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Abstract 

The purpose of this study was to give a picture of how some adults, who 
earlier was placed in foster homecare, experience that their childhood have 
affected them during their life. I also wanted to see how the relationship to 
the biological family has been and developed during the placement. The 
study has also purposed to receive a deeper knowledge of how it could be to 
grow up in foster care. To make the purpose of this study complete I chose 
to use qualitative interviews as a research method. Four adults who earlier 
were placed in foster homecare have participated in this study. When I 
analyzed the results I also looked at earlier research, attachment theory and 
developmental ecology theory. One conclusion of the study was that the 
engagement the foster parents have reflects the quality and the future for the 
children. The foster parents must be able to win the children’s trust so they 
can attach and find a secured base to develop from. Finally the study 
showed that all of the interviewed people thought that it had been safe to 
grow up in a foster family and that they during their childhood saw their 
family as a “normal family”.   
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        INLEDNING 
 
Min andra praktik gjorde jag på en barn- och ungdomsenhet. Under praktiken började jag 
fundera på hur man påverkas av att växa upp i ett familjehem då man befinner sig i en utsatt 
situation. Barnet/ungdomen ska dels knyta an till fosterfamiljen samtidigt som det ska 
bibehålla kontakten till de biologiska föräldrarna, syskon och släkt. Dessa familjer kan skilja 
sig avsevärt åt då det gäller bakgrund och familjekultur. Jag ville ta reda på hur man formas 
av denna dubbla tillhörighet. Jag ville fånga deras bild av hur de upplevde separationen från 
ursprungsfamiljen och se hur de lyckats knyta an till fosterfamiljen. Men framförallt ville jag 
ta reda på hur de själva som unga vuxna tror att familjehemsplaceringen påverkat dem som 
personer. Med bakgrund av detta ville jag med denna studie lyfta fram tidigare 
familjehemsplacerades egna berättelser och upplevelser kring deras egen placering. 
Förhoppningen med denna bild är att få en ökad förståelse av hur det kan se ut.  
 
Förförståelse 
Då jag tänkte kring hur man påverkas av att växa upp i ett familjehem utgick jag från att man 
påverkas oerhört. Även om man säkert påverkats i alla hem man växer upp i så tänkte jag att 
denna speciella situation medför ytterligare perspektiv på ens tillvaro. Frågan var ifall de 
familjehemsplacerade själva var medvetna om vilken påverkan placeringen haft på deras liv? 
Jag tänkte att man som familjehemsplacerad reflekterat extra mycket över sin uppväxt då den 
kan ses som väldigt speciell. Jag tänkte mig även att hur man ser på fosterfamiljen respektive 
sin biologiska familj beror på vilken typ av kontakt man etablerat och hur ofta man träffat sina 
biologiska föräldrar under familjehemsplaceringen. Jag tänkte även att tiden man bott i 
familjehemmet speglade ens känsla av samhörighet, ju längre tid desto större 
samhörighetskänsla till fosterfamiljen. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur några vuxna som varit familjehemsplacerade 
upplever att placeringen påverkat deras uppväxt och vuxenliv. Jag ville även fånga in hur 
relationen till fosterfamiljen respektive den biologiska familjen sett ut och hur den har 
utvecklats under placeringen. Studien syftar även till att erhålla en ökad kunskap om hur ens 
upplevelse av att växa upp i en fosterfamilj kan se ut. 
 
Frågeställningar 
Min övergripande frågeställning är: 
* Hur upplever vuxna som varit familjehemsplacerade att deras uppväxt och vuxenliv 
påverkats av att det varit uppväxtplacerade? 
 
För att besvara min övergripande frågeställning har fyra underfrågeställningar formulerats, 
vilka är: 
- Hur har relationen till den biologiska familjen sett ut och hur har den utvecklats under 
uppväxtplaceringen?  
- Vilken relation har etablerats till fosterföräldrar och fostersyskon? 
- Hur var upplevelsen att komma till ett familjehem och hur var det att leva i en fosterfamilj? 
- Hur har familjehemsplaceringen påverkat dig som person? 
 
Studiens avgränsning 
I denna rapport studerar jag en person som blev placerad i spädbarnsåldern och personer som 
blev placerade i förskoleåldern. Jag kommer därmed inte att titta på ungdomar som placerats 
och vilka förhållanden och omständigheter som råder kring dem specifikt. De vuxna jag 
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studerat har i stort sett haft en sammanhängande uppväxtplacering. Med reservation för en av 
intervjupersonerna som under en tid flyttade hem, men återvände efter cirka 1-1½ år till 
familjehemmet. Detta medför att studien avgränsar sig från barn som haft uppbrott och blivit 
placerade upprepade gånger på olika ställen. De medverkande i studien placerades pga. brister 
i hemförhållandet jag kommer därmed inte att beröra unga som placerats pga. eget beteende 
och riskfyllt leverne, vilket speglas i mitt val av redogörelse kring lagstiftningen.  
 
Begreppsförklaring 
Fosterbarn – familjehemsplacerad– Tidigare benämndes barn som var familjehemsplacerade 
för fosterbarn. Jag kommer i denna rapport varva mellan dessa begrepp då man i dagligt tal 
använder sig av både de gamla och nya begreppen, vilket jag även gjorde under intervjuerna 
med avsikten att inte krångla till språkbruket. Med fosterbarn menas de barn som med viss 
varaktighet bor och fostras hos andra än sina biologiska föräldrar (Vinnerljung, 1996b). 
 
Fosterhem – familjehem - Hemmet dessa barn bor på kallas för familjehem eller fosterhem 
(Vinnerljung, 1996b). Även dessa begrepp kommer att varvas av samma anledning som 
ovanstående.  
 
Fosterföräldrar - De som uppfostrar barnen är fosterföräldrarna (Vinnerljung, 1996b). 
 
Biologiska föräldrarna/familjen – kommer i rapporten beskriva barnets ursprungsföräldrar 
och familj, även dessa begrepp kommer att varvas.   
 
Omhändertaget, familjehemsplacerad – Dessa begrepp innebär att barnet är placerat i ett 
familjehem med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga. Den kommunala 
myndigheten har genom att de omhändertagit barnet gjort sig ansvariga för barnets 
omvårdnad. Myndigheten delegerar delar av omvårdnaden till fosterföräldrarna (Vinnerljung, 
1996b). 
 

BAKGRUND 
 
Allmänt om familjehemsplaceringar 
Att små barn placeras utanför det egna hemmet beror på brister i den egna familjen, antingen 
synliggjorda genom socialtjänsten och/eller av föräldrarna själva eller någon annan som 
känner till familjeförhållandena. Adopterade barn är juridiskt jämställda med ”biologiska” 
barn som bor hemma i sina ursprungsfamiljer. Fosterbarn har däremot oftast sin 
familjerättsliga tillhörighet kvar i ursprungsfamiljen, trots att fosterföräldrarna är de som har 
den faktiska vårdnaden. Detta gäller även då barnet sällan eller aldrig träffar sina föräldrar 
(Vinnerljung, 1996b).   
 
Lagstiftningen kring barn och unga 
I 5 kap.1 § socialtjänstlagen står att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden. I nära samarbete med hemmen ska man främja för en 
gynnsam utveckling hos barn och ungdom. Då de riskerar att utvecklas ogynnsamt ska de få 
det skydd och stöd de behöver.  Med särskild uppmärksamhet ska man följa de barn som visat 
tecken på en ogynnsam utveckling. I omsorgen om barnen ska man tillgodose det särskilda 
behov av stöd och hjälp som finns sedan ett mål eller ärende om vårdnad, umgänge, boende 
eller adoption har avgjorts (Norström & Thunved, 2002). 
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 Detta innebär att socialtjänsten har skyldighet att följa utvecklingen hos barn och erbjuda 
stöd och hjälp när man får kännedom om att ett barn visar tecken till att utvecklas ogynnsamt. 
För att den unge ska få det skydd och stöd som behövs motiveras ibland att nämnden ordnar 
för vård och fostran utanför det egna hemmet. Med stöd av 4 kap. 1 § SoL kan placering göras 
med föräldrarnas samtycke, en s.k. SoL-placering, frivillig. Om vårdnadshavarna inte 
samtycker till den vård socialnämnden anser att den unge behöver är LVU (Tillämpningen av 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) tillämplig. Vid LVU begränsas 
föräldrarnas bestämmande rätt över barnet. Då barn bereds vård enligt LVU beror det på 
fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 
förhållande i hemmet som medför en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas, (2 § LVU). LVU är ett komplement till SoL då frivilliga insatser inte kan ges 
(Norström & Thunved, 2002). 
 
Varför en familjehemsplacering? 
En föreställning man har är att vissa behov av trygghet, kärlek, stimulans etc. måste vara 
tillfredställda för att barn ska kunna växa upp och bli en känslomässigt stabil och 
samhällsnyttig person. Dessa behov tror man bäst tillgodoses i en fosterfamilj då de 
biologiska föräldrarna inte förmår tillgodose dessa behov (Höjer, 2001, s.12). 
 

TIDIGARE FORSKNING 
Då jag gjorde min litteratursökning efter tidigare barnavårdsforskning, fann jag en del 
relevant svenskt litteratur men valde att inte använda den i större utsträckning då jag fann en 
dansk forskningsöversikt där såväl svenska undersökningar som internationella studier 
belystes. Jag kommer därmed i följande avsnitt fram till retrospektiv forskning utgå från 
Egelund & Hestbaeks (2003) forskningsöversikt, (vilken kommer refereras till med 
sidnummer).  
 
Effekter av att vara placerad 
Forskningen pekar på att barn som är omhändertagna har fler problem än andra barn. De har 
större skolproblem, inlärningsmässigt och socialt. De löper större risk att få psykiska problem 
och de har även fler konfliktfyllda relationer till andra barn och vuxna. De vuxna som tidigare 
varit omhändertagna ser man tendens att de uppnått sämre skolresultat. De är i högre grad 
arbetslösa och har sämre ekonomi. Sammantaget har de mer problem med missbruk, 
kriminalitet m.m. (sid.14).  
 
Placerade barns kontakt med sina biologiska föräldrar 
Flera undersökningar visar positiva effekter för barns utveckling då det upprätthållits en god 
kontakt med de biologiska föräldrarna under placeringen. (sid.16,17). 
Flera undersökningar från slutet av 1970- talet och framåt sätter helt eller delvis fokus på att 
effekten av kontakt ger positiv utveckling hos barnet. Man har bla. funnit att barn som fått 
besök av sina föräldrar har högre IQ och bättre anpassningsförmåga till fosterfamiljen. Andra 
resultat pekar på att barnet genom kontakten blir bättre rustad för att klara av att upprätthålla 
egna relationer och nätverk. En större brittisk kvantitativ undersökning visar att risken för 
sammanbrott minskar om barnet under placeringen har en god kontakt till de biologiska 
föräldrarna (sid.176). Även barnets trivsel och positiva utveckling underlättas i 
familjehemmet vid kontakt mellan barn och föräldrar (sid.161,164).  
 
Ursprung och identitet 
Såväl nationell som internationell forskning som studerat barns och ungas upplevelser av 
kontakten till sina föräldrar visar att detta är en ömtålig frågeställning. Barnet har tankar om 
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hur föräldrar, syskon och övrig släkt har det, när de ska få komma hem igen osv. Även barn 
som ser sina fosterföräldrar som dom de vill bo hos och som sina psykologiska föräldrar 
tänker mycket på sitt ursprung. Många barn upplever lojalitetskonflikter mellan 
fosterföräldrar och de biologiska föräldrarna. Barnen i dessa undersökningar förmedlar att de 
ofta känner ambivalens inför sina föräldrar, dels är dom deras rötter samtidigt som de svikit 
dem och gjort en placering nödvändig. Några undersökningar visar att blodsbandet är starkt 
såväl till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar som övrig släkt (sid.181).  
 
Via en kontakt med de biologiska föräldrarna får barnet en realistisk bild av sina tankar och 
fantasier. Kontakten med de biologiska föräldrarna bidrar också till barnets identitetsprocess. 
Barnet kan då utveckla sin identitet på ett adekvat vis. Kontakten ger barnet en upplevelse av 
kontinuitet. Ignorerar man barnets livshistoria och rötter kan det enligt flera forskare medföra 
riskfaktorer hos barnet (sid.166).  
 
Sträva efter en kontakt mellan barn och de biologiska föräldrarna? 
Flera stora internationella kvantitativa undersökningar visar dock att kontakten mellan barn 
och föräldrar försämras desto längre barnet är omhändertaget. Vissa danska och brittiska 
undersökningar har funnit att kontakten mellan barn och föräldrar är lägre då barnet bor i ett 
familjehem än då det är placerat på institution. Vilket kan vara ett resultat av att föräldrarna i 
högre grad upplever konkurrens med fosterföräldrarna. Konkurrensen medför konflikter som 
reducerar besöken. Även om man på senare år strävar efter att upprätthålla en kontakt mellan 
barn och föräldrar så visar såväl nordiska som internationella forskningsresultat att många 
barn mister kontakt vid ett omhändertagande eller har en väldigt sparsam kontakt. (sid.172). 
En större brittisk kvantitativ studie visar att risken för sammanbrott minskar om man under 
placeringen har en god kontakt (sid.176). 
 
Barns syn på placeringen 
Egelund & Hestbaek belyser (2003) i sin forskningsöversikt att det behövs forskas mer om 
hur placeringen upplevs ur barnets perspektiv. Även olika utvecklingsprojekt som fokuserar 
på det vore värdefullt (sid.20). 
 
Egelund & Hestbeak (2003) skriver att de människor som är utsatta för ett offentligt ingrepp 
befinner sig i en utsatt position, vilket gör att det har svårt att organisera sig och få sin röst 
hörd. Därför är det viktigt att ta reda på deras synpunkter då det är dom som främst kan 
berätta om vad insatsen inneburit för dem. Genom klienternas synpunkter kan man få fram 
detaljrik information och stereotypa föreställningar kan upplösas. Även om det är viktigt att ta 
reda på ”consumer research” (1) som man betecknar brukarperspektivet i engelsk och 
amerikansk forskning så kan man inte utestänga effekterna av insatsen. Det har visat sig att 
flertalet klienter är nöjda med insatsen men att de inte fått hjälpa att bemästra sina problem. 
 I offentliga förvaltningar strävar man sen de senaste årtiondet att låta barnet komma till tals, 
trots detta vet man speciellt lite om hur barn och ungdomar uppfattar sin placering 
(sid.200,201). 
 
En placering är till för att hjälpa barnet samtidigt som den kan upplevas väldigt smärtsam. 
Barnet kan ha svårt att komma till rätta i sitt nya hem och få ett mer ”vanligt liv”. I motsatt 
riktning kan barnet uppleva många fördelar med att vara placerad 
 
 
1. ”Consumer evidence” och ”consumer research” – I brittisk och amerikansk forskning använder man sig av dessa begrepp då man 
studerar klientperspektivet. Undersökaren försöker förstå utfallet av vården genom att utgå från barnet. Med begreppet tolkar man fosterbarns 
bilder av den vård de får eller har fått (Vinnerljung, 1996b). 
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tex. slipper barnet ett för stort ansvar, föräldrarnas missbruk, våld osv. (sid.203). Ett av de 
problem barn har då de omhändertas är hur de ska hantera separationen från sina föräldrar och 
den nya relationen till fosterföräldrarna. Barnets relation till föräldrarna är aldrig neutral och 
ett omhändertagande medför med stor säkerhet en kris i barnets liv (sid.204,205). 
 
Att förhålla sig till en ny familj 
Samtidigt som barnet ska komma över separationen från den biologiska familjen ska barnet 
förhålla sig till den nya familjen. Fosterfamiljen förväntas att klara av att barnet knyter an till 
dem, ge barnet fysisk och psykisk omsorg, lära barnet normer och regler m.m. Detta trots att 
det inte finns någon tidsbestämmelse om hur länge placeringen ska fortgå. I denna dubbelhet 
ska barnet finna en plats samtidigt som det ska förhålla sig till två familjer och eventuella 
spänningar dem emellan(sid.207-216). 
 
En dansk undersökning visar att desto längre barnet är placerat desto mer knyter barnet an till 
fosterfamiljen. Barnet känner dock osäkerhet över att det inte finns något bestämt 
tidsperspektiv.I en engelsk intervjuundersökning där barnen bott minst två år fann man att 
barnen såg sina biologiska föräldrar som de viktigaste i sitt liv, de hade emellertid svårigheter 
att förklara med ord varför de var så betydelsefulla för dem. I en undersökning av 121 barn  
som varit långtidsplacerade identifierade sig 75% av barnen med fosterfamiljen och önskade 
att de kunde få bo kvar hos dem. Barnen upplevde det betungande att de inte kunde givas löfte 
om att få stanna i fosterfamiljen (sid.207-216). 
 
Man kan med hjälp av dessa undersökningar se att barnen befinner sig någonstans mellan två 
familjer och har lojalitet både hos de biologiska föräldrarna som hos fosterföräldrarna. Olika 
undersökningar får fram olika resultat tex. i en familjehemsundersökning fann man att barnen 
inte upplevde att de tillhörde fosterfamiljen pga. blodsbanden. I en annan undersökning 
(Sinclair, Wilson & Gibbs, 2001) av 151 familjehemsplacerade barn motsades detta. Barnen 
beskrev att de fick uppmuntran, engagemang och omsorg likt andra barn. Barnen önskade 
stabillitet och ville därav bo kvar i fosterhemmet tills de fyllde 18 år.  I en amerikansk 
undersökning där 277 unga vuxna som tidigare varit placerade tänkte tillbaka kring sin 
placering var en relativt stor grupp tillfreds med placeringen. Nästan hälften önskade att de 
blivit adopterade i fosterfamiljen (207-216). 
 
 Retrospektiv forskning 
Likt Egelund & Hestbeak (2003) påpekar Vinnerljung (1996a) att det finns få undersökningar 
där barn och ungas egna perspektiv klarläggs. Vinnerljung pekar även på att det behövs mer 
forskning där vuxna fosterbarn retrospektivt blickar tillbaka på sin uppväxt (Vinnerljung, 
1996a).  
 
I de retrospektiva studier som gjorts där före detta fosterbarn uttalat sig om vårdens kvalitet 
och betydelse framkommer att de vuxna fosterbarnen, oavsett vilket land de bor i, till största 
delen är nöjda med sin uppväxt och har goda erfarenheter av sina fosterhem (Vinnerljung, 
1996b). Vinnerljung (1996b) menar att förmågan att acceptera sitt öde rimligtvis är en 
helande kraft för vuxna med svåra barndomserfarenheter, en strategi som inte fått någon 
större uppmärksamhet i fosterbarnsforskningen. Vinnerljung fann att de som studerat  
”consumer evidence” med fokus på de före detta fosterbarnens känsla av tillhörighet i hemmet 
jämfört med adopterade visade att de f.d. fosterbarnen hade en svagare och osäkrare känsla av 
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tillhörighet än de adopterade (1).Vinnerljung påpekar även att man i Sverige nästan inte vet 
någonting om hur unga vuxna påverkas i sitt vardagsliv av sitt förflutna och hur denna 
påverkan ser ut (Vinnerljung, 1996b). 
 

TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin har sina rötter i de arbeten John Bowlby publicerade främst på – 60 och 
1970- talen. Bowlby var utbildad läkare och psykoanalytiker. Han fördjupade sin teoretiska 
förståelse för hur barns socioemotionella utveckling påverkas av de upplevelser man haft 
under uppväxten, med fokus på de upplevelser som varit stressframkallande. Hans kliniska 
erfarenhet visade att relationen mellan föräldrar och barn, aspekter av den tidiga omvårdnaden 
hade betydelse för hur barnen senare känslomässigt klarade separationer och ökad stress 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). I Bowlbys trilogi attachment and loss beskrivs 
anknytningens betydelse för människans utveckling och hur separation, vanvård och 
försummelse tidigt i livet kan få konsekvenser för barnets fortsatta utveckling (Lindén, 2002). 
 
Bindningsbeteende 
Bowlby menade att ett nyfött barn inte ensam kan sörja för sin överlevnad. Det har därför ett 
speciellt välutvecklat beteendesystem som syftar till att få omvårdnad av andra. Barnet är 
programmerat att knyta an till någon som kan ge den det som han eller hon behöver. Målet för 
barnet är att få skydd och närhet  (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
Barnets bindningsbeteende aktiveras särskilt då barnet blir rädd, utmattad eller sjukt, de är vid 
de situationer då barnet behöver få tröst och omvårdnad. Att ha en tillgänglig bindningsgestalt 
kan skapa en genomträngande känsla av trygghet. Vilken slags känsla som väcks beror på hur 
relationen till bindningsgestalten ser ut. Är den god medför det en känsla av trygghet, är den 
hotad kan känslor av svartsjuka, ängslan eller vrede uppstå. Bryts relationen kan det medföra 
sorg och depression. Det finns starka belägg för att vilka känslor som uppkommer i 
bindningsbeteendet beror på de upplevelser barnet har med sig från sin ursprungsfamilj 
(Bowlby, 1994). 
 
Anknytningsprocessen 
Anknytningen sker automatiskt oavsett vårdarens lämplighet, barnet kan inte låta bli att knyta 
an. Vilken kvalitet anknytningen får avgörs av hur finstämt det känslomässiga samspelet 
mellan barn och anknytningsgestalt är. Om barnets relation till föräldern är osäker påverkas 
barnets förmåga att undersöka världen. Då barnet inte kan lita på att föräldern finns till hands 
om det skulle behövas (Lindén, 2002). Enligt Bowlby påverkas spädbarnstiden, barndomen 
och tonårstiden djupt av föräldrarnas sätt att behandla honom/henne. Bedömer man en  ett- 
årings anknytning som trygg kommer det att speglas även vid senare tidpunkter och tvärtom 
(Bowlby, 1994). 
  
För att ett barn ska kunna utveckla en positiv anknytning krävs det att anknytningspersonerna 
verkar som en trygg bas varifrån barnet kan ge sig av och utforska världen runt omkring för 
att senare kunna återvända till basen vid rädsla och oro (Heimann, 1999). En god 
anknytningsperson för sitt barn är en förälder som är närvarande, pålitlig och lyhörd för 
barnets behov. Det barn som konsekvent har goda erfarenheter av omhändertagande kommer 
under sitt andra levnadsår att utveckla en positiv och förutsägbar inre arbetsmodell för vad det 
kan göra för sig själv för att få närhet och tröst. De barn som har mindre goda erfarenheter 
kommer att utveckla ett beteende att klara sig själv och hålla avstånd eller hitta på strategier 
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för att väcka förälderns omsorg. De barn som inte har någon tydlig anknytningsperson 
kommer att få det svårt att reglera sig själv emotionellt, eftersom de inte har några strategier 
för hur man söker närhet och tröst (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
Olika anknytningsmönster 
Anknytningen mellan barn och förälder beskrivs med hjälp av ett begränsat antal mönster som 
påvisar en trygg eller en otrygg anknytning. Anknytningsrelationen är specifik och kvalitén 
varierar mellan mamman och pappan. 60% av västväldens barn tycks ingå i B-mönstret, det 
trygga mönstret. Barn som uppvisar detta mönster har funnit en balans mellan närhet och 
avstånd och kan på så sätt utnyttja den trygga basen. När barnet upplever obehag aktiveras 
bindningsbeteendet. Då barnet känner sig känslomässigt tillfreds kan han/hon återgå till att 
utforska sin omvärld (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
Resterande 40% av de västerländska barnen omfattas av de otrygga anknytningsmönstren. De 
barn som uppvisar, det otryggt undvikande A-mönstret, har som strategi att klara sig själv, de 
kämpar för att vara en självständig individ som inte söker trygghet hos någon annan. De har 
lärt sig att tänka bort sådana känslor som vanligtvis framkallar bindningsbeteendet 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
De otryggt ambivalenta c-mönstret innebär att barnets erfarenhet av anknytningspersonen är 
att dennes bemötande är osäkert och nyckfullt vilket gör att barnet inte kan lita på att 
föräldern är tillgänglig och hjälpsam vid behov. Barnen ger utryck för osäkerhet ifall 
anknytningspersonen kommer att finnas kvar. Barnet blir då ambivalent tex. om det törs 
lämna sin mammas sida eller inte (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
 
Barn som kommer från socialt eller psykiskt belastade riskmiljöer och inte passar in i A-, B- 
eller C- mönstren och uppvisar ett desorganiserat anknytningsmönster kan passa i D-
mönstret. Anknytningsteorins kärna utgår från att barnet ska kunna lita på att 
anknytningsobjektet ger skydd vid hot om fara och känslomässig närhet. Men om barnets 
erfarenhet är att anknytningspersonen väcker rädsla hos barnet kan det inte välja mellan en 
närmande eller undvikande relation utan stelnar i flykt och attack. Forskning visar att barn 
som växer upp med aktivt missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar löper förhöjd risk att 
hamna i känslomässiga situationer som framkallar detta mönster (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2002). 
 
Man har konstaterat att man kan förutsäga hur barn i fyra- till sexårsåldern kommer att 
förhålla sig till nya människor och relationer utifrån hur de haft det under sina första 
levnadsår. Men man kan dock inte säga att mönstret som en gång bildats behöver kvarstå, det 
finns material som visar att om föräldern behandlar barnet annorlunda förändras mönstret 
därefter (Bowlby, 1994). 
 
Separation och ny anknytning 
Barn som placeras i fosterfamiljer eller adopteras förväntas relatera till de nya 
omhändertagarna som tryggt anknutna barn. Howe (1995) menar att barn inledningsvis 
reagerar utifrån de tidigare anknytningserfarenheter de har, vilket därmed blir en effekt av hur 
de relaterar till de nya föräldrarna. Barn som har undvikande anknytningsbeteende har lärt sig 
misstro i sina relationer och de är emotionellt slutna. Dessa barn är väldigt försiktiga i 
processen att lära sig lita på de nya ”föräldrarna”, det tar tid för dem. Barnet kan bete sig som 
att det inte bryr sig, detta pga. erfarenheten att de kan bli förskjutna, vilket är något de inte vill 
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uppleva igen. Fosterföräldrarna måste förhålla sig till barnet med stort tålamod och ge 
konsekvent med kärlek och närhet (Howe, 1995). 
 
Barn som har erfarenhet av ambivalent anknytningsbeteende har ett visst hopp om den nya 
relationen samtidigt som de inte är säkra på den, vilket medför att barnet beter sig på ett sätt 
som skapar emotionell respons från fosterföräldrarna. Barnet är inte tryggt införstådd i att 
kärlek kan vara villkorslös och att hon eller han kan bli uppskattad precis för den hon/han är 
(Howe, 1995).  
 
Det finns barn som aldrig upplevt någon anknytning över huvud taget tex.  barn som växt upp 
på institutioner från tidig ålder och aldrig haft möjlighet att skapa anknytning till någon 
speciell person då de haft många olika vårdare. Dessa barn är de som blir mest skadade. Barn 
som saknar erfarenhet av anknytning kan, då de kommer till en familj, uppfattas som att de 
relaterar väl men föräldrarna kommer att känna att de inte erhåller permanenta känslor från 
barnet. Barnet har lärt sig att relationer är temporära och har en begränsad förmåga att förstå 
hur man skapar och upprätthåller sociala relationer. Deras kontakter kretsar kring deras egna 
nödvändiga behov. Dessa barn behöver mycket förståelse och långtidskärlek (Howe, 1995).  
 
För att kunna bygga upp en trygg anknytningsrelation krävs det att fosterföräldrarna är 
lyhörda och känslosamma med barnet (Howes, 1999).  
 
Utvecklingsekologisk teori 
Urie Bronfenbrenner utarbetade utvecklingsekologin som är en benämning på en teori om 
mänsklig utveckling. Hans teori uppkom som en reaktion på utvecklingspsykologin som 
enbart fokuserade på den enskilde individen oberoende av sitt sammanhang. Bronfenbrenner 
menade att mänsklig utveckling sker i ett sammanhang och i samspel med omgivande miljö. 
Hans forskning handlade främst om barns utveckling men är tillämpbar under hela livsloppet, 
då utveckling är något som ständigt pågår (Andersson, 2002). Barn påverkas i sin utveckling 
av många omgivande faktorer på flera olika nivåer, från mikro till makronivå. I och med att 
människor ständigt utvecklas förändras relationer mellan individer som tex. relationen mellan 
förälder-barn, relationen lärare-elev. Barn möter i den miljö de befinner sig i situationer som 
de påverkas av samtidigt som de själva påverkar de övriga i sammanhanget. Bronfenbrenner 
beskriver ”barns utveckling som en progressiv, ömsesidig anpassning mellan människan i 
utveckling och den föränderliga miljö som omger henne” (Klefbeck & Ogden, 1996; 33). 
 
 Den utvecklingsekologiska modellen 
Bronfenbrenner använder sig av fyra analysnivåer, vilka inte ligger under någon hierarkisk 
ordning utan omsluter varandra ungefär som ryska dockor (Andersson, 2002). Bronfenbrenner 
delar upp miljön i olika system. Dessa är mikrosystem, mesosystem, exosystem och 
makrosystem. Mikrosystemen är de miljöer som barnet har direkt kontakt med medan de 
andra systemen är miljöstrukturer som påverkar beteendet och utvecklingen hos barnet 
(Klefbeck & Ogden, 1996). 
 
Mikrosystem 
På mikronivån pågår interaktionen mellan barnet och dennes närmiljöer (Andersson, 2002) 
man fokuserar på relationerna mellan de olika deltagarna i systemet. Mikrosystem kan tex. 
vara barnets familj eller skolklass. Mikrosystemet är den miljö som barnet utvecklas i, där det 
gör sina erfarenheter och skapar sin verklighet. Dessa miljöer innefattar vissa roller och 
relationer mellan deltagarna. Mikrosystemet ändras genom inre och yttre påverkan på samma 
sätt som individerna i det (Klefbeck & Ogden, 1996).    
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Mesosystem 
På mesonivå pågår interaktionen mellan närmiljöerna, relationen mellan mikrosystemen 
(Andersson, 2002). Det kan vara kontakten mellan hemmet, skolan och fritidsmiljön. 
Mesosystem uppstår då barnet byter miljö för första gången, då barnet ska förflytta sig från ett 
mikrosystem till ett annat. Dessa övergångar är särskilt sårbara för barnen men kan upplevas 
som positiva om mikrosystemen inte innebär allt för stora kulturella skillnader. Dessa 
övergångar sker då barnet börjar på daghem, skola, går från barn till tonåring, från studier till 
arbete etc. (Klefbeck & Ogden, 1996). 
 
Exosystem 
Nästa system kallas exosystem, och det är de miljöstrukturer som påverkar barnets utveckling 
utan att barnet är direkt deltagare i systemet, påverkan kommer istället från de personer barnet 
är beroende av. Det kan handla om föräldrars arbetsplatser, socialvårdssektorn m.m.  Tex. om 
föräldrarna blir arbetslösa kan det få konsekvenser för barnets uppväxtsituation. Det som sker 
i exosystemet får efterverkningar i barnets mikro och mesosystem och är därför en viktig 
faktor för barns utvecklingsmöjligheter (Klefbeck & Ogden, 1996).    
 
Makrosystem 
Exosystemet samspelar i sin tur med de samhällsförhållanden, normer och värderingar som 
finns på nationell nivå, vilket kan kallas för makrosystemet. Makrosystemet är med andra ord 
de överordnade mönstren i kulturer och subkulturer såsom politiska, ekonomiska och 
ideologiska förhållanden i ett land eller ett samhälle. Makrosystemet påverkar alla de olika 
systemen så att det finns en rad olika värden inbyggda i en kultur och ett samhälle som i sin 
tur påverkar det enskilda barnets utveckling (Klefbeck & Ogden, 1996). 
 
 

METOD 
 
Vetenskapsfilosofisk position 
För studien valdes ett fenomenologiskt förhållningssätt med avsikt att förstå sociala fenomen 
utifrån de medverkandes egna perspektiv. Fenomenologin kännetecknas av att beskriva 
världen som den erfars av subjekten och förutsätter att verkligheten är vad människor 
uppfattar att den är. Fenomenologi syftar även till att förstå den kvalitativa mångfalden hos 
människors erfarenheter (Kvale, 1997).  
 
Kvalitativt perspektiv 
Det kvalitativa perspektivet riktar intresset mot den enskilda individen. Man studerar alltså 
inte den objektiva verkligheten utan tittar på hur människan uppfattar och tolkar sin verklighet 
i relation till sina upplevelser och tidigare kunskaper (Backman, 1998).  
 
Kvalitativa intervjuer 
I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Genom den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker man få nyanserade beskrivningar av de intervjuades livsvärld. 
Intervjun har en struktur och ett syfte, man talar om ett ämne som två människor är 
intresserade av. Genom omsorgsfullt ställda frågor och ett lyhört lyssnande får forskaren 
kunskaper om ämnet. Huvuduppgiften med intervjun är att förstå innebörden av vad de 
intervjuade säger som sedan intervjuaren registrerar och tolkar. Intervjuaren är sitt eget 
redskap och är den som styr intervjusituationen med att introducera samtalsämnen, ställa 
följfrågor och avgränsa situationen (Kvale, 1997).  
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Val av metod 
Anledningen till att jag valde att göra kvalitativa intervjuer var för att jag ville fånga 
intervjupersonernas berättelser och perspektiv. Jag ville förstå dem på djupet vilket jag inte 
tror hade varit möjligt att göra med exempelvis kvantitativ metod.  
 
URVAL OCH DATAINSAMLING 
 
Urval av intervjupersoner 
Urvalet till undersökningen gjordes strategiskt och fyra intervjupersoner valdes ut. De 
kriterier jag utgick ifrån inledningsvis var att intervjupersonerna skulle ha placerats vid cirka 
sju års ålder och sedan bott sammanhängande i familjehemmet resten av uppväxten. Att jag 
valde denna ålder var för att jag tänkte mig att intervjupersonerna skulle ha minnen utav hur 
det var då de placerades och att de då skulle kunna delge sina tankar och känslor kring 
händelsen. Övriga kriterier var vuxen (över 22 år) samt frivillig och intresserad av att prata 
om sig själv. Hade dock vissa svårigheter att få tag i fyra personer där samtliga blivit 
placerade vid förskoleåldern vilket medförde att en kvinna som placerats redan i 
spädbarnsåldern togs med. 
 
Intervjupersonerna kom jag i kontakt med på olika vis. Två av informanterna fick jag kontakt 
med genom min praktikplats på barn och ungdomsenheten. Den första informanten fick jag 
kontakt med genom att jag träffade hans fostermamma och vi hade en diskussion om mitt c-
uppsats ämne. Hon berättade att hon haft många fosterbarn och gav mig möjlighet att knyta 
kontakt med en av dem som stämde in i mitt urval. Sedan fick jag hjälp av en 
familjehemssekreterare som kände till en tidigare familjehemsplacerad ung man. Den tredje 
intervjupersonen kom jag i kontakt med genom att jag hade kunskap om att hans 
fosterföräldrar tidigare haft fosterbarn, jag ringde dem och hörde om de kände till någon 
vuxen som stämde in på min beskrivning. De gjorde de och jag fick på så vis ytterligare en 
informant. Den sista intervjupersonen kom jag i kontakt med genom min bekantskapskrets.  
 
De personer som hjälpt mig att finna informanter har, innan kontakt med mig etablerats, sökt 
upp intervjupersonerna och gjort en förfrågan. Samtliga har sedan kontaktats av mig via 
telefon och jag har presenterat syfte med intervjun och informerat om intervjuns teman och 
anonymitet. Vidare bestämdes tid och plats för intervjun. 
 
Urval av litteratur och litteratursökning 
För att få fram relevant litteratur och tidigare forskning för studiens syfte och frågeställningar 
har sökningar gjorts i Stockholms Universitets bibliotekskatalog, Stockholms Stadsbiblioteks 
katalog, databasen Libris samt databasen Artikelsök. Sökorden var: familjehemsplacerad, 
fosterbarn, anknytningsteori, barn och separationer, utvecklingsekologi. Litteratur har även 
sökts utifrån referenslistor bifogade i böcker, artiklar och rapporter rörande ämnet. 
 
Intervjuerna 
Intervjuerna utfördes i tre av fallen i intervjupersonernas hem och i det fjärde fallet i mitt hem.  
Detta val gjordes av intervjupersonen själv efter förfrågan av mig om deras önskemål.   
Samtliga intervjuer har inletts med en presentation av syftet med studien, vilka teman 
intervjun kommer att beröra och ett tydliggörande av hur det inhämtade materialet kommer att 
användas, samt om intervjupersonens rättigheter. (Se vidare under avsnittet Etiska aspekter). 
Intervjuerna kom till stor del att se ut som ett samtal, där jag inledningsvis uppmanade 
intervjupersonerna att fritt berätta och exemplifiera sina erfarenheter och upplevelser utifrån 
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studiens teman. Intervjuerna varade mellan 40 minuter och 90 minuter beroende på deras vilja 
och förmåga att reflektera och diskutera över sina erfarenheter. Tanken var att ha en särskild 
ordningsföljd med de olika temana men i praktiken kom det att se olika ut beroende på när 
man berörde vissa aspekter/teman, i övrigt har frågor ställts fritt. Samtliga intervjuer har 
spelats in på band. 
 
Intervjuguiden 
Intervjuguiden är utformad på ett halvstrukturerat sätt, vilket innebär att guiden innehåller en 
översikt över de ämnen som ska täckas och förslag till frågor (Kvale, 1997). Utifrån sex olika 
teman utformades ett antal frågor. Intervjuguiden innehöll relativt många frågor, men målet 
var inte att ställa alla dess frågor i strikt ordningsföljd utan fungerade snarare som ett stöd och 
en kompass i intervjusituationen (Se bilaga 1). Intervjuguidens teman var: bakgrund, den 
biologiska familjen, fosterfamiljen, att tillhöra två familjer, upplevelsen av att vara 
familjehemsplacerad och aktuell situation/framtid.  
 
DATABEARBETNING  
 
Transkribering 
Utskriften av intervjuns samtal är en förvandling från berättandeform till en skriftlig diskurs. 
Utskriften är en översättning som lämpar sig för en närmre analys (Kvale, 1997). Kvale 
(1997) menar att graden av hur detaljrik man är vid utskrift beror på vad utskriften ska 
användas till. Jag har i denna studie transkriberat samtliga intervjuer. Jag har dock inte 
ordagrant återgett exakt hela intervjuerna utan har hoppat över sekvenser som inte varit 
användbart för studiens syfte. Jag har heller inte tagit med emotionella uttryck som skratt och 
suckar. Pauser har inte heller fått betydelse. I övrigt har jag ordagrant försökt skriva det som 
sades mening för mening.   
 
Resultatredovisning 
Efter att jag gjort intervjuerna och transkriberat dem förändrades de sex tidigare temana jag 
haft i intervjuguiden till att i resultatredovisningen vara fyra teman. Dessa var: bakgrund den 
biologiska familjen, fosterfamiljen och hur har familjehemsplaceringen påverkat dig som 
person? Under varje tema kopplades frågeställningar som belyste studiens syfte.  
 
Analys och tolkning 
Resultatet har analyserats och tolkats mot bakgrund av tidigare forskning som presenterats i 
uppsatsen samt anknytningsteori och utvecklingsekologisk teori. Analysen är uppdelad utifrån 
vissa frågeställningar som belyser de viktigaste kopplingarna som gjorts med tidigare 
forskning och studiens teoretiska perspektiv. 
 
Reliabilitet 
Då man talar om reliabilitet menar man hur tillförlitlig forskningen man gjort är. Forskaren 
kan ha värderingar som gör att han inte kan se vissa aspekter av fenomenet (Kvale, 1997). För 
att mina data skulle få en hög reliabilitet ansåg jag det vara viktigt att jag hade insikt över min 
egen förförståelse och mina egna värderingar kring ämnet. Detta för att inte låta det styra mer 
än vad de redan gör. För att förtydliga detta har min förförståelse klargjorts i inledande stycke.  
I intervjusituationen försökte jag att inte ställa ledande frågor utan uppmuntrade till deras 
spontana berättade.  
 
Ruth (1991) menar att för att de data man samlat in ska ha en hög reliabilitet ska data vara rik 
på kvaliteter som kan ge en djupförståelse av fenomenet. Reliabiliteten kan öka om man 
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preciserar det problem man vill undersöka innan man startar arbetet (Ruth, 1991). Inför mina 
intervjuer förberedde jag intervjupersonerna på de teman intervjun skulle beröra. Jag 
hoppades på så vis att intervjupersonerna redan innan intervjun skulle börja reflektera kring 
sina upplevelser och erfarenheter så att jag i intervjusituationen skulle lyckas fånga en 
djupförståelse av fenomenet och därmed en högre reliabilitet. Att diskutera reliabiliteten 
handlar om att ifrågasätta vilka felkällor och vilka brister som kan finns i undersökningen 
(Kvale, 1997). Vad det gäller reliabiliteten i den här studien tycker jag man kan anta den vara 
relativt god. Det som stärker reliabiliteten är intervjupersonernas frivillighet och deras 
agerande under intervjusituationen. De har öppet och ingående svarat på mina frågor och jag 
har ingen anledning att tro att deras utsagor inte skulle vara sanningsenliga.  
 
Validitet 
Validiteten i kvalitativ forskning hänger ihop med relevansen och hållbarheten i 
datainsamlingen. Undersöker metoden det den är avsedd att göra, så att det speglar de 
fenomen som är av vikt? (Kvale, 1997). Jag anser att de data jag fått gett en god validitet vad 
det gäller besvarandet utav studiens frågeställningar. Detta utifrån att frågorna som ställdes 
under intervjun var relevanta och genomtänkta för att passa undersökningens ändamål. 
Intervjuguidens temaområden konstruerades så att den skulle täcka syfte och frågeställningar, 
vilket även kontrollerades både före och efter intervjusituationen.  
 
När man talar om validiteten bör man även lyfta fram det faktum att intervjuarens personliga 
metod spelar en viss roll. Att intervjua är ett hantverk där forskaren som tidigare nämnts är 
redskapet, resultatet beror således på forskarens kunnande, känslighet och empati (Kvale, 
1997). Den kunskap jag innan intervjuerna hade om ämnet var det jag lärt mig då jag studerat 
den tidigare forskningen, vilket därmed kan ses som begränsat. Något annat som kan ha 
påverkat validiteten är att jag är ovan intervjuare och det kan tänkas att jag inte alltid ställde 
tillräckligt med följdfrågor vilket kan ha påverkat detaljgraden av intervjupersonernas utsagor.  
 
Generaliserbarhet 
När man studerar kvalitativa metoder och generaliserbarhet brukar man använda sig av 
analytisk generalisering. Forskaren ska då argumentera för det generella i sitt resultat antingen 
genom statistiska modeller eller genom sina påståenden. Vid en analytisk generalisering är det 
viktigt att forskaren har mycket belägg för sitt generella antagande (Kvale, 1997). 
Ruth (1991) menar att man som kvalitativ forskare kan dra slutsatser och generalisera, 
förutsatt att man relaterar och hänvisar till annan forskning och teori. Utifrån de resultat jag 
har fått fram anser jag mig inte kunna generalisera intervjupersonernas utsagor då deras bilder 
visar på fyra vitt skilda bilder. Jag anser att resultatet talar för vilken mångfald som finns i 
verkligheten och hur fördelad den kan vara. Jag har dock i min analys gjort vissa antaganden 
som jag ansett ligga i linje med tidigare forskning och teorier.  
 
Etiska aspekter  
Studien har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 
individerna som deltar i undersökningen kan garanteras ett visst skydd. Det grundläggande 
individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 
Informationskravet - innebär att forskaren informerar de berörda om den aktuella 
forskningens syfte. Samtyckeskravet – deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över 
sin medverkan, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Konfidentialitetskravet- 
intervjupersonernas personuppgifter skall behandlas så att obehöriga ej kan ta del av dem och 
i forskningsrapporten ska det vara omöjligt att identifiera de enskilda. Nyttjandekravet- de 
insamlade uppgifterna får bara användas i forskningsändamål. Materialet får således inte 
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användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wägnerud, 2003).  
 
Inför samtliga intervjuer gavs information om undersökningens syfte, att intervjun var frivillig 
och att den skulle spelas in på band för att sedan bearbetas och analyseras. Intervjupersonerna 
upplystes om att de själva bestämde över sin medverkan och att de när som helst kunde 
avbryta intervjun om de kände för det. Angående konfidentialitetskravet har personuppgifter 
såsom intervjupersonerna namn, hemstad och bostadsort fingerats. Intervjupersonerna har 
också informerats muntligt om att de i forskningsrapporten skulle vara anonyma. I linje med 
nyttjandekravet har intervjupersonerna fått information om att den slutgiltiga rapporten 
kommer att läsas av andra studenter och lärare och att rapporten senare kommer att finnas på 
hemsidan www.diva.se, för dem som är intresserade av ämnet. De medverkande har slutligen 
erbjudits möjlighet att ta del av den färdiga c-uppsatsen, vilket samtliga velat.   
 
 

RESULTAT 
 

Presentation av intervjupersonerna 
Intervjupersonernas erfarenheter visar fyra vitt skilda bilder av hur ens upplevelse att vara 
placerad kan se ut. Med anledning av detta har jag därför valt att inte väva samman 
intervjupersonernas svar då det finns lite som förenar dem. Intervjuerna resulterade i att vissa 
av intervjupersonerna berörde vissa delar och teman mer än andra. Vilket kan vara ett resultat 
av hur intervjupersonerna tidigare reflekterat kring dessa frågor. Detta kan komma att märkas 
då jag presenterar resultatet. Alla personuppgifter är fingerade. Här kommer en presentation 
av de fyra intervjupersonerna. 
 
Andreas 
Andreas är 22 år och kom till sin fosterfamilj då han var 5 år gammal, han bodde med dem till 
han var 14 år sedan skildes fosterföräldrarna. Andreas flyttade efter det med sin fostermamma 
till en annan kommun, efter en period valde han att flytta tillbaka till sin fosterpappa som 
bodde kvar i den tidigare kommunen, då han fortfarande hade skola och kamraterna där. 
Boendet hos fosterpappan fungerade emellertid inte och det slutade med att Andreas återigen 
bodde med sin fostermamma. Där bodde han resten av uppväxten tills han flyttade hemifrån i 
samband med en yrkesutbildning då han var cirka 20 år gammal. Andreas har under skoltiden 
haft ganska lätt för sig. Sedan ungefär ett halvår tillbaka har Andreas arbetat som linjemontör 
på Vattenfall. Han bor idag tillsammans med sin flickvän. 
 
Johan 
Johan är 28 år och kom till sin fosterfamilj då han var 7 år gammal, hos dem bodde han under 
hela sin uppväxt med undantag av en period på 1-1½ då han gick i högstadiet. Under de åren 
provade att bo tillsammans med sin mamma. Johan bodde under några veckor innan 
placeringen i två olika jourfamiljer. Johan har under gymnasiet studerat jordbruk på ett 
jordbruksgymnasium. Idag arbetar Johan på Skanska där han gjuter betongpålar. Han är 
förlovad med sin flickvän som han varit tillsammans med i ett år. De bor dock inte 
tillsammans. 
 
 
Sanna 
Sanna är 26 år och kom till sin fosterfamilj då hon var 9 månader gammal, hon har bott i 
familjehemmet hela uppväxten. Under gymnasieåren bodde hon dock på internatskola. Sanna 
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har aldrig bott med sina biologiska föräldrar utan placerades direkt från bb på ett barnhem, där 
hon bodde tills hon kom till fosterfamiljen. På barnhemmet var det två personliga sköterskor 
som tog hand om Sanna men främst en av dem huvudsakligen. Då Sanna gick 
naturbruksgymnasium med internat bodde hon under perioden på ett elevhem. Sanna är vidare 
utbildad kock, kallskänka samt har en kvalificerad vidareutbildning i ledarskap med inriktning 
hotell och restaurang. Hon arbetar idag som kock, Sanna är singel.  
 
Jelani 
Jelani är 33 år och kom till sin fosterfamilj då han var cirka 9 år. Jelanis bakgrund skiljer sig 
från de andras i det avseendet att han kom från Eritrea till Sverige 1 ½ år innan han 
placerades, han har därmed även andra kulturella erfarenheter. Vilket jag tycker ger denna 
rapport en extra dimension. Jelanis placering var en uppväxtplacering och Jelani bodde där 
sammanhängande hela uppväxten. Jelani gick från tredje klass ända upp till nian i skolan på 
den ort där han var placerad, gymnasiet gick han i en större stad. Idag arbetar Jelani som 
projektledare i ett SIDA-projekt, projektet handlar om att ungdomar ska lära sig om andra 
ungdomar och deras förhållanden i tredje världen, ett lärande material tillsammans med 
riksidrottsförbundet. Jelani bor tillsammans med sin flickvän sedan några år tillbaka.  
 
Bakgrund 
 
Orsak till placering? 
Andreas 
När Andreas var fyra år gammal dog hans biologiska pappa. Han menar att i samband med det 
blev hans mamma knäckt, mamman missbrukade droger och var psykiskt sjuk, schizofren. 
Hans pappa dog av att hans halspulsåder brast, Andreas tror att även pappan missbrukade. 
 
Johan 
Johan berättar att hans pappa aldrig har funnits med i bilden så som han har önskat, han 
försvann när Johan föddes. Han har haft en ytterst liten kontakt med sin pappa och den 
uteblev helt då pappan gifte om sig. Johans mamma var psykiskt sjuk, han berättar att hon 
ofta åkte in och ut på sjukhus, ”ja hon hoppade från balkonger bla. och har suttit inne på 
Långbro sjukhus, mycket ut och in från sjukhus hit och dit sådär”.  Johan tror vidare att en 
orsak till varför han placerades var för att han berättade för sin dagisfröken att hans mamma 
sagt till honom: ”kan inte du rispa lite grann i din handled? Då sa jag nej det tänker jag inte 
göra, det vill jag inte göra för då kommer det att börja blöda”. 
 
Sanna 
Att Sanna placerades i ett familjehem berodde på att hennes mamma var psykiskt sjuk och 
ansågs inte bli en tillräckligt god mamma åt Sanna. Från början fick Sannas mamma 
diagnosen schizofreni men den har under åren övergått i nya diagnoser. Men Sanna tror att 
hennes mamma antagligen har någon form av psykos. Varför Sanna inte fick bo tillsammans 
med sin biologiska pappa är lite oklart hon berättar att hennes pappa var döv och att han fick 
MS, hon beskriver det såhär:  
 

”under det att socialtjänsten bedömde så såg de inte honom kunna ta hand om mig och ge mig en ordentlig 
uppfostran, han skulle inte kunna höra mig om jag var ledsen och höra behovet om man säger” 

 
Jelani 
Jelani kom till Sverige tillsammans med sin mamma 1982, då han var cirka 8 år. Jelani hade 
äldre syskon som bodde i Malmö, mamman lämnade Jelani att bo tillsammans med bröderna. 
Detta pga. att det var krig i Eritrea och för att de vid den tidpunkten värvade barnsoldater.  
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 Den biologiska familjen 
 
Hur såg familjekonstellationen ut och hur ser den ut idag? 
Andreas 
Andreas bodde tillsammans med sin mamma och pappa innan fadern gick bort. Andreas har 
en fem-sex år äldre syster men henne bodde han aldrig tillsammans med pga. att hon 
adopterades bort då hon var liten bebis. Under tiden Andreas var placerad fick han två 
småsyskon, en lillebror och en lillasyster, även de placerades. Hans mamma bor idag på ett 
hem en bit ifrån Andreas.  
 
Johan 
Johan berättar att han skulle ha haft en halvbror men att han var dödfödd. Johan bodde således 
enbart med sin mamma innan placeringen. Johans pappa gick bort då han var 12 år gammal.  
Sedan år 2003 är Johans mamma inte vid liv längre. I övrigt har Johan en mormor som är 
betydelsefull för honom.  
 
Sanna 
Sannas biologiska familj bestod förutom hennes mamma och pappa av en storebror som var 
cirka sju år äldre än Sanna. Storebrodern växte upp tillsammans med deras biologiska pappa. 
Då Sanna var cirka 21 år tog pappan självmord, hon säger såhär: ”han ramlade eller hoppade 
ut från sjätte våningen”. Hennes biologiska mamma bor idag på ett gruppboende. Sanna har i 
inte träffat någon från den biologiska släkten förutom sin farmor vid ett tillfälle och sin 
mammas syster som även hon bor på samma gruppboende som mamman. Systrarna har 
samma problematik. 
 
Jelani 
Ursprungligen bestod Jelanis familj av föräldrarna, tre äldre bröder och en syster i Sverige och 
en äldre syster och bror i Eritrea, han beskriver sig som en ”liten sladdis”. Jelanis föräldrar 
har under hela uppväxten bott i Eritrea. År 2003 gick Jelanis pappa bort pga. ålderdom.  
 
Hur har relationen till de biologiska föräldrarna och syskonen sett ut och hur har den 
utvecklats? 
Andreas 
Andreas berättar att relationen till hans mamma och pappa var bra då han var liten. Sin 
storasyster fick han kontakt med då han var i tonåren. Småsyskonen lärde han känna genom 
att deras biologiska mamma besökte dem i familjehemmet och att han då följde med,  
 
”nja först så var det väl att morsan skulle dit och träffa lillebrorsan, hon ville dit och träffa sitt barn och då var 
det så att man hängde med och lärde känna den där familjen i början då. Men sen vart det ju mer och mer att 
jag och deras son tog mera kontakt och började göra grejer så att man kom in i familjen på ett sånt sätt, som 

kompis till honom. Man träffade ändå sina syskon, det är så man vuxit upp med dom” (Andreas). 
  
Under uppväxten träffade Andreas sin mamma ganska ofta beroende på omständigheterna 
runt omkring henne, var eller om hon var placerad någonstans eller om hon hade eget boende. 
Då de bodde i samma stad och hon hade eget boende hälsade Andreas på henne nästan varje 
dag. Befann hon sig på något hem kunde de bli besök en gång per vecka. Idag träffar Andreas 
inte sin mamma sedan de senaste tre åren. Däremot så ringer mamman nästan varje dag. Han 
beskriver att de alltid haft en nära relation och att de har det även idag, han tycker att den är 
på ett djupare plan och inte bara allmän. Relationen till de biologiska syskonen säger han 
såhär om:  
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”nja nära och nära relationer vet jag inte men man har ju träffat dom mycket men det har ju inte vart den här 

jättetighta syskonrelationen, har det väl inte vart. Men det är väl det att man har vart där och de har väl vetat att 
man har varit deras bror så att säga”. 

 
Johan 
Johan beskriver att han under uppväxten i familjehemmet träffade sin mamma en gång i 
veckan eller någon gång i månaden. Om kontakten till hans mamma var bra innan placeringen 
säger Johan såhär: ”ja sådär hon jobbade ju och jag gick i skolan och jag hade mina 
kompisar, hon är ju ändå mamma”. Johan berättar att när han blev äldre var kontakten väldigt 
bra de pratades vid på telefon varje vecka eller varannan vecka. Mamman skrev även brev till 
Johan som han besvarade genom att ringa upp henne. Han säger att de träffades i mån av tid 
och att de inte kunde träffas oftare pga. att hon bodde en bit ifrån, men vid de tillfällena hon 
var i Stockholm tittade hon förbi. Johan tycker att hans kontakt till sin mormor är relativt god. 
 
Sanna 
Sanna har under uppväxten haft regelbunden kontakt med sin biologiska pappa och storebror, 
de besökte henne ofta i familjehemmet. Hennes biologiska mamma träffade hon inte förrän 
hon var 10 år trots att hon ville, detta för att man inte ville göra Sanna rädd. Man valde därför 
att gömma undan mamman. Sannas biologiska pappa och Sannas fosterföräldrar hade under 
uppväxten texttelefonkontakt minst en gång i månaden och när Sanna blev äldre ringde han 
även henne. Sanna har idag en sparsam kontakt till sin biologiska bror, hon träffar honom 
endast slummässigt på stan. Sanna menar att de inte har någonting gemensamt och att brodern 
är ”totalångestframkallande” för henne då hon tycker att han endast verkar söka efter en ny 
familj. Sanna menar att det enda de har gemensamt är deras synfel, brodern har dock hört av 
sig vid de tillfällen han har fått barn. Sanna menar att hon har ett mycket starkare band till sin 
pappa, för honom känner hon respekt och förståelse, med det menar hon att hon förstod att 
han brydde sig om henne. Sanna tycker att han visade det både med ord och genom att han 
fanns där.  
 
 Sin biologiska mamma träffar Sanna idag en gång per år sedan de senaste fem-sex åren. 
Kontakten yttrar sig i att gruppboendet ordnar med ett årligt julbord. Det har även hänt att 
mamman ringt vid vissa tillfällen som tex. vid Sannas födelsedag. Sanna beskriver att 
kontakten till sin mamma känns precis lagom, hon tror inte att den skulle kunna vara på något 
annat sätt. Hon tycker också att det är väldigt skönt att få känna igen sig,  
 

”ja utseendemässigt men också att få höra från folk som jobbar på det här gruppboendet att få höra dom 
eftersom hon inte kan berätta sin egen historia, så hör man hur dom berättar hur hon hjälper andra, kommer på 
smarta lösningar och hur min mamma hjälper sin syster jätte mycket att dom är som oskiljaktiga. Därav ser jag 
massor med likheter hur man själv är att hjälpa till, som man inte vetat för att man inte träffat men det är ändå 

så man är på ett visst sätt från början” (Sanna). 
 

Sanna berättar att kontakten är både för hennes egen skull men också för hennes mammas 
skull, såhär utrycker hon formen deras relation har tagit: ”så att relationen, banden, sitter 
ihop. Hon vet att jag inte lämnar henne även fast vi inte ses”.  
 
Jelani 
Jelani berättar att han under hela uppväxten haft en regelbunden naturlig telefonkontakt med 
sina biologiska föräldrar, mycket tack vare att fosterföräldrarna hela tiden ”puchat” honom att 
ringa föräldrarna. På så vis har han lyckas bevara både relationen och sitt modersmål. Han 
menar vidare: 
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”annars jag tror  det är ganska lätt att man förlorar kontakten för man är bekväm i sin situation där man är och 
tänker att jag tar det sen och rätt som det är har man förlorat språket kanske kulturen, hur beter man sig, hur 

hälsar man och sådär”. 
 
Jelani berättar att han ringde två-tre gånger i månaden om inte mer, samt på alla storhelger. 
Jelani menar att denna kontakt hade blivit främmande om han inte bevarat språket, 

 
”kontakt hela tiden och det har varit väldigt naturligt eftersom jag kan språket och kulturen men återkommande 
om jag inte hade kunnat det så hade dom personerna varit främmande för mig, från att ha varit ens föräldrar man 

har kunnat prata med till att helt plötsligt är det ett glapp” (Jelani). 
 
Under uppväxten har Jelanis föräldrar besökt honom i Sverige vid fyra tillfällen, idag ringer 
Jelani sin mamma varje söndag. Jelani menar att han har mycket att tacka sin mamma för, han 
menar att hon var en klok kvinna som förstod faran för Jelanis liv då han var i Eritrea. Hade 
hon inte handlat som hon gjorde hade han kanske inte varit i liv idag. Jelani berättar att hans 
biologiska föräldrar under uppväxten varit väldigt måna om relationen till fosterföräldrarna 
och ibland skickat föremål eller traditionella prylar till dem. Det har alltid varit öppna kort 
vilket han tror har varit väldigt viktigt,  
 

”så det har alltid vart öppna kort och det tror jag har varit väldigt viktigt att inte liksom smussla eller inte 
ifrågasätta, fast jag hade inte så mycket att ifrågasätta för jag visste ganska tidigt vad jag stod i den här frågan 

och i en här processen, det har liksom alltid varit väldigt väldigt naturligt för min del då” (Jelani). 
 

Något Jelani tycker var jobbigt i den här processen var separationen från sin biologiska 
mamma. Han berättar att då han bodde i Eritrea var han alltid tillsammans med mamman. 
Hans pappa arbetade från tidig morgon till sen kväll medan hans mamma var hemmafru. Han 
berättar hur hans mamma alltid bar honom på ryggen och hur han tydde sig till henne. När 
hon sedan bara lämnade honom i Sverige och återvände själv till Eritrea, upplevde Jelani en 
väldigt jobbig tid då han inte visste när de skulle ses igen osv. Han hade heller ingen 
möjlighet att ringa mamman för vid den tidpunkten var det väldigt dyrt att ringa till 
hemlandet. Jelani beskriver att han hade en väldig jobbig och rörig tid framför sig innan han 
kom till sin fosterfamilj.  
 
Relationen till sina biologiska syskon i Sverige säger Jelani såhär om: ”relationerna går upp 
och ner med mina bröder och kontakterna men dom finns ju där någonstans absolut. Men den 
faller sig inte lika naturlig som till resten”. Jelani menar att de har en viss relation men han  
beskriver den inte som nära, han menar att det delvis handlar om att de har skilda intressen. 
  
Fosterfamiljen 
 

Hur såg fosterfamiljen ut? 
Andreas 
Andreas berättar att hans fosterfamilj bestod av fosterföräldrarna Anna och Kalle, storebror 
Simon och storasyster Hanna, även de fosterbarn. Andreas berättar att han tilltalar sina 
fosterföräldrar med deras namn. De gånger han kallar dem mamma och pappa har varit vid 
sådana sammanhang som tex. om någon ringt och det blivit lite konstigt då säger Andreas att 
han kan ha sagt ”farsan är inte här” . Andreas menar att han vet vilka som är hans riktiga 
föräldrar och tycker det skulle ha känts konstigt om han skulle ha kallat dem för mamma och 
pappa. Andreas säger mamma om sin biologiska mamma.   
 
Johan 
Johan beskriver sin fosterfamilj med att:  
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”det var mamma, pappa, hund och sen så var det de två biologiska barnen och plus några andra fosterbarn till 
då. Så det kom fosterbarn och så åkte de iväg och så kom det nya fosterbarn, så jag bodde ju där relativt lång 

period. Man kan säga att jag bott där mest av alla fosterbarnen”. 
 

Johan berättar att i början av sin placering hos fosterfamiljen kallade fosterföräldrarna för 
mamma och pappa, då han var en sju - åtta år men att han sedan växte ifrån det. Johan kallar 
sin biologiska mamma för mamma. 
 
Sanna 
Sannas fosterfamilj bestod av mamma, pappa och en fyra år äldre bror som var adopterad. 
Sanna berättar att hennes biologiska pappa inte tillät att Sanna skulle adopteras vilket 
medförde att hon växte upp som fosterbarn i familjen. Sanna är dock adopterad idag sedan 
hon var 20 år gammal. Sanna kallar sina fosterföräldrar för mamma och pappa och om sina 
biologiska föräldrar säger hon biologiska föräldrar eller kallar dem vid namn. Sanna utrycker 
såhär om relationen till sina fosterföräldrar och de biologiska föräldrarna ”Föräldrar det är 
mina fosterföräldrar, biologiska är min kropp mitt arv och så”. 
 
Jelani 
Jelani beskriver att hans fosterfamilj bestod av honom och Daniel som var fosterbarn och 
Anders och Milla som var fosterföräldrarna Eva och Klas biologiska barn. Jelani kallar sina 
fosterföräldrar för föräldrar sammantaget men han säger inte mamma och pappa utan kallar 
dem för Eva och Klas. Jelani kallar heller inte sina biologiska föräldrar för mamma och pappa 
utan kallar även dem vid namn.   
 
 Hur var upplevelsen av att komma till ett familjehem och hur var det att leva med en 
fosterfamilj? 
Andreas 
Såhär beskriver Andreas sin upplevelse av att komma till fosterfamiljen:  
 
” det jag kände var till den nya familjen jag flytta, det kändes som att jag, ah jag trivdes där kan man väl säga. 

Det var väl konstigt att helt plötsligt en dag var man på ett nytt ställe men att det ändå kändes ganska bra”. 
 

Andreas tycker att det har fungerat och känts bra även fast han inte har kunnat bo med sin 
biologiska mamma. Vissa stunder upplever Andreas att det känts knepigt tex.  
de stunder då han önskat att han fick vara med sina föräldrar. Andreas säger vidare: 
 
”Det är väl alltid stort att byta familj men jag var väl ganska ung då så jag accepterade det ganska lätt kan man 

väl säga. Jag menar jag trivdes ju på det nya stället också det var kul med andra barn man kunde leka med så 
det var helt ok”. 

 
Andreas tror att det betydde väldigt mycket att det redan fanns barn i fosterfamiljen, han tror 
att han på så vis lättare smälte in i familjen än om det bara hade varit fosterföräldrarna. 
Andreas säger att han kände sig välkommen i familjen men att det var vissa saker som han var 
försiktig med,  

 
” ja det är klart att jag känt mig som en i familjen, men det är ju alltid lite smågrejor som man har varit försiktig 
med liksom tex. som om man kan ta vissa grejer och sådär alltid frågat sånt där lite mer försiktig om man kan ta 

några speciella grejer som grejer i skafferiet eller kylskåpet, jag ringde alltid och frågade om jag kunde göra 
och göra det, lite sånt där. Sån som man är jag vet inte” (Andreas). 

 
I övrigt tycker Andreas det flöt på automatiskt, det som var svårt att förstå var då han var 
liten, varför han skulle bo i familjehemmet? Men ju äldre han blev desto mer förstod han. Det 
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Andreas upplever som negativt med att leva i ett familjehem var kontakten till socialtjänsten, 
han menar att han inte hade någon större lust att prata med dom och att de fick honom att 
känna sig som ett speciellt barn,  
 

”ja jag hade hellre bara velat haft det som en vanlig unge och bara bott där, javisst de gör bara sitt jobb och 
kollar att man blir behandlat rätt och så där men ja det kan ju bli jobbigt för ett barn också om de ska behöva 
komma. Man vill ju liksom bara leva med den där familjen och bara va där och inte bli särbehandlad på nåt 

sätt” (Andreas). 
 
Det Andreas upplever som positivt med att växa upp i ett familjehem var att han haft 
någonstans att bo då hans mamma inte varit närvarande och att han fått lite mer trygghet 
genom att det har funnits några där för honom. 
 
Johan 
Då Johan kom till sin fosterfamilj upplevde han det såhär: 
 
” man var lite blyg i början och sen så växer man ju in i familjen och börjar prata. Man var blyg, ensam sen så 

växer man ju fram det är som att börja en ny skolklass kan man säga”. 
 
Johan upplevde det som aningen svårt att skapa nya relationer till fosterfamiljen och beskriver 
att han var mycket på sitt eget rum och lyssnade på musik m.m. Samtidigt som hans önskan 
var att han skulle få det bra. Johan menar att upplevelsen av att bo i familjehemmet var trevlig 
och fick honom att känna sig trygg,  
 
”man hade ett hem att gå till, ingen som kommer och liksom säger dumma saker till en som min mamma gjorde 

då, hon mådde inte så bra hon grinade till mig och allting sånt där och det gjorde ju inte den här familjen de var 
trevliga, de var snälla och trevliga kan man säga” (Johan). 

 
Johan upplevde inte att det fanns något som var otryggt med familjehemmet, men menar att 
det som var negativt var att han kände sig särbehandlad, han säger: 
 

”de hade ju eller man blev ju behandlad nästan  som ett andrahands barn de hade ju sina biologiska barn där 
och så men man hörde ju hemma i familjen på ett sätt och på ett annat, men det kändes tryggt att bo där”. 

 
Johans upplevelse av att han blev särbehandlad handlade även om att han hade en känsla av 
att han fick sköta mer hushållssysslor än de biologiska barnen som att klippa gräsmattan, 
plocka ur diskmaskinen etc. Johan tycker i övrigt inte det har varit några större problem med 
att växa upp i en fosterfamilj utan menar att det som var lite knepigt var att han blev tvungen 
att skaffa nya vänner. Annars så tycker han det har varit som att vara i en vanlig familj.  
 
Sanna 
Då Sanna kom till sin fosterfamilj var hon endast nio månader gammal, hon har därför inga 
minnen utav själva placeringen. Men Sanna berättar att hennes fosterföräldrar redan från 
mycket tidig ålder varit noga med att berätta och informera varför hon varit placerad hos dem. 
Sanna menar att hon på så vis har kunnat acceptera faktumet, vilket även har bidragit till en 
ökad trygghet hos fosterfamiljen.  
 
”Det finns så mycket i ens rötter i det biologiska arvet som man behöver veta vart man kommer ifrån, det är ju en 

trygghet att vara borta från sina biologiska föräldrar så länge man förstår varför” (Sanna). 
 
Då Sanna var liten upplevde hon sin fosterfamilj som en vanlig familj, Sanna säger att hon 
alltid vetat vilka som var hennes biologiska föräldrar men att fosterföräldrarna ändå var 
hennes föräldrar. Det var hos dom hon bodde så de var, ”vanliga Svenssons liksom”. 
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Under sin uppväxt upplevde Sanna en stor otrygghet, hon berättar att hon inte förstod 
skillnaden i varför hon var fosterhemsplacerad och varför hennes bror var adopterad. Hon 
upplevde detta som att brodern hade större rättighet att vara i familjen än hon själv hade, 
Sanna säger:  
 

”det har känts som att eftersom jag visste att min bror var adopterad och jag visste att jag inte var det, jag 
förstod inte skillnaderna. Jag förstod att han, det kändes som att han hade mer rätt än jag att vara i familjen än 
jag alltid. Medan jag hade känslan av att jag inte skulle bo kvar hela livet. Det kändes jäkligt otryggt. Det var 

just det där att inte veta det kändes som om jag missköte mig eller det hände något dåligt så skulle jag inte få bo 
kvar”. 

 
Sanna berättar även att hon under uppväxten dels hörde från sin biologiska bror att hon skulle 
få flytta hem och dels hörde en socialsekreterare som sa till fosterföräldrarna -”det är oklart 
hur Sannas framtid ser ut”. Dessa kommentarer medförde att Sanna kände en stor otrygghet 
under uppväxten. Pga. detta kände Sanna extrema krav på sig själv, om att hon var tvungen att 
sköta sig, så att hon skulle få stanna i fosterfamiljen. Sanna menar att hon alltid skött sig, 
kommit hem i tid, aldrig rymt etc. Allt för att inte förstöra något i familjen. Sanna säger att 
hon haft det så himla bra i sin fosterfamilj, hon menar att de alltid tagit hand om henne på 
bästa sätt och tror inte att hon hade kunnat få det bättre någon annanstans. Hon menar att hon 
inte hade kunnat få det liv hon har fått om hon inte hade blivit placerad.  
 
Sanna berättar att när hon var yngre hade hon en del funderingar kring det biologiska arvet, 
hon menar att de gånger under uppväxten då hon inte förstod sina fosterföräldrar upplevde 
hon det som att:  

 
” jag tillhör egentligen inte den här familjen, det kändes som att vi ändå inte hör ihop i det biologiska. Jag tror 
att man har speciella band till sina biologiska föräldrar, så ibland så kändes det som att vi inte är biologiska 

liksom” (Sanna). 
 
Sanna berättar att de gånger socialtjänsten kom hem till fosterfamiljen upplevde hon det som 
att de kom och gjorde en bedömning, det skulle städas och bjudas på fika och Sanna menar att 
om de inte hade gjort det skulle det ha känts som om de inte dugt till. Hon menar att det har 
medfört att hon idag hatar fasadfamiljer, för det finns inget att dölja.  
 
Jelani 
Jelani kom till sin fosterfamilj en söndag dagen innan han skulle börja skolan efter 
sommarlovet. Jelani berättar hur hans fosterföräldrar under hela sommaren erbjudit honom att 
komma och hälsa på. Jelani gjorde dock inte det pga. att han kände att han inte ville lära 
känna fosterfamiljen, såhär säger han: ”jag kände dom inte och jag ville inte känna dom heller 
det var så mycket som hade hänt”. När Jelani sedan kom till det lilla samhället, fanns där 
ingen som inte hade svensk medelklass som bakgrund. Jelani kunde heller inte vid den 
tidpunkten särskilt mycket svenska. Då Jelani bodde hos paret som hans äldre syskon kände, 
hade de bott i en förort som påminde om Rinkeby. När Jelani kom till familjehemmet blev det 
en stor kontrast till det han tidigare sett av Sverige. Han hade tidigare aldrig upplevt den 
svenska miljön och landsbygden, detta medförde en liten chock. Jelani förstod heller inte hur 
deras vardag såg ut och fosterfamiljen förstod inte hur hans vardag såg ut. Så här säger han: 
 

”jag kommer ihåg att jag undrade varför de stoppade in tallrikar i ett vitt skåp, det var ju diskmaskinen. Jag 
fattade inte, det där med diskmaskin, vad var det för något?” 
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Jelani menar att det tog ungefär ett år innan han kom in i allt. Han berättar att saknaden från 
sin biologiska mamma började avta då han kom till fosterfamiljen och hittade, ”en trygg 
punkt, okey det här är mitt rum, det här är min cykel, det här är mina klasskamrater och man 
började komma in i vardagen”. Jelani berättar att han känslomässigt knöt an till 
fosterfamiljen och att hans fostermamma Eva engagerade sig på ett sådant vis att även en del 
utav hans vardag kom in i fosterfamiljen. Eva kontaktade Eritreanska föreningar och lärde sig 
hur det var i Eritrea, historien m.m. Eva tog med Jelani på olika möten och arrangemang, 
vilket medförde att Jelani inte blev ”helt försvenskad”. Jelani anpassade sig till fosterfamiljen 
samtidigt som fosterfamiljen anpassade sig till Jelani. Då Jelani insåg att fosterföräldrarna var 
genuint intresserade av honom skapade det förtroende ju äldre han blev.  
 
I övrigt tycker Jelani att hans uppväxt i familjehemmet flöt på väl och han anser att han haft 
en väldigt bra och trivsam uppväxt. Han uttrycker att han är oerhört nöjd med att han växt upp 
där han har gjort och att han har haft tur. Jelani menar att ju äldre han blev desto mer tillfreds 
med situationen blev han, vilket han tror beror på att hans fosterföräldrar hela tiden har legat 
ett steg före och förstått hans behov. 
 
Jelani beskriver sin uppväxt som väldigt oproblematisk men att han ibland reflekterade kring 
att han hade en god man. 
 
” Så det kunde jag känna litegrann, ja just varför har ínte de andra någon god man? Men det var ingenting som 
jag störde mig på heller. Men det var också på något sätt en markering att de är inte mina juridiska föräldrar” 

(Jelani). 
 

Socialtjänsten upplevde Jelani inte som något speciellt, han berättar att han ibland var med en 
stund och att han sedan gick iväg, Jelani säger att han inte riktigt förstod varför han skulle 
träffa dem: ”Jag var en så naturlig del av familjen så att det blev främmande för mig att 
träffa socialtjänsten”. Jelanis fostermamma Eva var under uppväxten hemmafru och det är 
något som Jelani upplevde att det gav en ökad trygghet, han menar att det var skönt att det var 
någon hemma om man behövde hämta grejer m.m.  
 
Hur ser relationen till fosterföräldrarna och fostersyskonen ut? 
Andreas 
Andreas berättar att han har en ganska bra relation till sin fosterfamilj även fast de idag inte 
ses så ofta pga. att fostersyskonen och Anna, hans fostermamma, bor neråt landet. Andreas 
säger att fostersyskonen är som riktiga syskon, han berättar att de gjorde allt som riktiga 
syskon gör ihop. tex. gjorde de roliga saker, detta medförde att de fick en speciell 
samhörighet: 
 
”man gjorde ju en massa roliga grejer när man va liten med dom, så det vart väl speciellt och man vart ju precis 

som syskon också kan man väl säga, man vart ju precis som syskon”.(Andreas) 
 
Andreas menar att hans fostersyskon betyder mer för honom än hans biologiska syskon, han 
berättar att det blivit så pga. att han växt upp med dom. Idag träffar han fostersyskonen 
mestadels vid speciella tillfällen eftersom de bor så långt ifrån, ibland talas de vid per telefon. 
Andreas säger: ”men det är ju inte samma kontakt som när vi bodde ihop direkt, det blir det ju 
aldrig”. 
 
 Då Andreas var 14-15 år skildes fosterföräldrarna. Andreas berättar att hans fosterpappa var 
som hans pappa innan tonåren, han säger: ”ja helt klart det kan man säga. Jag kände mig 
trygg det kändes jätte bra”. Andreas berättar vidare att under den period han sedan bodde hos 
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sin fosterpappa efter skilsmässan så knöt det sig mellan honom och fosterpappan. De kom inte 
överens om vilka regler som skulle gälla som tex. vilken tid Andreas skulle komma hem på 
kvällen etc. Oenigheterna slutade med att Andreas och hans fosterpappa blev väldigt osams 
och Andreas ”stack därifrån”. Efter det har Andreas varken bott eller sovit över mer hos sin 
fosterpappa. Kontakten efter händelsen har skett vid de tillfällen fosterpappan besökt Anna, 
fostermamman i hennes hem och på så vis har de setts i alla fall. Andreas säger vidare:  
 

”sen har det ju blivit att man snackat på telefon på senare dar och lite sånt där, träffats lite mer, som nu 
övningskör och gör såna grejer ihop”. 

 
Andreas menar att relationen till hans fosterpappa varit knackig efter händelsen i tonåren men 
att den idag har blivit lite bättre och att relationen idag är ganska bra. 
 
Johan 
Johan berättar att hans fosterföräldrar inte kändes som mamma och pappa. Såhär beskriver 
han dem istället:  
 

”nej inte riktigt kan man väl säga men litegrann sådär, man kan säga stödfamilj, stödföräldrar, extra mamma 
och extra pappa”. 

 
Johan berättar att kontakten till fosterföräldrarna idag är någon gång ibland, högst en gång i 
månaden. Han menar att kontakten känns relativt bra för hans del, han menar att han har sitt 
liv, sina vänner och sina saker för sig. Johan säger att han inte kom de biologiska barnen i 
familjen särskilt nära, såhär utrycker han det: nej de biologiska barnen har jag lite kontakt 
med, men inte så mycket, litegrann så där”. Men det händer ibland att de hälsar på eller hörs 
per telefon. Johan beskriver att han tillsammans med de biologiska barnen i familjen ibland 
gjorde olika saker: 
 

”ja vi åkte ju iväg till deras landställe sen åkte de utomlands och grejer och jag var hos min mormor i Finland 
sen kom de hem och var jätte bruna och jag var knall vit, jag följde med så gott jag kunde”. 

 
Sanna 
Sanna beskriver sin relation till sin fosterfamilj som väldigt bra, hon menar att hon kan ringa 
alla familjemedlemmar mitt i natten och när som helst. Hon berättar att alla i familjen har 
väldigt starka band till varandra idag men att det inte alltid varit så. Sanna upplevde 
tonårsperioden som en tid då hon kände sig missförstådd. Hon upplevde att hon inte dög för 
den hon var och blev arg på sina fosterföräldrar,  
 
”det kändes som att jag inte dög för den jag var, jag blev arg på dom för att dom inte kunde acceptera mig för 
mina kläder, mina ord och för mina åsikter vad jag tyckte. Då var kontakten inte alls bra, den var ju bra det var 
ju inte så att vi inte hördes alls men den var inte lika bra. En viss ilska, frustration över vad jag tror att..eftersom 
jag kände när jag var yngre att man blev tvungen att sköta sig för att man var tvungen att vara kvar i familjen, 
det hängde kvar med stilen och mitt uttryckssätt om jag inte dög då vilket jag ändå kände mig mer mogen i mig 
själv och kände att jag gjorde rätt, så kändes det som mer en frigörelse att flytta till en annan skola för att sånt 
fall deala med problemet själv än att bli satt i en annan familj” (Sanna).  
 
Sanna menar att trots hennes upplevelse av tonåren har hennes fosterföräldrar aldrig svikit 
henne, de har alltid ställt upp och hjälpt till att fixa med saker och ätit middagar ihop m.m. 
”men det var inte den här personliga relationen med att man kan prata med varann med ett 
öppet hjärta”, som Sanna tycker de har idag.    
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Jelani 
Jelani beskriver att Eva och Klas hans fosterföräldrar har blivit som extraföräldrar, han 
berättar att han alltid har vänt sig till dem om han haft något problem eller något som han bara 
velat dela med sig av. Jelani menar att relationen till fosterföräldrarna är som till vilka 
föräldrar som helst,  
 

”  de är som vilka föräldrar som helst som ger kloka råd till sina barn så har det varit och tagit del av det och 
gör det fortfarande också för att jag är ändå fascinerad av all den tiden de har lagt ner på mig om du tänker på 

att då de bildade familj en gång i tiden och födde två barn så var det ju inte tanken att en kille från Eritrea skulle 
ingå i framtidsplanen i deras familj, ja jag tycker det är häftigt och väldigt respektfullt att man tänker på den 

svaga individen” (Jelani). 
 

Jelani beskriver att han under högstadiet hade det väldigt tufft i skolan, framför allt med lärare 
som inte förstod honom och hans kultur. Jelani menar att det är väldigt viktigt att man har 
någon som stöttar en och ifrågasätter saker. Han menar att hans fosterföräldrar hela tiden 
gjorde det för honom och att det fick honom att känna sig säker då han växte upp. Jelani säger 
att relationen han haft och har till fosterföräldrarna varit väldigt oproblematisk och han har 
inte upplevt sig själv som placerad,  

 
 ” relationen som jag haft med Klas och Eva och har liksom inte känts som att man varit placerad heller, man 

har varit med på allt från släktkalas till resor hit och dit, det har varit ett väldigt oproblematiskt sätt att leva på 
och man har också haft väldigt stor frihet under sin ungdom, frihet under ansvar och lärt sig var gränsen går 

och då har man liksom inte tänkt: ja men vaddå om mina biologiska föräldrar hade bott här…(Jelani)  
 

Jelani berättar att han och de andra barnen i familjen har en bra relation, alla fyra. De har 
alltid kommit överens fast de haft skilda intressen. Han säger att det var och är fortfarande 
väldigt mycket syskonkärlek. Jelani beskriver att de har riktiga syskonrelationer, han säger 
vidare:  
 
” ja det har vi, det har vi och det har vi alltid haft och det har folk vetat om på skolan och lärare och sådär att vi 

är syskon även om vi hade olika efternamn”. 
 
Hur har familjehemsplaceringen påverkat dig som person? 
 
 Identitet 
Andreas 
Andreas tror att hans identitet helt klart kan ha påverkats av att han haft två familjer, vilket 
även bidragit till en inre styrka, han utrycker det såhär:  
 
”ja det har det nog säkerligen gjort jag tror man har blivit starkare som person eftersom man haft en morsa som 
åkt in och ut från hem och såna där grejer, man har sett lite grejer som man inte skulle ha sett. Att det påverkat 

ens identitet det tror jag helt klart”. 
 
 
Johan 
Johan tror inte att hans identitet påverkats av att han växt upp med två familjer.  
 
Sanna 
Sanna berättar att hennes fostermamma under hela uppväxten talat om för henne att hon duger 
som hon är och gett henne kärlek. Hon är uppväxt i en ”Svenssonfamilj” men menar att hon 
egentligen inte skulle ha varit där, vilket har format hennes identitet. Sanna berättar vidare att 
placeringen påverkat hennes identitet genom att hon har fått en stor förståelse för andra 
människor,  
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”Identiteten har format mig att vara hjälpsam att se andra människor för precis vilka de är, jag känner att jag 

har stor förståelse för andra människor att jag kan förstå andra och inte dömer andra för jag vet att bakgrunden 
kan förvåna vem som helst” (Sanna). 

 
Sanna berättar att hennes fosterföräldrar har lärt henne allt de kan, hon har på så vis fått deras 
beteende. Då hon aldrig lärt känna sina biologiska föräldrar menar Sanna att identiteten består 
i att hon vet hur de ser ut,  

 
” Identitet att kunna känna igen sitt ansikte från min biologiska pappa och mamma, är otroligt lika dom och 

såna grejer som man har i sitt arv som synfel de har jag ju bara känt mig tryggare med att veta..så det är klart 
identitet från deras sida är  mera utseende än beteende” (Sanna). 

 
Jelani 
Jelani menar att hans identitet har påverkats av hans bakgrund men dock inte av honom själv 
utan utav andra som tyckt och tänkt. Han berättar att många eritreaner påpekar att han är så 
svensk, för att han växt upp här och gått i skola här. Sedan finns det folk som har åsikter om 
vart han kommer ifrån och menar att han inte tänker likadant som svenskar gör. Jelani menar 
att trots folks tankar om att placera in honom i olika fack har han aldrig blivit osäker eller 
ifrågasatt sin identitet. 
 
Jelani berättar att han på ett balanserat sätt försökt dra nytta av sin identitet genom att nyttja 
bägge kulturerna. Vilket har yttrat sig i tex. hans val av arbete. 
 
 
Personlig utveckling 
Andreas 
Andreas tror att familjehemsplaceringen kan ha räddat honom, samtidigt som han tycker det 
är svårt att säga något om. Han menar att socialtjänsten var ju tvungen att omhänderta honom 
och placera honom någonstans, vilket självklart medfört en förändring i hans liv. Andreas 
berättar att det som påverkat honom både positivt och negativt är socialtjänsten. Han tycker 
att deras inblandning i hans liv varit störande med möten etc. samtidigt som han säger:  

 
” Om de inte hade varit där hade det ju inte gått alls det var bra att de var där men de hade ju kunnat vart lite 

mer osynliga så att säga så hade det nog blivit bättre”. 
 
Johan 
Johan tror att familjehemsplaceringen haft stor betydelse för hans utveckling, han menar att 
fosterföräldrarna fanns där vid den tidpunkten och hjälpte honom med tex. läxläsning.  
 
Sanna 
Sanna menar att hon fått helt andra möjligheter och förutsättningar att göra det hon velat än 
hon skulle ha fått om hon växt upp med den biologiska familjen. Hon tror heller inte hon 
skulle ha fått trygghet hos sina biologiska föräldrar,  
 

”verkligen ha gått åt skogen inte alls haft någon trygghet och sådär. Jag menar min fosterfamilj har ju alltid 
värnat och tagit tillvara på mina personliga egenskaper, att peppa intressen, resor, de har lärt mig…att resa om 
man tänker på den ekonomiska frågan så har ju de kunnat ge mig andra saker. Jag har fått resa uppleva andra 

saker än vad jag hade fått” (Sanna). 
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Jelani 
Jelani tror inte han hade kunnat tala så bra svenska eller arbetat med det han gör idag med 
SIDA och tredje världen om fosterföräldrarna i tidig ungdom inte väckt dessa frågor hos 
honom,  
 

”för att man i tidig ungdom väckte de här frågorna genom att jag fick åka till Eritrea och fick se, man kanske 
ska starta någonting där för att göra bättre levnadsvillkor för folket. Det tror jag har stimulerats under min 

ungdom och jag tror inte jag hade kunnat få den någon annanstans, det är svårt att säga men jag tror inte det. 
Jag tror att det har påverkat mitt vuxna liv, min barndom att jag vuxit upp och bott i fosterhem, just också kring 

familjerelationer att vi är så tighta allihopa” (Jelani). 
 
Hur har du formats av placeringen? 
Andreas 
Det Andreas reflekterar kring då han tänker på hur han påverkats som person utav placeringen 
är som nämnts ovan under identitet, att han tror att han har blivit starkare som person av sina 
erfarenheter.  
 
Johan 
Johan tror inte det har påverkat honom så mycket att växa upp med en annan familj, så här 
utrycker han det: 

 
”inte så mycket egentligen det är familj som familj egentligen så att men biologiska föräldrar är alltid bästa 
föräldrarna kan man väl säga, men ändå finns det ju vissa nackdelar med att ha eller att bo i en familj man 

brukar ju hata varandra det är ju syskonkärlek där också. Det är ju mamma- barn liksom ibland är man elaka 
mot varandra och ibland är man snälla mot varandra, så det är ju som vanligt”. 

 
Johan tycker det är svårt att svara på hur placeringen format honom och påverkat honom till 
den han är idag,  
 

”det har jag ingen aning om jag vet inte om jag skulle bli en annan människa om jag bodde hos min mamma 
eller om jag hade bott hos fosterfamiljen” (Johan). 

 
Däremot tror Johan att placeringen påverkat honom då det gäller relationen till hans 
biologiska nätverk. Han berättar att han under uppväxten inte träffade sin egen familj, släkt 
och bekantskapskrets särskilt mycket, vilket han tror han skulle ha gjort om han bott hemma. 
Eftersom han var placerad blev det att han träffade sin fosterfamiljs släkt istället.  
 
Sanna 
Sanna menar att hennes fosterfamilj gett henne allt de bara kunnat och hon känner sig otroligt 
lyckligt lottad som fått denna familj. Sanna menar att hon inte alls skulle ha haft samma 
förutsättningar i sitt liv om hon inte hade växt upp med dom. Sanna menar att hon är otroligt 
tacksam för sin familj, för båda sina familjer och att det som de har gett henne är olika 
föräldraskap. Hon tycker att hon genom att tillhöra två familjer lärt sig att uppskatta det hon 
har och att man inte kan ta allt för givet. 
 

” Därför har ju aldrig någonting..egentligen har ju inte en snygg bil spelat mig någon roll, en snygg dyr 
Porsche jag har aldrig brytt mig för det har känts som om man kan krascha den eller den kan bli snodd och man 

kan förlora den jag värdesätter mer människor som finns runt omkring mig för de är liksom inte 
ersättningsbara” (Sanna). 

 
Sanna tycker att otryggheten över att inte få bo kvar i fosterfamiljen har påverkat henne, då 
hon upplevde det som att hon när som helst kunde förlora allt. Sanna berättar att det händer att 
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folk i hennes omgivning kommenterar att hon och hennes ”pappa” är så väldigt lika och att 
hon tror att det beror på att de har liknande beteende,   
 

”ni är så väldigt lika liksom och det är ju mer beteende vi beter oss ju har liknade sätt att tänka på eller när vi 
ska göra saker tror ju eller antar folk att han är min biologiska pappa” (Sanna). 

 
 Jelani 
Jelani menar att det är svårt att säga hur hans liv skulle ha sett ut om han inte växt upp hos 
Eva och Klas. Han menar att han har haft tur som hamnade hos två bra människor som velat 
bejaka hans intressen och hans kultur. Jelani tycker det är intressant att tänka på hur mycket 
tid de lagt ner genom att skjutsa till fotboll m.m. och att de är något de själva valt att göra.  
Jelani tror att inte bara han, utan hela fosterfamiljen påverkats av familjehemsplaceringen. 
Han säger: 
  

”jag tror även att om jag har lärt mig så har även resten av familjen lärt sig oerhört mycket, vilket en vanlig 
familj inte kan ta del av om man själv inte söker upp den informationen. Så jag tror att det berikar ju en hel 

familj att va delaktig i en fosterhemsprocess. Man lär sig oerhört mycket på det och jag tror också att det öppnar 
sig en helt ny värld som man annars inte skulle kunna ta del. Jag tror inte att Eva och Klas hade varit 

intresserade av Eritrea om inte jag hade varit med och jag hade inte varit intresserad av det stället dom bor på, 
höll jag på att säga, eller upplevt de jag fått uppleva faktiskt och upplever fortfarande en massa grejer”. 

 
Jelani tror att han har påverkats av att hans fosterföräldrar låtit honom testa sig fram i livet 
och prova olika saker. Han menar att han tagit lärdom av att de inte sagt nej utan istället 
uppmuntrat honom. Han menar att det format honom som person, vilket idag medfört att han 
vågar utmana sig själv som tex. då han sökte sitt nuvarande arbete; Jelani berättar att han 
egentligen inte var kvalificerad men att han ändå fick det för att han vågade försökta. Han 
säger vidare: ”Det kan jag märka väldigt tydligt på att jag har formats. På både gott och ont 
men mest på gott faktiskt”. 
 
Jelani berättar att han och fosterföräldrarna pratat om allt från hur det var på jobbet till den 
globala situationen i världen. Jelani menar att dessa diskussioner har format honom och att 
han har blivit så som han blivit fostrad,  
 

”.Varför ser det ut som det gör? Vi pratade om saker och jag gör fortfarande det och det är bara för att jag är 
formad av bägge två men mitt intresse har blivit mer och mer då det som Eva sysslar med barn, ungdomar, 
globala frågor om tredje världen. Så det faller sig helt naturligt fast man inte är biologiskt barn så kan man 

ändå se att man blir som man blir uppfostrad” (Jelani). 
 

 
ANALYS 

 
I detta avsnitt presenteras en analys kring resultatet med hjälp av tidigare forskning och de 
teoretiska perspektiv som tidigare presenterats.  
 
Betydelsen av att ha en regelbunden kontakt med den biologiska familjen 
Utav det resultat jag har fått visar intervjupersonernas svar på att alla under uppväxten i 
familjehemmet haft en regelbunden kontakt med någon av sina föräldrar antingen genom 
besök eller via telefon. Samtliga tycker sig också ha en bra och lagom relation till sina 
mammor idag. Tidigare forskning visar positiva effekter för barns utveckling då en god 
relation med de biologiska föräldrarna upprätthållits (Egelund & Hestbaek, 2003). Av det som 
framkommit i min studie lever intervjupersonerna välordnade liv, ingen av dem är tex. 
arbetslös och 3 av 4 har etablerade förhållanden. Ingen av intervjupersonerna uppger att de 
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haft några större problem inlärningsmässigt under skolåren. Alla intervjupersoner verkar idag 
klara sig bra i sitt vardagsliv.  
 
I tidigare forskning har man vidare sett att risken för sammanbrott minskar om barnet under 
placeringen vidhåller en kontakt med de biologiska föräldrarna (Egelund & Hestbaek, 2003). 
I denna studie kan man konstatera att inga sammanbrott har skett. Vilket man kan se som att 
resultatet går i linje med tidigare forskning. De unga vuxna i studien har visat på positiva 
effekter och samtliga har bott i samma familjehem fortlöpande under hela uppväxten. Detta 
kan ses som ett resultat av att de haft en regelbunden kontakt med någon av de biologiska 
föräldrarna under uppväxten.  
 
Två av intervjupersonerna uppgav att fosterföräldrar blivit som ”föräldrar” för dem. Tre av 
intervjupersonerna uppgav att de etablerat nära syskonrelationer med barnen i familjehemmet. 
Även här kan man dra paralleller med tidigare forskning som påvisar att barn som fått besök 
av sina föräldrar har bättre anpassningsförmåga och uppvisar större trivsel till fosterfamiljen 
(Egelund & Hestbaek, 2003). Att samtliga haft besök av sina föräldrar under uppväxten kan 
således ha påverkat anpassningen till fosterfamiljen.  
 
Barn har bla. tankar om hur föräldrar, syskon och övrig släkt har det. Även barn som ser sina 
fosterföräldrar som sina psykologiska föräldrar tänker mycket på sitt ursprung. Via en kontakt 
med de biologiska föräldrarna får barnet en realistisk bild av sina tankar och fantasier. 
Kontakten med de biologiska föräldrarna bidrar också till barnets identitetsprocess (Egelund 
& Hestbaek, 2003). Detta syns även i denna studie, Johan pratar om avsaknaden till sin 
biologiska släkt. Sanna talar om att identitet från den biologiska familjen finns i det yttre och 
hur skönt hon tycker det är att få känna igen sig utseendemässigt. Genom att 
intervjupersonerna haft en regelbunden kontakt med det biologiska ursprunget har de fått en 
realistisk bild över hur den biologiska familjen har det och på så vis verkar de inte behövt 
fantisera och tänka ihop saker.  
 
Vilken relation har etablerats till fosterfamiljen? 
Alla intervjupersoner utom Johan beskrev att de under uppväxten fått nära relationer till sina 
fosterföräldrar och öviga barn i familjen. Vad beror det på att vissa skapar nära relationer och 
andra inte? 
 
Utifrån anknytningsteoretiskt synsätt skulle man kunna studera vilken typ av mönster barnet 
hade då det kom till fosterfamiljen. För att se vilket mönster barnet formats av vilket vidare 
kan ha avspeglats i relationen till fosterfamiljen. Då de flesta av intervjupersonerna var för 
små för att minnas hur de var då de bodde med sina biologiska föräldrar kan jag bara utifrån 
de som sagts i denna studie med några belysande citat dra vissa slutsatser. Jag vill dock 
påpeka att jag endast träffat intervjupersonerna vid ett enda tillfälle och kan utifrån den 
intervjun inte säga att jag känner intervjupersonerna särskilt väl. Jag tycker ändå 
anknytningsteorin är lämplig att använda då den är ett filter för hur man skulle kunna se på 
intervjupersonernas liv och situation. Med reservation för att jag inte känner till alla 
avgörande förhållanden kring intervjupersonerna som behövs för att kunna konstatera något.  
 
Jag tänker att den tidiga anknytningen i flera av fallen kan ha varit otrygg. Detta grundar jag 
på att föräldrarna hade bristande omsorgsförmåga och att barnen därmed var omhändertagna 
genom socialtjänsten. Johan berättade att hans mamma sagt till honom ”kan inte du rispa lite 
grann i din handled? Då sa jag nej det tänker jag inte göra, det vill jag inte göra för då 
kommer det att börja blöda”. 
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Johans mamma och även två av de andra intervjupersonernas mammor var psykiskt sjuka, 
ovanstående citat tycker jag är talande för att Johan kan ha haft en väldigt otrygg anknytning. 
Havnesköld & Risholm Mothander (2002) menar att barn som växer upp med aktivt 
missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar löper förhöjd risk att hamna i känslomässiga 
situationer som framkallar desorganiserat anknytningsmönster. Jag tänker att då Johans 
mamma sa dessa saker till Johan måste det ha väckt rädsla hos honom. Johan beskrev att han 
tyckte det var skönt att komma till familjehemmet, enligt honom var det trevligt där, ingen 
som sa dumma saker till honom såsom hans mamma tidigare gjort. 
 
Utifrån studiens resultat går det inte att avgöra vilket mönster som bäst stämmer in på Johan 
eller någon av de andra men att ha en psykiskt sjuk mamma måste ha inneburit mycket 
otrygghet vilket kan ha gett en otrygg anknytningsrelation. Att Johan idag inte upplever en 
nära relation till fosterfamiljen kan vara ett resultat av att fosterföräldrarna inte helt var 
tillräckligt lyhörda och känslosamma med Johan, som Howes (1999) menade var avgörande 
för att kunna bygga upp en ny anknytningsrelation, att han inte fick konsekvent med kärlek 
och närhet (Howe, 1995). Johan beskrev att han i början av placeringen var mycket på sitt 
rum och lyssnade på musik m.m. Att han drog sig undan kan tyda på att han hade med sig ett 
undvikande anknytningsmönster av rädsla för att bli förskjuten igen. Detta beteende kan ha 
pågått under hela uppväxten och i förlängningen medfört att Johan dragit sig undan och lärt 
sig klara sig själv. Nu som vuxen menar Johan att han har sitt liv, sina vänner och sina saker 
för sig, vilket mycket väl kan stämma men det kan även vara så att Johan formats av ett 
undvikande anknytningsbeteende vilket präglar honom även idag.  
 
Jelani beskrev att han upplevde separationen från sin mamma som väldigt jobbig. Han hade 
under tiden i Eritrea alltid varit tillsammans med henne. Det tog honom ungefär ett år innan 
han vande sig med fosterfamiljen och saknaden efter mamman började avta. Jelani menade att 
han efter cirka ett år fann en trygg punkt i sin nya situation och miljö. Detta tycker jag speglar 
att Jelani måste ha haft en trygg anknytning i grunden till sin biologiska mamma. Vilket 
medförde att då han vant sig med den nya situationen och hade kommit över den värsta krisen 
efter separationen från sin mamma så kunde han knyta an till fosterfamiljen på ett tryggt sätt. 
Att fosterföräldrarna bejakade Jelanis bakgrund tycker jag visar på att de var lyhörda och 
kärleksfulla mot honom vilket givetvis måste ha underlättat anknytningsprocessen.   
 
Upplevelsen av att vara familjehemsplacerad 
Samtliga intervjupersoner uppger att uppväxten flöt på väl, alla upplevde att det kändes bra att 
bo tillsammans med fosterfamiljen. Sanna och Jelani beskrev att de var/är oerhört nöjda med 
sina fosterfamiljer. Egelund & Hestbaek (2003) fann i en undersökning att barn som är 
placerade kan ha svårt att komma till rätta i sitt nya hem och få ett mer ”vanligt liv”. Detta är 
ingen bild som stämmer med intervjupersonerna i denna studie. Tvärtom upplevde alla av 
intervjupersonerna att känslan ”var som att vara i en vanlig familj”.  
 
Upplevelsen att vara placerad innebar dock otrygghet för flera av dem på olika sätt. Både 
Andreas och Sanna talar om att de upplevde kontakten med socialtjänsten som olustigt. I 
tidigare forskning har man sett att barn känner osäkerhet över att det inte finns något bestämt 
tidsperspektiv för placeringen. I en undersökning av 121  
långtidsplacerade barn identifierade sig 75% av barnen med fosterfamiljen och önskade att de 
kunde få bo kvar hos dem. Barnen upplevde det betungande att de inte kunde givas löfte om 
att få stanna kvar i fosterfamiljen (Egelund & Hestbaek, 2003). Detta anser jag stämma väl 
med de funderingar Sanna hade under uppväxten. Sanna beskrev en stor otrygghet i att hon 
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var fosterbarn och att hennes bror var adopterad. Vinnerljung (1996b) menar att fosterbarns 
känsla av tillhörighet jämfört med adopterade upplevs som svagare och osäkrare än de 
adopterades känsla.  
 
Att Sanna dessutom hörde en socialsekreterare påpeka att hennes framtid i familjehemmet var 
oklar, medförde ytterligare rädsla att skiljas från fosterfamiljen.  I detta sammanhang tycker 
jag det är väl förenligt med det utvecklingsekologiska perspektivet som belyser att utveckling 
sker i sammanhang och i samspel med omgivande miljö (Klefbeck & Ogden, 1996).  
 
Utifrån det utvecklingsekologiska synsättet kan man se att samtliga intervjupersoner formats 
utav de miljöer och system de är vuxit upp i. Mikrosystem innebär en interaktion mellan 
barnet och dennes närmiljö. I mikrosystemet utvecklar och skapar sig barnet sin verklighet 
(Klefbeck & Ogden, 1996). Tre av intervjupersonerna växte de första fem till åtta åren upp 
med sin biologiska mamma vilket måste ha format dem och lagt grunden för deras utveckling 
och personlighet. En del av den utveckling som skett i mikrosystemet barn/familj kan man 
koppla till anknytningsteori vilket jag ovan berört. Vad som sker i detta system präglar barnet, 
att växa upp med psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar som några av intervjupersonerna 
gjorde tror jag ger erfarenheter både på gott och ont. Andreas menar att man blir starkare av 
att se saker man kanske inte borde ha sett. Vilket jag tycker belyser att man lär av sina 
erfarenheter utav den miljö och ur det sammanhang man ingår i.  
 
Jelani tar upp att inte bara han har lärt sig av erfarenheten av att vara placerad utan att även 
hans fosterfamilj fått ett vidare perspektiv på livet. Han tror de fått kunskaper som de inte 
skulle ha haft om han inte växt upp i familjen. Vilket återigen belyser att man både påverkas 
och påverkar varandra i mikrosystem. Flera av intervjupersonerna tar upp att de inte skulle ha 
haft det liv de har idag om de inte vore för fosterfamiljen, de menar att de fått en annan 
trygghet. Samtliga anser att deras utveckling tillgodosågs genom placeringen. Mikrosystemet 
fosterfamiljen blev således ytterligare en grund för samtliga intervjupersoner att utvecklas i. 
Två av intervjupersonerna illustrerar detta genom att ta upp hur lika de är sina fosterföräldrar, 
vilket visar på att de formats av sin närmsta miljö. 
 
Interaktionen det som pågår mellan mikrosystemen dvs. mesosystem (Andersson, 2002) 
påverkar individen. Samtliga intervjupersoner menar att relationen mellan de biologiska 
föräldrarna och fosterfamiljen varit god. Det finns inget som tyder på att det funnits 
konkurrens mellan dessa parter, vilket enligt Egelund & Hestbaek (2003) annars kan vara ett 
problem som medför konflikter och att besöken med barnen på så vis reduceras. I denna 
studie har som nämnts kontakten med den biologiska familjen varit god och regelbunden, 
vilket kan ha underlättats av att relationen mellan de biologiska föräldrarna och 
fosterföräldrarna fungerat. 
 
 Att de biologiska föräldrarna hade kontakter med olika exosystem som enligt 
utvecklingsekologisk teori är de miljöstrukturer som påverkar barnets utveckling utan att 
barnet är direkt deltagare i systemet. (Klefbeck & Ogden, 1996).  Medförde att 
intervjupersonerna omhändertogs utan att de själva hade någon direkt kontakt med 
socialtjänsten. Vilket  påverkade hela deras uppväxt.  
 
Makrosystem är de överordnade mönster i kulturer som råder såsom politiska förhållanden i 
ett samhälle eller land (Klefbeck & Ogden, 1996). Ett tydligt exempel på makrosystem är 
Jelanis bakgrund, i det makrosystem han befann sig i innan han kom till Sverige pågick krig 
och man värvade barnsoldater. Hade Jelani inte flyttat till Sverige och hamnat under helt 
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andra rådande samhällsförhållanden, makrosystem hade han kanske inte varit i liv idag. Jag 
tycker att hans fall är ett tydligt exempel på att det som föregår på samhällsnivå påverkar 
individens förutsättningar och liv oerhört. Tittar man stort kan man se att den socialpolitik 
som Sverige haft givetvis påverkat intervjupersonernas livsförhållanden.  
 
I de retrospektiva studier som gjorts med före detta fosterbarn upplever de flesta att de är 
nöjda med sin uppväxt och har goda erfarenheter av sina familjehem (Vinnerljung, 1996b). 
Detta går i linje med denna studie samtliga intervjupersoner känner sig nöjda och tillfreds 
med uppväxten i familjehemmet.  
 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Resultatet relaterat till frågeställningarna 

Uppsatsens syfte har varit att ge en bild av hur några vuxna som varit familjehemsplacerade 
upplever att placeringen påverkat deras uppväxt och vuxenliv. Jag ville även fånga in hur 
relationen till fosterfamiljen respektive den biologiska familjen sett ut och hur den har 
utvecklats under placeringen. Studien syftade även till att erhålla en ökad kunskap om hur ens 
upplevelse av att växa upp i en fosterfamilj kan se ut. För att besvara syftet formulerades en 
övergripande frågeställning, vilken var:  
 
* Hur upplever vuxna som varit familjehemsplacerade att deras uppväxt och vuxenliv 
påverkats av att det varit uppväxtplacerade? 
 
Jag upplevde dock frågeställningen aningen diffus och svår att svara på. Fyra 
underfrågeställningar formulerades därmed med ambitionen att de tillsammans skulle svara på 
den övergripande frågeställningen. Kommer i följande avsnitt försöka besvara dessa.   
 
Hur har relationen till den biologiska familjen sett ut och hur har den utvecklats under 
uppväxtplaceringen?  
Under uppväxten i familjehemmet beskriver alla intervjupersoner utom Sanna att de haft en 
regelbunden kontakt med sina mammor, antingen per besök eller per telefon. Sanna träffade 
inte sin biologiska mamma förrän hon var 10 år, men har under uppväxten haft regelbunden 
kontakt med sin pappa. Intervjupersonerna har även haft en viss kontakt med sina biologiska 
syskon under uppväxten men ingen av dem beskriver relationen till dem som nära. Idag tycker 
samtliga intervjupersoner att de har en bra relation till sina mammor. Andreas och Jelani har 
regelbunden telefonkontakt med sina mammor varje vecka. Sanna träffar sin mamma årligen 
vilket hon känner är precis lagom. Johan beskrev att då hans mamma levde hade de telefon- 
eller brevkontakt varje vecka eller varannan vecka. 
 
Vilken relation har etablerats till fosterföräldrar och fostersyskon? 
Alla intervjupersoner utom Johan beskriver att de under uppväxten fick nära relationer till 
sina fosterföräldrar och fostersyskon. Johans upplevelse av kontakten med fosterföräldrarna 
var att de kändes som stödföräldrar. Johan beskrev även att han inte kom de biologiska barnen 
i familjen särskilt nära men att han idag har en viss kontakt med familjen. De andra 
intervjupersonerna menade att de kom de andra barnen i fosterfamiljen nära och att de 
etablerade riktiga syskonrelationer, både under uppväxten och idag. Sanna och Jelani beskiver 
att deras fosterföräldrar blivit som ”föräldrar” och det finns starka band i relationen.  
 
Hur var upplevelsen att komma till ett familjehem och hur var det att leva i en 
fosterfamilj? 
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Som nämnts har alla intervjupersoner delat med sig sina unika och personliga erfarenheter av 
att vara placerad. De har gett väldigt olika bilder vilket gjort det svårt att sammanfatta deras 
erfarenhet. Något som förenar dem är i alla fall att alla upplevt att de känts bra att bo 
tillsammans med fosterfamiljen och att det inneburit extra trygghet för dem på olika vis. Alla 
intervjupersoner anser att uppväxten flöt på väl och att känslan att leva med en fosterfamilj 
var som om man befann i en ”vanlig familj”.  Sanna och Jelani beskrev att de är och varit 
oerhört nöjda med sina fosterfamiljer. Något som både Andreas och Sanna talar om är 
kontakten till socialtjänsten. De tycker båda två att deras besök var störande, Andreas kände 
sig som ett speciellt barn och Sanna upplevde besöken som att de bedömde henne och 
familjens lämplighet i att vara fosterfamilj. Jelani beskrev att han minns besöken men att han 
inte förstod varför han skulle träffa dem, då han kände sig som en naturlig del av familjen. 
 
Hur har familjehemsplaceringen påverkat dig som person? 
Alla utom Johan menar att identiteten påverkats av uppväxtförhållandet. Andreas tror sig ha 
erhållit en inre styrka utav sina erfarenheter. Sanna tycker sig bla. ha fått en större förståelse 
för andra människor. Hon kan även se att hennes identitet formats av fosterföräldrarna genom 
att hon beter sig som de gör, till det yttre består identiteten i likheten, utseendemässigt, till 
ursprungsfamiljen. Jelani menade att han drog nytta av sin identitet genom att nyttja bägge 
kulturerna.  
 
Samtliga intervjupersoner tror att deras personliga utveckling formats av 
familjehemsplaceringen på olika vis. Andreas menar att socialtjänsten medfört en förändring i 
hans liv, på gott och ont. Johan beskrev att fosterföräldrarna fanns för honom med tex. 
läxläsning. Sanna upplever att hon genom placeringen fått helt andra möjligheter och 
förutsättningar att göra det hon velat. Jelani tror inte han skulle ha kunnat tala så bra svenska 
som han kan om han inte bott i fosterfamiljen. Han menar också att fosterföräldrarna väckte 
intresse och engagemang hos honom i frågor som tex. handlar om tredje världen.  
 
Både Johan och Jelani menar att det är svårt att veta hur man påverkats av att växa upp i en 
fosterfamilj och hur livet skulle ha sett ut om fallet inte varit så. Johan menar att placeringen 
påverkat relationen till hans biologiska släkt då han under uppväxten knappt träffade dem pga. 
att han träffade fosterfamiljens släkt istället. Sanna påpekar att hon lärt sig att inte ta allt för 
givet. Hon har även format sitt beteende efter fosterföräldrarna, hon får ofta höra att hon är så 
lik sin fosterpappa. Jelani menar att han haft tur som fått växa upp hos människor som bejakat 
hans intressen och som låtit honom testa sig fram i livet. Han menar att alla de diskussioner 
han haft med fosterföräldrarna format honom och att han blivit såsom han blivit uppfostrad.  
 
Slutsatser 

Utifrån besvarandet av ovanstående frågeställningar drar jag slutsatsen att 
familjehemsplaceringar ser så pass olika ut och är så komplexa och att det gör det svårt att 
generalisera individers erfarenheter. Studiens resultat har visat på fyra olika upplevelser av att 
vara familjehemsplacerad, alla intervjupersonerna har sin egen bild och historia. Vilket jag 
tror beror på att det finns många olika faktorer som påverkar placeringens kvalité och utfall. 
Jag tänker mig tex. att fosterföräldrars engagemang och hur de är som personer  påverkar hur 
barnet lyckas knyta an till dem. Vilket är en utmaning för fosterföräldrarna med tanke på att 
barnet troligen i grunden har ett otryggt anknytningsmönster. Fosterföräldrarna måste få 
barnet att lita på dem så att barnet på nytt kan knyta an och finna en trygg bas att utvecklas 
ifrån. Således drar jag slutsatsen ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv att nätverk och 
omgivande miljöer påverkar hur barnet lyckas bemästra den situation en 
familjehemsplacering innebär.  
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Denna studie tyder på att banden till de biologiska föräldrarna finns och att de upplevs som 
starka samtliga beskriver relationen till de biologiska föräldrarna som nära. Något jag 
reagerade på var att ingen beskrev relationen till de biologiska syskonen som nära. Vad beror 
detta på, är ”blodsbanden” till föräldrarna starkare än till syskonen? 
 
Egelund & Hestbaek (2003) fann att olika undersökningar visar olika resultat gällande vart 
barnet känner sig mest tillhörig. En del undersökningar pekar på att blodsbanden är starka 
medan andra visar att fosterfamiljen är tillräcklig för att ge uppmuntran, engagemang och 
omsorg och att barnen känner sig hemma med dem och fortsättningsvis vill växa upp med 
dem. Att olika undersökningar ger olika resultat kan jag mycket väl förstå då jag insett hur 
komplex en familjehemsplacering är. Även om samtliga i denna studie ansåg sig ha nära 
relationer med de biologiska föräldrarna framkom det en variation av vilken familj de kände 
sig mest tillhöriga med.  
 
Vinnerljung (1996b) menar att förmågan att acceptera sitt öde rimligtvis är en helande kraft 
för vuxna med svåra barndomserfarenheter. Detta tror jag mycket väl kan stämma, personerna 
i denna studie har levt med en fosterfamilj vilket inneburit att flera av dem kommit från svåra 
hemförhållanden och dessutom varit med om en separation från ursprunget för att sedan lära 
sig leva med främmande människor. Detta anser jag kan ses som svåra förhållanden. Samtliga 
i denna studie har dock accepterat sin uppväxt och känt sig trygga med de familjer de fått. Jag 
vill med detta resonemang lyfta fram att människor kan besitta inre styrkor som medför att de 
trots svåra förhållanden klarar sig och blir samhällsnyttiga individer.  
 
Ytterligare en slutsats jag dragit av denna studie är att väldigt små saker kan få stora 
konsekvenser. Jag syftar på det socialsekreteraren sade till Sanna om att hennes framtid i 
familjehemmet var osäker, vilket Sanna hörde. Orden medförde att hon upplevde en stor 
otrygghet resten av uppväxten, då hon var rädd att inte få bo kvar i familjehemmet. Detta 
speglar att man som yrkesverksam måste vara otroligt försiktig i sin framtoning, vilket även 
Andreas belyste.  
 
Vidare drar jag slutsatsen att hur man kan svara på hur det påverkar en att växa upp i ett 
familjehem beror på hur man reflekterat över sitt liv, hur reflekterande man är som person, 
detta varierar givetvis. De flesta av dessa intervjupersoner verkar ha haft en bra uppväxt vilket 
jag tror gjort det lättare för dem att kunna se och förhålla sig till fenomenet. Har man haft 
negativa upplevelser av placeringen kanske man inte så gärna vill tala om den, jag tänker även 
att vissa försvarsmekanismer då slår in.  
 
Metoddiskussion 

Metoden för undersökningen har varit kvalitativa forskningsintervjuer, vilket jag anser ha 
varit en lyckad metod för att uppfylla studiens syfte. I intervjusituationerna har de 
medverkande talat fritt och gett täta beskrivningar av sina upplevelser, vilket var det som 
eftersträvades. Med metoden har jag fått en djupare förståelse för de tidigare 
familjehemsplacerades upplevelser. Jag har dock inte kunnat generalisera något då endast ett 
fåtal personer medverkat i studien, hade det varit flera kanske man hade sett olika mönster 
mer framträdandande. Det bör noteras att de personer som har intervjuats för studien har varit 
positiva till intervju och frivilligt ställt upp. Denna positiva inställning kan sannolikt haft 
betydelse för resultatet.  
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Intervjusituationen var relativt ny för mig, hade jag haft mer erfarenhet av 
forskningsintervjuer hade utfallet kanske sett annorlunda ut. Det är möjligt att jag hade fått 
ännu tätare beskrivningar och mer material som besvarade undersökningens frågeställningar. 
I forskningsintervjun pågår ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson, dessa parter 
reagerar och påverkar varandra. Samspelet kan vara en styrka som framkallar positiva känslor 
samtidigt som ångest och försvarsmekanismer kan uppstå, detta är något intervjuaren måste 
beakta (Kvale, 1997). 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Då jag utfört denna studie har jag många gånger funderat kring hur resultatet skulle ha sett ut 
om man inte bara utgått från klientperspektivet utan om vidgat studien. Jag tror det skulle vart 
väldigt givande att intervjua alla de personer som funnits omkring barnet, socialsekreterare, 
biologiska föräldrar, syskon, fostersyskon m.m. detta för att få en samlad bild. Det hade tex.  
varit intressant att intervjua de tidigare fosterhemsföräldrarna för att ta reda på hur de 
upplevde att barnet knöt an till dem osv.  
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 

- Kön? 
- Ålder? 
- Utbildning, arbete? 
- Partner, barn? 
- Ålder då du kom till fosterfamiljen?  
- Hur länge bodde du i familjen? 

 
Din biologiska familj 

- Hur såg din biologiska familj ut med syskon m.m.? 
- Varför placerades du, hur var familjesituationen? 
- Hur har relationen/kontakten till dina föräldrar, syskon och övrig släkt sett ut under 

uppväxten? 
- Hur ser relationen ut idag och hur har den påverkat dig? (nära, saknas?) 
- Hur har du upplevt det att inte bo med dina biologiska föräldrar och hur har det 

påverkat dig? 
- Vilka tankar/ fantasier har du haft kring din biologiska familj under din uppväxt? 
-  Hur upplevde du separationen från dina biologiska föräldrar? 

 
 Fosterfamiljen 

- Hur såg familjen ut? (fostersyskon etc.) 
- Var det din första familjehemsplacering? 
- Hur kändes det/ hur upplevde du det att komma till din fosterfamilj? 
- Hade du några tankar/förväntningar på din nya familj?  
- Kände du dig trygg med din nya familj och din nya miljö?  
- Vad innebar det för dig att flytta från din biologiska familj till fosterfamiljen? 
- Hur upplevde du situationen med att bygga upp ett nytt liv med nya relationer till de i 

fosterfamiljen? 
- Under din uppväxt fick du nära relationer till dina fosterföräldrar och ev. syskon? 

(Beskriv).  
- Hur ser relationen ut idag och hur har den påverkat dig? 

      -    Var det något som fick dig att känna dig otrygg under din uppväxt i familjehemmet? 
- Har du fått  den trygghet du behövt? 
- Vad har den tryggheten/otryggheten inneburit för dig? 

 
Att tillhöra två familjer 

- Hur har samspelet mellan dina fosterhemsföräldrar och biologiska föräldrar sett ut? 
- Har deras samspel påverkat dig? 
- Hur har du upplevt det att tillhöra två familjer?  
- Vad har det inneburit att du varit tvungen att dels knyta an till fosterfamiljen samtidigt 

som du skulle bibehålla kontakten med din biologiska familj? 
- Har det påverkat din identitet att tillhöra två olika familjer? 
- Känner du dig mer tillhörig i någon familj och i så fall varför? 

 
Upplevelsen av att vara familjehemsplacerad 

- Hur upplevde du det att vara familjehemsplacerad? 
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- På vilket sätt tror du din uppväxt skilt sig från barn som växt upp i sin biologiska 
familj? 

- Vad har familjehemsplaceringen haft för betydelse för din utveckling? 
- På vilket sätt har din placering påverkat dig och format dig till den person du är idag?  
- Tycker du att du förändrades som person efter att du kommit till familjehemmet? 

(Beskriv, exemplifiera) 
- Hur har du blivit bemött som familjehemsplacerad av människor i din omgivning? 
- Har omgivningen gett familjehemsplaceringen någon större betydelse? 
- Vad har varit svårt med att vara placerad? Exemplifiera 
- Vad har varit bra med att vara placerad? 

 
Aktuell situation/Framtid 

- Har familjehemsplaceringen påverkat dig då det gäller relationer, separationer och 
förändringar? 

- Har du i dina relationer kunnat prata om dina upplevelser? 
- Hur tror du att dina erfarenheter kommer att påverka dig i framtiden då du själv ska 

bilda familj?  
 
Avslutningsvis 

- Finns det något som du vill berätta mer om som sammanfattar din upplevelse av att 
vara familjehemsplacerad och hur det påverkar en som person? 

- Om jag missat att fråga något kan jag kontakta dig då och komplettera svaren? 
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