstår känslor av 

maktlöshet inför att faktiskt kunna påverka och förändra situationen. Låg begriplighet 

tillsammans med en hög vilja medför en känsla av obalans i placeringssituationen mellan det 

höga ansvaret som förälder och den låga förmågan, makten, inför att kunna påverka 

situationen. För att motverka obalansen, antigen ökade eller minskade föräldrarna i min studie 

makten och ansvaret för barnet. I Schofield och kollegor (2011) internationella studie beskrivs 

liknande reaktioner, där föräldrarna antingen försökte påverka makten genom att bevisa sin 

kapacitet till förändring. Eller genom att släppa taget om föräldraskapet i en känsla av 

uppgivenhet inför förändring. I Trulssons (1997, s.149) studie använder föräldrarna, likaväl 

som i min studie, frasen att ”släppa taget”, vilket tyder på känslan av uppgivenhet inför att 

förändring. Föräldrarna beskrev hur de förnekade sitt föräldraskap, då de saknade tilltro till 

sin förmåga som förälder. De anammade rollen som icke-föräldrar och beskrev starka känslor 

av skam och skuld inför sitt föräldraskap. Genom att släppa taget avtar även engagemanget 

mot förändring. Återförening riskerar att upplevas allt mer omöjlig och hopplös, då 

föräldrarna saknar en väg mot förändring. Föräldrarna tycks befinna sig i en nedåtgående 

spiral, vilken kan jämföras med Hessles (1988, s.179) resonemang om exkluderingsprocess, 

där föräldraskapets uppmärksammade brister är del av en exkludering även från övriga 

samhällslivet. 

 

6.1.2. Tilltro till att kunna förändras 
	
Mina resultat tyder på att det inte enbart räcker med att veta hur förändring kan uppnås, utan 

även en tilltro till förälderns förmåga att kunna förändras och kunna vara förälder behövs. 
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I placeringssituationen upplevde föräldrarna låg tilltro till sin förmåga att kunna vara förälder 

till barnet. Höjers (2007; 2009; 2011) studier uppmärksammar hur konstruktionen av den 

dåliga föräldern skapas i samband med placeringen, då placeringen förutsätter brister i 

föräldraskapet. Föräldrarna upplevde att de inte kunde leva upp till bilden av en heltids,”24/7-

förälder” och hittade inget mellanläge i sitt föräldraskap och klev istället ur rollen som 

förälder fullständigt. Behovet av att prata om, och bekräftas i, föräldrarollen 

uppmärksammades av även föräldrarna i Höjer (a.a.) och Spånberger Weitz (2016) studier. 

Föräldrar i Spånbeger Weitz (a.a., s.54ff) studie poängterar behovet av att prata om 

föräldrarollen och föreslår föräldragrupper. Till skillnad från Spånberger Weitz resultat 

problematiserade föräldrarna i min studie föräldragruppskonceptet. De belyste komplexitet i 

den individuella problematiken och uppmärksammade föräldrarna som heterogen grupp, där 

gruppformatet skulle kunna ge kontraproduktiv verkan. Det ska dock betonas att sex av 

sexton föräldrar i Spånberger Weitz studie hade till skillnad från min studie deltagit i just 

föräldragrupper. Föräldrarna i min studie lyfte stöd de inte fått och diskuterar utifrån en 

retrospektiv vinkel, vilket innebär en metodologisk begränsning då föräldrarna spekulerar 

angående, och inte utvärderar, föräldragruppskonceptet.  

6.1.4. Gemensamt förändringsarbete 
	
Huruvida skillnaden beror på en metodologisk begränsning eller ej, så är det viktigt att vara 

lyhörd för att skapa förståelse kring både för- och nackdelar med stöd. Föräldrarnas 

problematik har inte ett enkelt svar, då det råder en komplexitet i problematiken, vilket även 

tidigare studier poängterar (Börjesson & Håkansson, 1990; Franzén et.al., 2008; Hessle, 

1988). För att hjälpa föräldrarna behövs begripligheten och hanterbarheten öka, genom att de 

ses som kapabla föräldrar och inkluderas i förändringsprocessen för att tillsammans med 

socialsekreteraren hitta en väg mot förändring. Dessvärre beskrivs brukarinflytandet inom den 

sociala barnavården som lågt då föräldrarna upplever sig ha ett skört förhandlingsläge och 

maktlösa (Backe-Hansen, 1994; Höjer, 2007, s.85ff; Spånberger Weitz, 2016, s.70; Svendsen, 

2016, s.187ff). Föräldrarnas låga inflytande försvårar möjligheterna att skapa gemensamma 

mål och en öppenhet kring problematiken. För att tillsammans hitta en väg mot förändring 

krävs gemensamma mål. Några föräldrar i min studie berättade att kraven som heltidsförälder 

kunde upplevas övermäktiga och önskade möjlighet att istället skapa en ny typ av relation till 

sitt barn. När föräldrarna ges möjlighet att påverka situationen, kan samarbetet skapas utifrån 

förälderns förmåga och önskan. Begriplighet i ett gemensamt förändringsarbete gäller därför 
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både begriplighet för föräldern, samt för socialarbetaren, för att gemensamt hitta en lösning 

som passar i förälders familj. Mina resultat tyder på att återförening inte alltid behöver 

innebära hemflyttning. Det kan vara att återfå sin föräldraroll och relationen till sitt barn. Det 

är därför förälderns uppgift att definiera vilket stöd hen behöver för att skapa en process 

utifrån sin familj och sina förutsättningar. Detta är något som jag inte sett redovisat i tidigare 

studier. Föräldrarna i min studie hade ett retrospektivt perspektiv på placeringen där 

uppfattningen om den optimala återföreningen kan förändras över tid, beroende på hur 

situationen utvecklades. Hade jag intervjuat föräldrarna under placeringstiden kanske svaren 

hade varit annorlunda. Oavsett om svaren berodde på metodologiska begränsningar, är det 

viktigt med lyhördhet inför föräldrarnas önskemål, samt att uppmärksamma föräldrarnas 

kompetens för att bidra till förändring utifrån föräldrarnas villkor och förmågor. 

 

Maktlöshet och oförståelse tycks ligga till grund för att föräldrarnas situation förvärras. 

Genom att vara lyhörd inför de olika strategier som föräldrarna tycks använda i samband med 

de svårigheter placeringen medför, kan ett stöttande förändringsarbete skapas, på förälderns 

premisser. Förändring uppfattades antingen som hopplös, och föräldern tog antingen till 

reträtt, eller så upplevdes situationen som en kamp. Föräldrarna som kämpade utgick från sin 

upplevelse av situationen, där förändring innebar att bli av med en yttre oro, utan att förstå 

vad oron innebar. Dessa föräldrar tycks enligt Antonovskys (1987/2005) teorier behöva stöd 

för att förstå varför förändring behövs och samtliga föräldrar tycks behöva stöd inför hur 

förändring kan uppnås. På så sätt kan ett gemensamt förändringsarbete mellan förälder och 

socialarbetare genomföras istället för att förändring behöver upplevas som en egen kamp mot 

en motståndare.  

 

6.1.5. Engagerat bemötande 
Ett engagerat bemötande, uppmuntran och någon som tror på ens förmåga tycks öka tilltron 

till förändring. Börjesson och Håkansson (1990, s. 224) och Leathers (2002) lyfter sambandet 

mellan socialarbetarens engagemang och vårdens utfall. Föräldrar tycks förvänta sig ett 

motsatt bemötande då de föräldrar som upplevde ett engagerat bemötande såg sin situation 

som ett undantag, vilket även föräldrar i Höjer (2007, s.76ff) och Kapp och Propps (2002) 

studier uppmärksammat. För föräldrarna i min studie innebär ett engagerat bemötande att 

föräldern får möjlighet att både skapa tilltro till den egna förmågan samt förståelse om hur 

förändring är möjlig. Föräldrar i den sociala barnavården har ofta komplexa problem 
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(Franzén, Vinnerljung & Hjern, 2008). Genom ett engagerat bemötande kan föräldrar få hjälp 

att konkretisera problematiken och arbeta fokuserat mot förändring. Utifrån min studie tycks 

situationen förändras i takt med att föräldrarna lyckades se sina resurser som förälder och 

förändring blev begriplig och hanterbar. Förändring upplevdes möjlig. Ett engagerat 

bemötande med tydlig information och ärlighet inför problematiken möjliggör detta. 

 

Sammanfattningsvis tycks föräldrarna vid placering av sitt barn ofta stå oförstående till hur 

förändring är möjlig, och tvivla på sin kapacitet som förälder. Om föräldrarna inte får hjälp 

med att förstå situationen och vad som krävs av dem, samt tilltro till den egna förmågan, 

riskerar viljan till återförening istället skapa en negativ obalans som antingen driver till kamp 

eller reträtt. Genom att bygga ett engagerat samarbete, utifrån förälderns vilja, där föräldrar 

får information om hur en återförening kan bli möjlig. Samt genom att få tillgång till stöd och 

resurser för förändring, får föräldrarna även makt och möjlighet till att kunna påverka och 

förändra situationen, utifrån sin förmåga.  

6.2. Metodologiska begränsningar 
Intervjuerna utgår från placeringar mellan åren 1997-2016, vilket skulle kunna begränsa 

resultatet, då föräldrarna kan ha bemötts av olika vård i olika tider. Vårdens utformning 

tenderar att förändras över tid i samband med lagförändringar samt ny forskning. Exempelvis 

genomfördes en förändring 2012 när barn fick rätt till en egen socialarbetare och 

vårdandsövervägningar infördes (Prop. 2012/13:10, s.67ff). I 2015 års lagförändringsförslag 

har också föräldrarnas behov uppmärksammats (SOU 2015:71, s.557ff;).   

	
Ytterligare en begränsning är, att oavsett hur medveten jag som medresenär är till 

intervjupersonernas berättelse, så påverkas resultatet av sin kontext. Utifrån konstruktivismen 

är kunskap alltid föränderlig och kontextbunden (Bryman, 2011, s.29-46). Min studie 

redovisar en tolkning av föräldrars perspektiv utifrån hur jag som medresenär förstått och 

tolkat. I största möjligaste mån har jag försökt inkludera intervjupersonerna i mina tolkningar, 

men som sagt, kunskap är kontextbunden. Jag sökte föräldrar som haft barn placerade men nu 

återförenats med dem. Det innebär ett fokus på de positiva exemplen, varför upplevelserna av 

placeringstiden kunnat vara annorlunda om jag utgått från andra urvalsgrunder. En 

begränsning med den öppna intervjuformen är, att alla föräldrar inte uppmärksammar samma 

saker. Föräldragrupp som stöd nämndes exempelvis inte av alla föräldrar, varpå allas åsikt 
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angående ämnet inte hördes. Semistrukturerade intervjuer hade förhindrat denna begränsning, 

men en öppen intervjuform möjliggör reflektioner och föräldrarnas egna tankegångar 

synliggörs.  

 

Genom en retrospektiv, tillbakablickande, studie kan jag uttala mig om föräldrars upplevelser 

som de beskrivs i nutid, men det behöver inte innebära att de hade samma uppfattning under 

placeringstiden, då den förflutna tiden kan ha påverkat resultatet. Huruvida föräldrar 

exempelvis ser andra lösningar än hemflyttning vid återförening kan vara påverkat av det 

retrospektiva perspektivet, då erfarenheter efter återföreningen även påverkat. 

6.3. Framtida forskning 
Under empiriinsamlingen framkom flera intressanta teman som jag gärna hade studerat, men 

av platsbrist tvingades avgränsa. Jag uppmärksammade en skillnad mellan mammorna och 

pappornas reaktioner och behov vid placeringen. Höjer (2007) och Trulsson (1997) beskriver 

hur förväntningar på modersrollen tycks påverka placeringen. Att utifrån ett genusperspektiv 

studera föräldrarollerna vid placering skulle sannolikt kunna ha bidragit till en ökad förståelse 

om upplevelsen av förändringsprocessen.  

 

Mina resultat tyder även på, att föräldrarna tycks ha olika uppfattningar om föräldrarollen och 

att återförening inte alltid behöver innebära en traditionell föräldraroll och hemflyttning. Att 

öka förståelsen om föräldrars erfarenheter av återförening, hemflyttning och föräldraskap 

under samt efter placering vore intressant och är något jag hoppas få närmare kunskap om i 

framtiden. 

 

Avslutningsvis har studien formulerats för att skapa större förståelse om socialt arbete ur ett 

brukarperspektiv, vilken har uppmärksammat som bristfälligt inom den sociala barnavården 

(Höjer, 2011; 2012a, s.76; Svendsen, 2016). Vikten av att nå brukarens perspektiv inom 

forskning balanseras gentemot etiska principer, vilket leder till ett försiktigt tillvägagångssätt i 

forskningsstudiers urvalssökande och genomförande. För att komma i kontakt med mina 

intervjupersoner var etiken i fokus genom exempelvis skriftlig och tydlig information om 

deltagandeförfrågan. Det kan försvåra att alla brukare görs hörda. Personer som kan formulera 

sig och vill delta i intervjustudier hörs, medan övriga inte synliggörs. Avslutningsvis vill jag 
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lyfta ett resonemang som en intervjuperson kommenterade angående svårigheten att nå 

brukare för studier. 

 

”Forskning når inte målgruppen, för man har svårt att anpassa sig till målgruppens kultur. 

Det är jättelätt att hitta föräldrar som vill berätta och har mycket viktigt att berätta, men man 

stänger dörren om man skickar information som påminner om myndigheter” 

 

Intervjupersonen poängterar vikten av att anpassa sig till målgruppens kultur och genomföra 

både urvalssökandet och studien på målgruppens premisser. Jag hoppas i framtiden hitta nya 

tillvägagångssätt att synliggöra fler brukare och anpassa både praktiken och forskningen 

utifrån brukarnas utgångspunkter. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
	
Hej hej,  
 
Mitt namn är Felicia Lättman och jag är student på socionomprogrammet på Stockholms 
Universitet. Denna vår är det dags för C-uppsats/kandidatuppsats, vilket innebär att jag 
äntligen får grotta ner mig närmare i ett ämne jag bryr mig om lite extra. 
 
Jag har valt att inrikta mig på arbetet med barn placerade i familjehem och vad som 
möjliggjort en återförening. Jag vill skapa en förståelse för hur placeringen upplevs och höra 
om vilket stöd och vilka insatser som hjälper. 
 
Därför vänder jag mig till dig som upplevt både en placering och återförening, för att närmare 
förstå. Jag skulle vilja höra om din upplevelse av placeringen och gärna ta del av dina 
resonemang och tankegångar kring placeringen och vad du upplever hjälpt dig att nå dit du är 
idag.  
 

- Min första fråga är om du är intresserad. Om du främst skulle vilja träffa mig på vid 
ett eller två tillfällen på en enskild intervju?  

 
- Min andra fråga är om du är tillhör målgruppen: om du är en förälder med erfarenhet 

av barn som har varit placerade i familjehem, och ni har återförenats? Dina barn får 
gärna vara vuxna i dag.  

 
Jag vill att du redan nu ska veta att intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 
mitt i processen och det är även du som bestämmer vad du vill tala om. Jag kommer att ha en 
mikrofon för att minnas det som sägs och skriva ned vårt samtal som kommer läsas av enbart 
mig och min handledare. Du kommer att anonymiseras så ingen kommer att veta vem du är. 
Vårt samtal kommer sedan att användas i min studie, som du mer än gärna får ta del av. Jag 
berättar gärna mycket mer så tveka inte höra av dig om du funderar! 
 
Låter det intressant eller har du några andra frågor så är du alltid mer än välkommen att höra 
av dig direkt till mig på telefon eller mail [telefonnummer] eller [mail]. 
 
Tills vidare önskar jag dig en trevlig vecka! 
 
Felicia Lättman 
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Stockholms Universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Teman 
 

1. Start 
 
Hur skulle du beskriva dig själv?  
 
Vem är du? 
 

2. Placeringstiden 
 
Vill du berätta om placeringen? 
 
Hur gick placeringen till? 
 
Minns du dagen? 
 
Hur såg situationen ut innan? (Tidigare 
kontakt med socialtjänsten, utlösande 
händelser).  
 
Hur såg placeringen ut?  
 
Delaktig i planeringen av placeringen? 
 
Vad hände med dig under placeringstiden? 
 
De tre starkaste känslorna/tankarna? – 
Varför? 
 
Hur hade du velat känna? 
 
Vad hade du behövt just där och då? 

 
Om du hade haft en väninna(/om du åkt 
tillbaka till dig själv) som nu idag befinner 
sig i samma situation som du gjorde då 
(anpassa beroende på vem och situation)–
vad hade du velat göra för henne om du 
hade haft alla möjligheter i världen?  

 
Är det någonting du minns extra tydligt 
under placeringstiden? 

 
 

3. Tidslinje och förändring 
Ritar en tidslinje som antingen 
personen ritar eller jag genom 
samtalet ritar upp.  

 

Vad har hänt under de olika skedena? 
 
Viktiga händelser? 
 
Vem är du i de olika skedena och hur har 
du mått under tiden? (rita en graf 
gemensamt).  
 
Vad har förändrats mellan de olika tiderna? 
 
Vad har fått dig att komma hit där du är 
idag? /- där du mår bra? 
 

4. Återförening 
 
Hur har du tänkt angående återförening? – 
När inte?  
 
Vems initiativ?  
 
Hade situationen förändras som du 
velat/som socialtjänsten velat?  
 
Vad var ditt mål med placeringen? 
 

5. Efter hemtagning 
 
Vill du berätta om hur det var när ditt barn 
kom hem?  
 
Hur gick det till? Förberedelse?  
 
Orsak till hemtagning? 
 
Hur var det första veckan/efter två 
veckor/6 mån/två år/idag? 
 
 

6. Övergripande frågor 
 

Vad har placeringen gjort för dig och din 
familj? 
 
Känns det som att jag fått en rimlig bild 
om din upplevelse av placeringstiden? 
 
Hur kändes det att prata om detta? 
 
Har du några frågor till mig?

 


