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Titel: Den förlorade barndomen - en studie av sex tidigare fosterbarns upplevelser av vanvård 

vid placering i samhällsvård. 

Författare: Gisela Bergfors & Anna Cernvall 

Abstract 
The purpose of this study has been to describe and analyze how former foster children 

experienced foster care which have been filled with maltreatment and neglect and how this 

has influenced their adult life when it comes to health, education and relationships. We also 

wanted to study how the former foster children coped with their placement. Furthermore we 

wanted to study whether there has been any turningpoints during their growth. Finally we 

wanted to describe how the former foster children experienced the authorities control. To 

make the purpose of this study complete we chose to use qualitative interviews with six 

former foster children as our research method. When we analyzed the results we used 

developmentalpsychopathology, sense of coherence and earlier research. Our results shows 

that former foster children who have been maltreated and neglected in foster care have health 

problems, both mental and physical, they enter adolescence with low education and they have 

problems with close relationships. Our results also shows that former foster children who 

have been in foster care for a longer timer tend to have lower Sense of coherence. 

Furthermore our study shows that our interviewees are satisfied with their lives today.   

 

Key words: foster children, foster home, maltreatment, neglect, sexual abuse, foster care 
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Förord 
 

Att genomföra denna studie har varit oerhört lärorikt. Genom vår studie vill vi ge läsaren en 

inblick i vikten av att samhället tar sitt ansvar för de mest utsatta, våra barn. Vi vill även 

förmedla våra intervjupersoners berättelser och göra deras röster hörda. Vi vill poängtera 

vikten av att myndigheterna tar sitt ansvar, lyssnar på barnen och är lyhörda för barnens 

signaler och tar dem på allvar. Som framtida socialarbetare och kollegor är det vår uppgift att 

se till att vanvård i samhällets regi aldrig återupprepas. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner. Utan Ert mod och intresse hade denna 

uppsats aldrig gått att genomföra. Vi vet att det varit tufft för många av er att berätta er 

historia och vi hoppas att vi har lyckats förmedla er bild av hur ni har haft det.  

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Marie Sallnäs som kommit med konstruktiv kritik 

och hjälpt oss på vägen. Vi vill även tacka Petra Rinman på Socialstyrelsen som delat med sig 

av sina erfarenheter av intervjuerna i Vanvårdsutredningen. 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till våra nära och kära som stöttat oss och gett oss kontinuerlig 

feedback. 

 

Tack! 
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1. Inledning 

I så gott som varenda välutvecklat land i världen, används insatserna fosterhems- och 

institutionsvård för att skydda barn som blivit allvarligt försummade eller misshandlade i 

hemmet eller barn som p.g.a. eget beteende behöver skydd (Pecora, Williams, Kessler, Hirpi, 

O´Brien, Emerson, Herrick & Torres, 2006). Ett omhändertagande kan ske antingen frivilligt 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller med tvång enligt Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Under 2009 var drygt 23 400 barn och unga placerade 

för vård i fosterhem eller på institution någon gång under året i Sverige. Fosterhem var den 

vanligaste placeringsformen (Socialstyrelsen 2010). Lagstiftningen kring dessa insatser 

regleras i 6 kap. SoL och i den inledande bestämmelsen stadgas det att socialnämnden skall 

sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett 

familjehem (fosterhem) eller i ett hem för vård och boende (institution). Enligt 5 kap 1 § SoL 

skall socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden. 

 

På senare tid har det uppdagats att tidigare fosterbarn blivit utsatta för vanvård under sin tid i 

samhällsvård och 2006 beslutades det, på uppdrag av regeringen, att en vanvårdsutredning 

skulle tillsättas (SOU 2009:99). Den gäller barn som varit placerade år 1920-1995. Under 

denna tid var minst 250 000 barn placerade i samhällsvård. Hur många av dessa som 

vanvårdats är dock oklart eftersom man bara känner till dem som anmält sig till utredningen. 

Av 404 intervjuade uppger många av de tidigare fosterbarnen i utredningen att de blivit 

utsatta för fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, hot, bestraffningar och 

kränkningar av sina fosterfamiljer och av institutionspersonal. De placerade barnen togs om 

hand för att de behövde skydd. Men i praktiken har inte lagar, förordningar eller handböcker 

följts utan detta har varit bristfälligt. De tidigare fosterbarnen i Vanvårdsutredningen har 

berättat om upplevelser av övergrepp och försummelser som många gånger varit värre än vad 

som orsakade omhändertagandet från första början. De som begick dessa övergrepp var 

utsedda av samhället att skydda dessa barn. Barnen fick således "utstå övergrepp och 

försummelse i samhällets regi" (SOU 2009:99, s.38). Enligt Vanvårdsutredningen utgör detta 

ett misslyckande för den sociala barnavården och motiverar en gottgörelse från stat och 

kommun (SOU 2009:99).  
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1.2 Problemformulering 

Placering i fosterhem eller på institution är den mest omdiskuterade och mest välbeforskade 

åtgärden i den sociala barnavården. Det råder dock en viss skepsis mot samhällsvård då 

forskningsresultat pekar på negativa eller åtminstone frånvaro av positiva långsiktiga effekter 

av längre placeringar (SOU 2000:38). Forskningen visar bl.a. att barn och ungdomar i 

fosterhem- och institutionsvård riskerar att utvecklas ogynnsamt i flera avseenden. De 

riskerar, i högre utsträckning än andra, att gå ut i vuxenlivet med endast grundskoleutbildning, 

att få en psykisk sjukdom, att bli tonårsförälder, att hamna i kriminalitet eller att begå 

självmord (Social rapport, 2006). Fosterbarn är och har varit en utsatt grupp. Få studier i 

Sverige har undersökt hur vuxna fosterbarn lever idag, om placeringen har fortsatt påverka 

deras liv och i sådana fall hur denna påverkan har sett ut (Vinnerljung, 1996a). Vi vill, i större 

utsträckning än Vanvårdsutredningen, ge tidigare fosterbarn som upplevt vanvård under sin 

tid i samhällsvården större möjlighet att göra sina röster hörda samt lyfta fram den enskilda 

individens upplevelse och fokusera på hur upplevelserna har påverkat dem i vuxenlivet. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur tidigare fosterbarn upplevt en 

placering som innefattat vanvård och hur denna har påverkat dem i vuxenlivet när det gäller 

hälsa, utbildning och relationer. 

 

Våra frågeställningar är: 

Vilken typ av vanvård har de tidigare fosterbarnen upplevt och på vilket sätt kan denna ha 

påverkat dem i vuxen ålder när det gäller hälsa, utbildning och relationer? 

Hur har de tidigare fosterbarnen hanterat placeringen? 

Finns det några positiva vändpunkter i uppväxten hos de tidigare fosterbarnen och hur ser 

dessa ut? 

Hur ser de tidigare fosterbarnen på myndigheternas agerande under placeringen? 

 

1.4 Avgränsning och relevans för socialt arbete 

Studien avser att lyfta fram intervjupersonernas berättelser och upplevelser av vanvård. Den 

har således inte till syfte att ge ett myndighetsperspektiv utan vi vill göra de vanvårdade 

tidigare fosterbarnens röster hörda. Vårt syfte är inte att ge en bild av på vilket sätt 

placeringen påverkat de tidigare fosterbarnen i alla delar av vuxenlivet utan vi har valt att 
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fokusera på hälsa, utbildning och relationer. Detta då dessa områden kan sägas utgöra viktiga 

komponenter i vuxenlivet. Vi har valt att rikta in oss på tidigare fosterbarn som upplevt en 

placering innefattande vanvård då detta är ett relativt obeforskat område. Samhällsvård är en 

insats i den sociala barnavården och det är därför av relevans för socialt arbete att belysa hur 

tidigare fosterbarn upplevt sin placering. Vi har valt att undersöka de mörka sidorna av 

samhällsvården, när det har fungerat som sämst. Vi vill därför poängtera att vår studie inte är 

representativ för samhällsvården som helhet. Fosterbarn är en utsatt grupp varmed vi anser att 

det är viktigt att socialtjänsten får kännedom om vilka förhållanden som råder för dessa 

fosterbarn så att de kan förbättra sitt arbete gällande denna grupp.   

 

1.5 Centrala begrepp  

Fosterhem: Fosterhem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran (idag kallat familjehem).  

Institution: Ett boende för kort- eller långvarig dygnet-runt-omvårdnad och fostran av barn. 

Med begreppet institution inkluderar vi alla typer av institutioner såsom spädbarnshem, 

barnhem, skolhem, ungdomshem och sommarhem. 

Fosterbarn: Barn som har blivit placerade i fosterhem eller på institution. 

Tidigare fosterbarn: Vuxna personer som varit placerade i fosterhem eller på institution under 

barndomen. 

Vanvård: vanvård är ett samlingsbegrepp för de övergrepp och försummelser som våra 

intervjupersoner blivit utsatta för. 

Övergrepp: med övergrepp menar vi fysiska/emotionella och sexuella övergrepp. De fysiska 

och emotionella övergreppen kan vara fysiskt våld, psykiskt våld, tvång, straff, hot, att man 

blir utnyttjad i arbete, integritetskränkning, orättvisor och särbehandling. De sexuella 

övergreppen kan vara utan fysisk kontakt, såsom blottning och ”sexprat” och med fysisk 

kontakt. 

Försummelse: med försummelse menar vi otillräcklig omvårdnad som exempelvis inte få 

läkarvård vid sjukdom, inte få tillgång till tvål och tandborste, inte kunna äta sig mätt osv. 

Försummelse kan även handla om omsorgssvikt, tillsynssvikt och eftersatt utbildning. 

Samhällsvård: Med samhällsvård menar vi insatserna fosterhemsvård och institutionsvård. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialn%C3%A4mnd
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1.6 Uppsatsens disposition 

Efter de inledande delarna redovisas i kapitel 2 bakgrundsinformation kring den historiska 

lagstiftningen gällande barnavårdslagar. Även synen på barnaga och sexuella övergrepp 

redovisas. Därefter ges en kort beskrivning av Vanvårdsutredningen och hur samhällsvården 

ser ut idag. I kapitel 3 redovisar vi den tidigare forskningen på området. Kapitel 4 behandlar 

de teoretiska utgångspunkter vi valt att använda vid resultatanalysen, 

Utvecklingspsykopatologin och Kasam. I kapitel 5 redogör vi för vår metod. Resultatet av vår 

studie redovisas i kapitel 6 och i kapitel 7 vår analys. Sista kapitlet innefattar en 

slutdiskussion, metoddiskussion samt förslag till framtida forskning. Genomgående i vår 

uppsats har vi valt att använda begreppet fosterhem trots att begreppet idag är familjehem. 

Detta för att våra intervjupersoner var placerade under den tid då begreppet fosterhem 

användes och då det används i folkmun. 

 

2. Bakgrund  

Våra intervjupersoner är födda från sent 1920-tal fram till mitten av 1970-talet vilket betyder 

att samhällets insatser, för dem som barn, spänner över flera decennier. Detta innebär att våra 

intervjupersoner blev omhändertagna under olika lagstiftningar, vilket motiverar till en kort 

genomgång av hur lagstiftningen såg ut i början av 1900-talet fram till mitten av 1990-talet. 

Även synen på hur barn skulle uppfostras och behandlas har förändrats under denna tid. För 

att kunna förstå kontexten när vi återger våra intervjupersoners berättelser måste vi även 

koppla det till det dåvarande samhällets syn på aga. Därefter gör vi en kort genomgång av 

Vanvårdsutredningen och hur samhällsvården ser ut idag. 

 

2.1 Lagstiftningen ur ett historiskt perspektiv 

År 1924 antogs en ny barnavårdslag vilken kom att kallas Lag (1924:361) om samhällets 

barnavård. I lagen stadgades det att det var barnavårdsnämnden som skulle fatta beslut när det 

gällde omhändertaganden av barn som vanvårdades, var sjuka, var värnlösa, var nödställda av 

fattigdom eller som riskerade att bli vanartade. Barnavårdsnämnden, som var politiskt tillsatt,  

hade också ansvaret för tillsynen över fosterhemmen. Ett omhändertagande kunde ske 

antingen för skyddsuppfostran eller för samhällsvård. Barn som omhändertogs för 

skyddsuppfostran var de barn vilka man bedömde utsattes för misshandel, var vanartade eller 

riskerade att bli det. Detta skedde oftast med tvång (Holgersson, 1998). När det gällde 
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omhändertagande för samhällsvård skedde det oftast med föräldrarnas samtycke och det 

gällde främst vid föräldrarnas sjukdom eller fattigdom (SOU 2009:99).  

 

1960 infördes en ny barnavårdslag vilken kom att kallas Lag (1960:97) om samhällets vård av 

barn och ungdom. Lagen byggde på samma huvudprinciper som den tidigare lagstiftningen. 

Skillnaden var att samhället i den nya lagstiftningen hade större möjligheter att ingripa till 

barn och ungdomars skydd i ett förebyggande syfte och innebar att samhället tog ett ökat 

ansvar för barn och unga. I och med den nya lagen avskaffades begreppet vanart och även den 

tidigare uppdelningen av skyddsuppfostran och samhällsvård avskaffades (Holgersson, 1998). 

Istället infördes lagar om att ett barn kunde omhändertas för samhällsvård, som var frivillig, 

eller för tvångsvård (SOU 2009:99). 

 

1980 antogs Socialtjänstlagen (SoL). Med SoL ersattes bland annat barnavårdsnämnden av en 

socialnämnd. Lagen antogs bland annat för att komma till rätta med tvångsåtgärderna som 

hade en framskjuten plats i de gamla barnavårdslagarna. Dock förstod man att en socialtjänst 

utan tvångsinsatser inte skulle fungera och därför kompletterade man SoL med Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (SOU 2009:99). För att genomföra ett 

omhändertagande skall det fastställas att föräldrarna brister i omsorgen eller att barnets eget 

beteende föranleder ett omhändertagande (Holgersson, 1998). 

 

2.1.1 Barnaga och sexuella övergrepp 

Vanvårdsutredningen menar att kroppslig bestraffning har haft stöd i den allmänna 

rättsuppfattningen sedan 1500-talet. Dock fick denna endast tillgripas som en sista utväg. 

Bestraffningen fick inte utdelas i affekt eller orsaka synliga skador och syftet skulle vara att 

ge upphov till bättring. Sammantaget kan man säga att agan måste ha utförts på ett visst sätt 

för att den skulle anses vara acceptabel. Agaförbud inom den sociala barnavården infördes 

1942 och innebar att bland annat institutioner för barn inte längre hade stöd i lagen att aga 

barn i uppfostringssyfte. Denna strängare bestämmelse innebar att aga som utfördes av andra 

än föräldrar eller vårdnadshavare likställdes med misshandel. Det är dock oklart huruvida 

detta även omfattades av fosterföräldrar. Aga förbjöds i hemmet 1979. När det gäller sexuella 

övergrepp mot barn har det aldrig varit tillåtet i Sverige (SOU 2009:99). 

 

Sammanfattningsvis visar genomgången att det samhälleliga skyddet har sett olika ut för våra 

intervjupersoner beroende av vilken lagstiftning som varit rådande.  
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2.2 Vanvårdsutredningen 

Tidigare fosterbarns erfarenheter av vanvård är ett högaktuellt ämne. I juni 2006 beslutades 

att en utredning om vanvård i den sociala barnavården skulle tillsättas. Uppdraget innebar att 

utredningen skulle granska allvarliga övergrepp och vanvård vid institutioner och fosterhem 

inom den sociala barnavården. Utredningen består av intervjuer av personer som vårdats i den 

sociala barnavården och anser sig ha blivit vanvårdade under denna tid samt av studier av 

arkivmaterial. I delrapporten ”Vanvård i social barnavård under 1900-talet”, den s.k. 

Vanvårdsutredningen, redovisas resultaten av de första 404 intervjuerna. De som ingår i 

utredningen har varit placerade från 1920-tal till sent 1990-tal. Det handlar således om 

personer i spridda åldrar. De flesta som ingår i utredningen har haft flera placeringar under sin 

barndom. I intervjuerna berättas om försummelse och övergrepp under placeringstiden. Det 

kan handla om att barn ständigt varit hungriga, fått utstå kränkningar, blivit utsatta för psykisk 

och fysisk misshandel, inte fått en ordentlig skolgång eller inte fått ha kontakt med sin 

biologiska familj. Vidare visar utredningen att den sociala barnavården brustit i sitt tillsyns – 

och uppföljningsansvar (SOU 2009:99). 

 

2.2.1 Samhällsvården idag 

Efter att Vanvårdsutredningen avslutades tillsattes en ny utredning kring frågan om 

upprättelse för de barn som vanvårdats i samhällets regi, Upprättelseutredningen (SOU 

2011:9). Den visar att det under senare år har genomförts stora socialpolitiska reformer för att 

förbättra familjers situation och att färre barn samhällsvårdas. Vidare visar utredningen att 

samhället idag har högre ambitioner när det gäller barn och ungas välfärd och att det ställs 

många och högre krav på samhällsvården i stort. Trots detta visar Upprättelseutredningen att 

övergrepp och försummelse även förekommer i dagens samhällsvård. Under år 2008-2009 

misstänks sammanlagt 246 barn och unga ha utsatts för övergrepp eller allvarliga 

försummelser, varav 85 % av dessa har varit placerade i fosterhem, detta motsvarar nära 1 % 

av alla de barn och unga som varit placerade någon gång under samma tid. Mörkertalet tros 

vara stort och därför säger resultatet ingenting om det faktiska antalet barn man tror blivit 

utsatta. De misstänkta fallen bedöms däremot vara välgrundade och det rör sig om allvarliga 

övergrepp och missförhållanden. Det har förekommit våldtäkter, bestraffningar, inlåsningar, 

misshandel osv. Upprättelseutredningen har givit ett förslag om att alla de som vanvårdats i 

samhällsvård under 1920-1980 skall erhålla en ersättning om 250 000 kr (SOU 2011:9). 

 



 12  

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras den forskning som vi anser är relevant för vår studie. Vi har valt att 

fokusera på forskning kring dels vilka barn som omhändertas och varför men även hur hälsa, 

utbildning och relationer har påverkats av att vara fosterbarn. Vidare vill vi presentera 

forskning kring hur tidigare fosterbarn upplevt placeringen samt deras syn på myndigheternas 

agerande. Den tidigare forskningen presenteras under följande teman: vilka barn omhändertas 

och vilka är orsakerna, placeringstiden, tillsyn, konsekvenser  på utbildningsområdet, 

konsekvenser på hälsoområdet och  relationer.  

 

3.1 Litteratursökning 

Vi har funnit vår litteratur i Bibliotekskatalogen Substansen och i olika databaser. De 

databaser vi sökt i är ProQuest, EBSCO, Libris, Diva, Academic Search Premier, CINAHL, 

E-Journals och socINDEX. De sökord vi använt i olika kombinationer är: fosterbarn*, 

fosterhem*, familjehem*, upplevelse*, foster child*, foster care*, foster home*, 

familyhome*, adult outcome*, experience*, resilience*, developmental psychopathology*, 

mental health* och education*. 

 

I de böcker och artiklar som vi funnit relevanta har vi genom referenslistor funnit ytterligare 

intressant material. De artiklar vi funnit är alla vetenskapliga och kollegialt granskade. För att 

få en bredd på vår studie har vi, förutom svensk forskning, även med nordisk forskning och 

internationell och då främst från USA. Vi är medvetna om att det råder skillnader i 

barnavårdssystemet mellan länder men då vi inte är intresserade av att jämföra lagstiftning på 

området anser vi att forskningen är så pass relevant att vi valt att använda den. När det gäller 

böcker har vi både avhandlingar och ämneslitteratur på området. En del av vårt avsnitt om 

tidigare forskning bygger på Vanvårdsutredningen. Vi är medvetna om att man kan ifrågasätta 

den vetenskapliga relevansen då det är en statlig utredning. Dock anser vi att resultaten är så 

pass relevanta för vår studie, då utredningen presenterar intervjuer med personer som delar 

samma erfarenheter som våra intervjupersoner, att vi valt att presentera dem.  

 

3.2 Vilka barn omhändertas och vilka är orsakerna 

Anledningen till att barn placeras i samhällsvård är för att skydda dem mot de risker som 

hemmiljön utsätter dem för eller riskerar att utsätta dem för (Andersson, 2008). Liksom 

internationell forskning, pekar svensk forskning på att familjer med ensamstående mödrar, 
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med invandrarbakgrund, som är fattiga,  bidragsberoende och där föräldrarna är arbetslösa, är 

kraftigt överrepresenterade bland de familjer som får sina barn omhändertagna (Lundström & 

Sallnäs, 2003). Forskning av Egelund och Lausten visar att mammor som har sina barn i 

fosterhem eller på institution i högre utsträckning fått barnen som tonåringar samt att dessa 

föräldrar i högre utsträckning saknar eftergymnasial utbildning. Vidare visar deras forskning 

att betydligt fler föräldrar som har sina barn i samhällsvård även själva varit placerade som 

barn (Egelund & Lausten, 2009).  

 

I en forskningsöversikt av Vinnerljung (1996b) delas orsakerna till att barn placeras in i några 

större grupper: missbruksproblem i familjen, att föräldrarna är olämpliga eller oförmögna att 

ta hand om sina barn, att föräldrarna är psykiskt sjuka, att barn är övergivna eller utstötta, att 

barn utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp eller att barn omhändertas p.g.a. sitt eget 

beteende. Detta styrks av ett flertal studier (Egelund & Lausten, 2009; Andersson, 2008; 

Vinnerljung, Hjern & Lindblad, 2006). När det gäller små barn är den vanligaste orsaken till 

att barn omhändertas missbruksproblem i familjen (Andersson, 1995). Fysiska eller sexuella 

övergrepp på barn utgör endast 10-15 % av alla placeringar (Vinnerljung et al., 2006). När det 

gäller barn som omhändertas p.g.a. att föräldrarna är olämpliga eller oförmögna handlar det 

till största del om bestående försummelse i att tillgodose barnens grundläggande 

intellektuella, känslomässiga och fysiska behov (Andersson, 2008).  

 

3.3 Placeringstiden 

En studie av Vinnerljung visar att när tidigare fosterbarn retrospektivt uttalat sig om vårdens 

kvalitet och betydelse, visar det sig att de är mestadels nöjda med sin uppväxt, har accepterat 

sitt öde och anser att placeringen var ett bättre alternativ än att växa upp med de biologiska 

föräldrarna. Flera undersökningar visar även att de i efterhand önskat att de blev adopterade 

samt att upplevelsen av att vara fosterbarn är en villkorad och osäker uppväxt (Vinnerljung, 

1996a). Vidare kan tidigare fosterbarn uppleva att det är en skyddande faktor att bli placerad i 

fosterhem (Andersson, 2008). 

 

När de vanvårdade berättar har de dock en annan upplevelse. De har upplevt övergrepp och 

försummelse under sin tid i samhällsvård. Nästan hälften av de intervjuade uppger att de blivit 

utsatta för fysiskt våld med tillhygge. En stor andel uppger att de har varit utsatta för hot och 

hotfulla situationer. Lite mer än hälften uppger att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Det är fler som varit placerade i fosterhem än på institution som blivit utsatta och en större 
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andel kvinnor än män. Tre fjärdedelar av de 404 intervjuade berättar att de blivit utsatta för 

skadligt tvång/regler/straff. Det handlar bl.a. om att de blivit nekade mat eller dryck, berövats 

ägodelar, utsatts för straffarbete, kollektiva bestraffningar, tvingats att äta/äta annat än mat 

eller blivit inlåst/utelåst. Utredningen visar även att förövarna främst utgörs av fosterföräldrar 

och institutionspersonal men även myndighetspersoner i den sociala barnavården har 

förekommit som förövare enligt de intervjuades berättelser (SOU 2009:99). Denna grupp är 

dock inte representativ för alla barn i samhällsvård. 

 

En studie av Bellamy, Gopalan & Traube (2010) visar att stabiliteten i vården är viktig för 

barn som vårdas utanför det egna hemmet och att detta är nära sammankopplat med barnets 

hälsa. En instabilitet i placeringen, med flera omplaceringar, ökar risken för att barn ska 

utveckla beteendestörningar. Exempel på instabilitet i vården är oplanerade avbrott, 

sammanbrott och återplacering (Andersson, 2008). 

 

Andersson menar att det råder en hög grad av instabilitet i det svenska barnavårdssystemet till 

följd av flyttningar mellan olika fosterhem och institutioner och att detta kan vara förödande 

för barn. Hon menar att flyttningar mellan det biologiska hemmet och fosterhemmet eller 

institutionen kan orsaka mer instabilitet i vården (Andersson, 2008). Forskning av 

Vinnerljung m.fl. visar att instabiliteten även påverkar skolprestationer. Långtidsplacerade 

barn i stabila placeringar har bättre utfall än de barn som upplevt många placeringar 

(Vinnerljung, Öman & Gunnarsson, 2005). 

 

Vanvårdsutredningen (SOU 2009:99) visar att de intervjuade använt strategier såsom att 

dagdrömma, skapa fantasivärldar där allt är bra, låtsaskompisar, försöka ta dag för dag, ägna 

sig åt fritidsintressen eller försöka leva på hoppet för att överleva upplevelserna av vanvård. 

Vissa beskriver att de inte kände skuld vilket var en betydelsefull insikt för dem. Andra 

beskriver att det har funnits betydelsefulla andra i omgivningen såsom grannar, syskon eller 

lärare. Självdestruktivt beteende är ytterligare en strategi som använts bland 

intervjupersonerna. 

 

3.4 Tillsyn 

Vanvårdsutredningen (SOU 2009:99) menar att en verkningsfull tillsyn av myndigheterna 

utgör en möjlighet att förhindra övergrepp och försummelser. Endast ett fåtal intervjupersoner 
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berättar om regelbunden tillsyn av myndighetspersoner. Den rekommendation om två 

tillsynsbesök per år som länge funnits har inte följts. Detta framgår både av de intervjuades 

berättelser samt ur de arkivhandlingar som studerats i utredningen. En femtedel av 

intervjupersonerna berättar att de inte fick eller minns några tillsynsbesök över huvudtaget. 

Tillsynsbesöken var ofta föranmälda och det var ovanligt att tillsynspersonalen talade enskilt 

med barnen trots att detta framhållits som den viktigaste komponenten under hela tiden. 

Många gånger fick barnen inte en chans att beskriva hur det var. De intervjuade berättar även 

att den sociala barnavården varit bristfällig på andra sätt, bl.a. framförs kritik mot att 

myndigheter separerat syskon och försvårat kontakt med de biologiska föräldrarna, eller att de 

placerat barn i olämpliga miljöer eller utfört placeringen på ett okänsligt sätt. Vidare har det 

förekommit att myndigheterna inte lyssnat till barn som gett uttryck för rådande 

missförhållanden. Ett flertal av de intervjuade uppger att myndigheterna inte agerade trots 

kännedom om att det förekom brister i vården. När myndigheterna väl gjorde insatser kunde 

det dröja innan barnen fick flytta. Flera intervjupersoner har även berättat att andra i 

omgivningen haft kännedom om förhållandena men att ingen ingripit. Enligt utredningen 

minskar chansen att upptäcka försummelse och vanvård när tillsynen är bristfällig och många 

berättar att de känt sig övergivna. Många av intervjupersonerna i utredningen berättar att de 

har haft svårt att lita på myndigheter i vuxen ålder, inte minst på den sociala barnavården 

(SOU 2009:99). 

 

3.5 Konsekvenser på utbildningsområdet 

En stor del av forskningen vi har gått igenom visar att många fosterbarn går in i vuxenlivet 

med bristande utbildning, detta visar både svensk och internationell forskning (Courtney & 

Dworsky, 2006; Vinnerljung et al., 2005; Vinnerljung, 1996a; Whiting Blome, 1997; Pecora 

et al., 2006; Andersson, 2008; SOU 2009:99; Jackson, 1994). Internationell forskning – 

främst baserade på små urval – visar att barn i samhällsvård presterar lågt i skolan och 

riskerar att äntra vuxenlivet med låg utbildningsnivå (Vinnerljung et al., 2005). Studier visar 

även att utbildning är en ledande indikator för en framgångsrik och positiv utveckling (Pecora 

et al., 2006; Jackson, 1994). 

 

Forskning av Vinnerljung m.fl. visar att majoriteten av de barn som har befunnit sig i den 

sociala barnavården endast har grundskoleutbildning jämfört med en betydligt mindre andel i 

"normalpopulationen". Den grupp med sämst resultat är barn som varit placerade i vård under 
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kortare tid (mindre än 5 år) under tonåren: nästan två av tre har endast grundskoleutbildning 

och ett fåtal har eftergymnasial utbildning. Det råder skillnader inom gruppen barn i den 

sociala barnavården och ålder vid insatsen spelar in. För barn som får insats i tonåren p.g.a. 

eget beteende är risken stor att det påverkar skolgången i högre utsträckning än om barnet får 

en insats före tonåren av orsaken brister i omsorgen (Vinnerljung et al., 2005). En annan 

studie av Vinnerljung visar att när det gäller skola och utbildning klarar fosterbarn i bästa fall 

sin skola/utbildning lika bra/dåligt som hemmaboende barn i utsatta familjer (Vinnerljung, 

1996a).  

 

En amerikansk studie av Whiting Blome (1997) visar att ungdomar i samhällsvård hoppar av 

gymnasiet i högre utsträckning, får gå om en eller flera årskurser eller har erfarenhet av 

uppbrott i utbildningen p.g.a. skolbyten. Fosterbarn har även fler disciplinproblem i skolan. 

Forskning av Pecora m.fl. (2006) visar att barn som under placeringen är äldre, har någon typ 

av arbete, lever självständigt, är mindre kriminellt belastade och har upplevt färre placeringar 

har större chans att ta studenten. Andra faktorer som också är av vikt är betydelsen av en god 

relation till fosterhemsföräldrarna, att man inte behöver extrahjälp i grundskolan och att man 

inte har någon koncentrationssvårighetsdiagnos. Vidare visar deras forskning att barn som 

blivit placerade under kortare tid har större möjlighet att klara gymnasiet. 

 

Social rapport (2010) visar att risken för framtida psykosociala problem ökar om barnet har 

ofullständiga eller låga betyg från årskurs 9. Risken för dåliga skolprestationer ökar om ett 

barn växer upp med exempelvis bristfällig omsorg eller övergrepp. Goda skolprestationer 

utgör ett starkt skydd för barn som är utsatta då det ökar sannolikheten för en gynnsam 

utveckling på lång sikt.  

 

3.6 Konsekvenser på hälsoområdet 

Anderssons forskning visar att en stor andel barn i samhällsvård har problem med mental 

ohälsa. Hon konstaterar att skolframgång är förknippat med bättre mental hälsa och 

tillfredsställelse med livet. Vidare menar hon att anknytningsrelationer har stor betydelse för 

barn i fosterhem och deras hälsa (Andersson, 2008). Detta styrks även av en svensk studie 

som visar att barn i samhällsvård upplever ett lägre psykiskt välbefinnande än 

normalpopulationen (Sallnäs, Wiklund & Lagerlöf, 2010). En dansk studie visar att 

depression är den vanligaste problematiken när det gäller mental ohälsa för fosterbarn 
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(Egelund & Lausten, 2009). Forskning visar även att en tredjedel av de barn som befinner sig 

i samhällsvård lider av depression, posttraumatisk stress, social fobi, alkohol- eller 

drogmissbruk (Courtney & Dworsky, 2006).  

 

En amerikansk studie visar att fosterbarn som utsatts för barnmisshandel har en högre risk för 

att lida av depression, ökad aggression, lågt självförtroende, identitetskriser, skuld- och 

skamkänslor, problem i nära relationer och social isolation. Studien visar även att barn som är 

äldre och varit i fosterhem länge har mer fysiska och psykiska problem (Sullivan & van Zyl, 

2008). 

  

Flera nordiska studier har visat att det finns en förhöjd risk för dödlighet bland tidigare 

fosterbarn jämfört med normalpopulationen, speciellt gällande suiciddödsfall (Vinnerljung et 

al., 2006). Vinnerljung m.fl. (2006) menar att för barn som varit i den sociala barnavården är 

risken för att vistas på sjukhus p.g.a. suicidförsök fyra till fem gånger högre jämfört med 

normalpopulationen. Vidare löper barn som varit i den sociala barnavården även större risk 

för att vistas på sjukhus för allvarliga psykiska störningar i tonåren och som unga vuxna 

jämfört med normalpopulationen. Förhöjd risk finns även för psykoser och depression. Dessa 

risker är störst för de barn som erfarit en långvarig placering. Oavsett kausalitet tyder 

resultaten på att barn som varit klienter inom den sociala barnavården borde ses som en 

högriskgrupp när det gäller självmordsförsök och allvarlig psykiatrisk sjuklighet. 

  

Forskning av Vinnerljung m.fl. (2006) visar även att suicidalt beteende bland unga har länkats 

samman med en rad negativa faktorer i de tidiga åren. Exempel på dessa är sociala 

svårigheter, föräldrars psykiska sjukdom, föräldrars missbruk, familjevåld, missbruk eller 

försummelse, förlust av förälder, familjekonflikter, psykisk störning i tonåren, allvarliga 

skolproblem. Dessa riskfaktorer tenderar att komma i kluster. Barn som varit i den sociala 

barnavården har i högre utsträckning upplevt en tidig barndom med flera av dessa 

riskfaktorer, till detta kopplat med instabilitet i familjen i form av återkommande separationer 

från vuxna. I viss utsträckning visar den förhöjda risken för psykiska störningar troligen en 

överrepresentation av genetiskt sårbara individer, ofta med en familjehistoria med psykiska 

problem. 

 

En studie av Bellamy m.fl (2010) visar att barn i samhällsvård använder sig i större 

utsträckning av psykiatrin än barn som inte varit placerade. Har man därtill upplevt 
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misshandel kan det leda till en mängd psykiska svårigheter. Inte oväntat innebär en allvarlig 

grad av misshandel svårare problematik (Ibid.). Barn som erfarit många placeringar och åkt in 

och ut i fosterhem använder sig i större utsträckning av psykiatrin (Sullivan & Van Zyl, 

2008). 

 

3.7 Relationer 

Anderssons studie av 26 tidigare fosterbarn visar att ytterst få av dem har, i vuxen ålder, en 

återkommande kontakt eller relation till en förälder vilken de upplever som ett stöd eller en 

tillgång (Andersson, 2008). Resultaten av hennes forskning visar även att några barn tagit 

avstånd från sina föräldrar senare i livet, då de inte upplevde att relationen var positiv 

(Andersson, 2008). Vidare visar Anderssons studie att flertalet av fosterbarnen haft relationer 

till syskon som varit betydelsefulla under tiden de varit placerade men även efteråt. En annan 

viktig relation för många var en mormor eller farmor som utgjorde ett stöd för barnen under 

placeringen. När det gäller nära relationer visar Anderssons studie att flertalet tidigare 

fosterbarn ser sin pojk- eller flickvän som ett stort stöd och en trygghet (Andersson, 2008).  

 

Resultaten från Vanvårdsutredningen visar dock att en stor andel av de intervjuade lever med 

starka känslor av ensamhet. Många har svårt att knyta an och skapa nära relationer. Flera 

intervjupersoner uppger att de upplever sig ha förlorat sin barndom och när de själva var unga 

vuxna hade de ingen att vända sig till för att be om råd och stöd då alla band klippts med 

fosterfamiljen när de blev myndiga. De har även upplevt förluster i förhållande till den 

biologiska familjen (SOU 2009:99). 

 

3.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången att fosterbarn både tidigare och i dagsläget 

är en utsatt grupp. Resultaten visar att barn vanligen omhändertas ifrån familjer med 

ensamstående mödrar, med invandrarbakgrund, som är fattiga, bidragsberoende eller där 

föräldrarna är arbetslösa (Lundström & Sallnäs, 2003). De vanligaste orsakerna till att barn 

omhändertas är missbruksproblem i familjen, att föräldrarna är olämpliga eller oförmögna att 

ta hand om sitt barn, föräldrarna är psykiskt sjuka, att barnen är övergivna eller utstötta, att 

barnen utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp, eller att de omhändertas p.g.a. sitt eget 

beteende (Vinnerljung, 1996b).  
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Vidare visar forskningen att många fosterbarn går in i vuxenlivet med bristande utbildning 

(Vinnerljung et al., 2005). Dessutom lider barn i samhällsvård i större utsträckning av mental 

ohälsa (Courtney & Dworsky, 2006). Depression har visat sig vara den vanligaste 

problematiken (Egelund & Lausten, 2009). Instabilitet i placeringen, med flera omplaceringar, 

ökar risken för att barn ska utveckla beteendestörningar (Bellamy et al., 2010). Forskningen 

visar även att barn som upplevt vanvård under sin placering har svårt med tillit och nära 

relationer (SOU 2009:99). 

 

4. Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att använda oss av utvecklingspsykopatologin samt Antonovskys (2005) begrepp 

Kasam som analysverktyg i vår studie.  

 

4.1 Utvecklingspsykopatologi 

Enligt Andersson (2008) är det av intresse att reflektera över varför barn med likartade 

uppväxter får olika liv som vuxna. En lämplig teori för detta är utvecklingspsykopatologin. 

Kort handlar teorin om att beskriva och försöka förstå orsakerna bakom olika individuella 

mönster av avvikande utveckling (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Denna teori intresserar 

sig främst för de möjligheter till utveckling som finns när man lever under svåra 

uppväxtförhållanden. Fokus ligger på risk- och skyddsmekanismer. Teorin noterar hur 

psykosociala och biologiska riskfaktorer påverkar barn och ungdomars livsförmåga och 

utveckling och hur skyddsfaktorer och motståndskraft kan leda till avgörande vändpunkter i 

individens utveckling (Werner & Smith, 2003). 

  

Broberg m.fl. (2003) menar att psykisk ohälsa uppstår som ett resultat av samspelet mellan 

barnet och dennes omgivande miljö. Det är den samlade effekten av en viss uppväxtmiljö som 

är avgörande för barnets fortsatta utveckling snarare än enskilda perioder i barnets liv. Vi bär 

alla med oss upplevelser och erfarenheter i vårt tidigare liv som påverkat den vi är idag. Ju 

mer betydelsefull en erfarenhet eller upplevelse varit i ett visst skede i ett barns liv desto mer 

påverkan har den haft på den senare utvecklingen. 

 

4.1.1 Sårbarhet och riskfaktorer 

Sårbarhet är något både biologiskt och psykologiskt. Biologisk sårbarhet är medfött och kan 

vara exempelvis ett begåvningshandikapp. När det gäller psykologisk sårbarhet handlar det 
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om personlighetsdrag som är karaktäristiska för individen och som skulle kunna påverka de 

framtida erfarenheterna. Riskfaktorer utgörs av faktorer i omgivningen som påverkar barnets 

liv negativt då de verkar under lång tid och inte ger någon återhämtningsmöjlighet. 

Riskfaktorer i uppväxtmiljön som är stabila under hela eller åtminstone större delen av 

barndomen har visat sig ha samband med psykisk ohälsa hos barn (Broberg et al., 2003). 

 

Skillnaden mellan sårbarhet och riskfaktorer är att sårbarhet är en egenskap hos individen 

medan risk är något individen utsätter sig/ blir utsatt för (Broberg et al., 2003). Risk- och 

sårbarhetsfaktorer orsakar inte i sig störningar eller bristande anpassningsförmåga. Risken är 

större för en störd utveckling om risk- och sårbarhetsfaktorerna överväger de skyddande 

faktorerna (Andersson, 2008). Ju tidigare man upptäcker ett barns biologiska sårbarhet likväl 

som ett barns destruktiva uppväxtmiljö desto större sannolikhet att barnet slipper göra 

erfarenheter som får det att färdas långt ut på en negativ utvecklingslinje (Broberg et al., 

2003). Exempel på riskfaktorer kan vara familjer som präglas av fattigdom, föräldrarnas låga 

utbildning, att familjen är beroende av försörjningsstöd, förälders missbruk eller psykiska 

ohälsa, våld i familjen (Andersson, 2008) och kamratrelationer i de fall ett barn utsätts för 

mobbning. Det är inte själva ”etiketten” i sig som är avgörande för barnets psykiska hälsa 

utan hur samspelet mellan barn och förälder eventuellt påverkas av denna etikett. Vidare 

menar Broberg m.fl. att tidig separation från förälder också kan innebära en riskfaktor 

(Broberg et al., 2003).  

 

4.1.2 Resilience och skyddsfaktorer 

Resilience och skyddsfaktorer är de positiva motpolerna till sårbarhet och riskfaktorer. 

Resilience är det engelska begreppet på vad vi i Sverige brukar kalla motståndskraft. Termen 

introducerades i mitten av 1970-talet och beskriver de barn som har upplevt en uppväxt med 

allvarliga och/eller långvariga problem som ändå klarar sig bra i livet och behåller sin 

psykiska hälsa (Werner & Smith, 2003). Resilience gör det möjligt för barn att bryta sig ur en 

negativ miljö, maximera möjligheterna att ta till sig de goda influenserna utanför familjen, få 

ut mesta möjliga stimulans i en påver miljö samt att inte internalisera miljöns negativa 

aspekter (inte tänka "jag är dålig", "jag förtjänar inte bättre än så här" osv) (Broberg et al., 

2003). Kort skulle man kunna beskriva resilience som en förmåga till återhämtning och 

motståndskraft mot psykiska påfrestningar. Graden av resilience är inte statisk utan förändras 

över tid och i den mån omständigheterna kräver det (Skerfving, 2008). Alltså är inte resilience 

ett personlighetsdrag utan en dynamisk utvecklingsprocess (Klefbeck & Ogden, 2003). 
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Det är olika faktorer som bidrar till resilience, bl.a. handlar det om social kompetens, förmåga 

att relatera till andra människor, problemlösningsförmåga, vilken innebär att barnet förstår 

vad det är som händer och att barnet därefter kan planera sitt eget handlande. För många barn 

som befinner sig i riskmiljöer är förmågan att lära sig att förutse vad andra kommer att göra 

avgörande för att kunna skydda sig själv och undvika att bli utsatt för olika typer av 

kränkningar. Barn med resilience besitter ofta även en jagstyrka, det vill säga en stark känsla 

av ett eget självständigt jag (Broberg et al., 2003). 

 

En skyddsfaktor ger sig endast till känna i kombination med en riskfaktor. Som tidigare 

beskrivits kan riskfaktorer motverkas av skyddsfaktorer som är av tillräcklig styrka och 

varaktighet. Werner och Smith har funnit fem olika skyddsfaktorer som generar en positiv 

utveckling. Dessa är en personlig läggning som väcker positiva reaktioner hos barnets 

omgivning, en effektiv förmåga att använda de anlag barnet har som att kunna planera sina 

studier,  att vårdgivarnas attityd speglar tanke och omsorg vilket genererar en positiv 

självkänsla hos barnet, att barnet har andra stödjande vuxna omkring sig såsom lärare, övrig 

släkt osv och till sist att det finns möjligheter till förändring när viktiga övergångar passerar i 

livet såsom övergången från skola till arbete eller övergången från ensamstående till 

äktenskap (Werner & Smith, 2003). Andra skyddsfaktorer kan vara en trygg och god 

anknytning till föräldrar, förskolan och skolan genom att barnet får stimulans och 

självförtroende, kamrater och fritidsmiljö, omgivningen såsom grannskapet och 

boendemiljön, samhällets insatser som exempelvis placering utanför hemmet (Andersson, 

2008). Skyddsfaktorerna verkar på lång sikt då upplevelsen av att man tidigare bemästrat 

svåra erfarenheter även ger en känsla av att man även i framtiden kommer klara av 

stressfyllda situationer. Det skulle kunna ses som att självbilden av att vara ett offer förändras 

till självbilden att man är en som klarar utmaningar (Claezon, 2004). 

 

4.1.3 Vändpunkter 

Ett annat viktigt begrepp inom utvecklingspsykopatologin är vändpunkter. Vändpunkter kan 

bryta kontinuiteten i livet och leda till påtagliga positiva förändringar (Andersson, 2008). Det 

är olika erfarenheter i livet som kan bli vändpunkter, både sådana erfarenheter individen inte 

har kontroll över men också sådana som individen själv väljer eller har viss kontroll över. I ett 

utvecklingspsykopatologiskt perspektiv handlar vändpunkter inte om sådana som alla kan 

uppleva i ett normalt livslopp såsom pubertet, föräldraskap eller pensionering. Det handlar 
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heller inte om sådana händelser som allmänt kan upplevas som neutrala, negativa eller 

positiva. Som ovan beskrivits är intresset inom utvecklingspsykopatologin riktat mot barn 

som lever under svåra förhållanden. Exempel på vändpunkter för barn i risk som kan vara 

avgörande för den psykiska hälsan jämfört med barn som lever under mer harmoniska 

livsomständigheter, kan vara goda erfarenheter i skolan eller militärtjänst (Andersson, 2008). 

Werner och Smith (2003) ger dock inträde på arbetsmarknaden eller att man flyttar hemifrån 

som exempel på vändpunkter. För att tala om vändpunkter i detta perspektiv krävs att två 

kriterier skall uppfyllas. För det första skall erfarenheten involvera någon form av förändrad 

kvalitet och vara på ett sådant sätt att den påverkar utvecklingen annorlunda. För det andra 

måste denna erfarenhet vara av sådant slag att den kan tros ha en bestående effekt över tid 

(Andersson, 2008). 

 

4.2 Kasam 

 

4.2.1 Salutogent perspektiv 

Den salutogena hälsoteorin är utvecklad av Aaron Antonovsky. Fokus i det salutogena 

perspektivet ligger på faktorer som främjar människors välbefinnande och hälsa (Gassne, 

2008). Med det salutogena perspektivet ser Antonovsky (2005) på dimensionen hälsa - ohälsa 

som ett kontinuum och inte som att man antingen är frisk eller sjuk. Vidare ställer sig 

Antonovsky frågan hur det kommer sig att så många människor, som utsätts för påfrestningar, 

ändå förblir friska? (Antonovsky, 1991). Enligt Antonovsky uppstår ett spänningstillstånd när 

man ställs inför livets svårigheter, s.k. stressorer, vilket måste hanteras. Antonovsky skriver 

om generella motståndsresurser som är de potentiella resurser en individ kan använda sig av 

när denne ställs inför livets utmaningar. Dessa resurser utgörs av situationer som ger 

livserfarenhet och återkommande sådana erfarenheter bygger upp Kasam. Människan har 

således olika resurser att möta den spänning som stressorerna ger upphov till. Exempel på 

dessa generella motståndsresurser som en människa kan ha är pengar, jagstyrka, kulturell 

stabilitet, socialt stöd etc. Det gemensamma för alla generella motståndsresurser är att de 

bidrar till att göra de stressorer vi möter begripliga och dessa är avgörande för hur man 

hanterar livets svårigheter. Genom återkommande erfarenheter av detta skapas med tiden en 

stark känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005).  
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4.2.2 Känsla av sammanhang 

Begreppet känsla av sammanhang, som utvecklats av Antonovsky, uppstod ur det salutogena 

perspektivet och genom empiriska studier. Antonovsky har identifierat tre centrala teman, 

som betraktas som de centrala komponenterna i Kasam. Dessa kallar han för begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991).  

 

Begriplighet ”syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig snarare än som brus – dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig” 

(Antonovsky, 2005, s.44). Har man en hög känsla av begriplighet förväntar man sig att de 

stimuli som man möter i framtiden är förutsägbara, att de går att ordna och förklara 

(Antonovsky, 2005). Den andra komponenten är hanterbarhet. Den handlar om i vilken grad 

”man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de 

krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av” (Antonovsky, 2005, s.45). Dessa 

resurser kan vara både ens egna och andras; med andras menas de resurser som man får från 

sin omgivning. Har man en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för 

omständigheterna utan som en aktör. Den tredje komponenten meningsfullhet handlar om ”i 

vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del 

av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda 

engagemang och hängivelse, är utmaningar att välkomna snarare än bördor som man mycket 

hellre vore förutan ” (Antonovsky, 2005, s.46). Meningsfullhet syftar således till upplevd 

påverkan och engagemang i det som sker i ens liv (Antonovsky, 2005). De tre komponenterna 

utgör Kasam och definieras av Antonovsky enligt följande: 

 

"Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang" (Antonovsky, 2005, s.46).  

 

4.2.3 Starkt och svagt Kasam-värde 

Personer med hög Kasam förbättrar sitt hälsotillstånd då de har förmåga att hantera den 

spänning de ställs inför. Människor står ständigt inför livets utmaningar och svårigheter som 
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måste hanteras (Antonovsky, 2005). Det är hur vi möter dessa stressorer som är det 

intressanta enligt teorin. Stressorer kan även främja hälsa och ha positiva konsekvenser om 

man ser stressorerna som utmaningar (Gassne, 2008). Enligt Antonovsky så kan en individ 

med hög Kasam hantera livets svårigheter på ett bättre sätt än individer med svag Kasam. 

Vidare har de en förmåga att aktivera de generella motståndsresurser som individen har 

tillgång till och har dessutom mer resurser att tillgå för att möta livets svårigheter. De med 

hög Kasam har också större möjlighet att välja den copingstrategi som är mest lämpad för den 

aktuella stressoren. Personer med hög Kasam undviker i större utsträckning stressorer än de 

med svag Kasam och definierar svårigheter som utmaningar i större utsträckning. Således 

definierar de i större utsträckning stressorer som icke-stressorer. Detta då personer med hög 

Kasam har en tro på att saker och ting kommer att ordna sig och att ett problem kan vara en 

hälsofrämjande utmaning. Med denna inställning så utgör inte spänning något särskilt 

problem. Enligt Antonovsky befästs individens Kasam-värde i det tidiga vuxenlivet 

(Antonovsky, 2005).  

 

4.3 Motivering av vald teori 

Utvecklingspsykopatologin anser vi vara ett bra analysverktyg i vår studie då vi har intervjuat 

personer som berättat om sina upplevelser från barndomen. Vi vill undersöka vilka faktorer 

som enligt de tidigare fosterbarnen påverkat dem under barndomen och vad som bidragit till 

att de utvecklades till den de är idag. Vi vill även undersöka hur intervjupersonerna har det 

idag och har därför valt att använda instrumentet Kasam-29 för att studera vilken känsla av 

sammanhang intervjupersonerna har.  

 

5. Metod  

I detta kapitel redogör vi för vår metod som är kvalitativa intervjuer och ett standardiserat 

frågeformulär, Kasam-29. Vår studie tar emot berättelser om händelser som skett långt 

tillbaks i tiden och det finns en risk att minnet sviktar hos intervjupersonerna. Forskning om 

minnet visar dock att vi minns händelser som varit dramatiska, spännande eller oväntade 

(SOU 2009:99). Det finns en risk för att det våra intervjupersoner säger inte stämmer. Vidare 

kommer de från en organisation, vilken arbetar med tidigare fosterbarns rätt efter en 

vanvårdsplacering. Det skulle kunna innebära att intervjupersonerna förstärker det som varit 

dåligt och förminskar det som varit bra och på det sättet förmedlar en snedvriden bild. Studier 

visar dock att människor tenderar att underrapportera utsatthet för misshandel och övergrepp 
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som barn när de som vuxna berättar om sin barndom (SOU 2009:99). Vi är dock inte ute efter 

att bedöma sanningshalten i deras utsagor utan är intresserade av att ta del av deras 

upplevelser.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har i vår studie använt oss av ett fenomenologiskt förhållningssätt då vi vill förstå 

upplevelsen av en placering som innefattat vanvård ur intervjupersonernas perspektiv (Kvale 

& Brinkmann, 2009).    

 

5.1.1 Datainsamling - Intervjuer och Kasam-29 

För att undersöka hur tidigare fosterbarn berättar om en placering som innefattat vanvård och 

hur de har upplevt denna har vi valt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer. 

Intervjuerna syftar till att delvis belysa det som hänt bakåt i tiden men även hur placeringen 

påverkat dem i vuxen ålder. Denna metod anser vi vara lämplig då vi vill beskriva de 

intervjuades erfarenheter och upplevelser. Den form av forskningsintervju vi valt är en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Den halvstrukturerade intervjun är varken ett slutet 

frågeformulär eller ett vardagssamtal (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi använder oss av en 

deduktiv ansats då vi utgår från utvecklingspsykopatologin och Kasam för att samla in vår 

empiri. Vi varvar således mellan teori och empiri (Larsson, 2005). Vi är medvetna om att 

detta är ett ämne som kan väcka starka känslor, både för oss men främst för våra 

intervjupersoner. Vi har därför, inför intervjuerna, valt att intervjua Petra Rinman på 

Socialstyrelsen som varit intervjuare i Vanvårdsutredningen (2009:99). Detta för att få 

synpunkter och ta del av erfarenheter inför våra egna intervjuer.  

 

Inför intervjuerna har vi skapat en intervjuguide som hjälp för att komma ihåg vilka teman 

och frågor som ska belysas. Vi har utgått ifrån den intervjuguide man använde i 

Vanvårdsutredningen och därefter gjort korrigeringar för att besvara våra frågeställningar. 

Temana i intervjuguiden är: Inledande frågor, Ursprungsfamiljen, Placeringen, Vardag och 

socialt nätverk, Vanvård, Tillsyn, Överlevnadsstrategier, Hur placeringen har påverkat ditt 

liv och Reflektioner. För en utförligare beskrivning se Bilaga 1.  

 

Intervjuerna har varit spridda geografiskt och alla intervjuer utom en ägde rum i 

intervjupersonernas hem. Vid ett intervjutillfälle intervjuades två respondenter samtidigt. Vi 
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har turats om att vara huvudintervjuare men båda har aktivt deltagit i genomförandet. I 

samband med intervjuerna har vi låtit respondenterna fylla i Kasam-29formuläret (se bilaga 

2). Detta har vi gjort för att komplettera intervjuerna och för att tydliggöra vilken grad av 

känsla av sammanhang respondenterna har idag för att på så sätt få ett mått på deras Kasam-

värde och jämföra det med normalpopulationen och undersöka om detta kan kopplas till deras 

tid i samhällsvård. Syftet är således inte att undersöka vilken känsla av sammanhang de hade 

under barndomen. Verktyget bygger på ett formulär med 29 självskattningsfrågor där 

respondenten får ge svar på en 7-gradig skala. Formuläret leder till ett skattningsvärde mellan 

29 och 203 poäng där högre poäng innebär ett högre Kasam-värde (Olsson, 2006). Kasam-

nivåerna delas in i svag (≤ 122), måttlig (123-162) och stark (≥ 163) Kasam.  Studier visar att 

medelvärden för Kasam-29 för grupper av studerande, grupper inom olika yrkesområden och 

för normalpopulationer ligger ungefär mellan 130-150 oberoende av i vilket land 

undersökningen gjorts (Gassne, 2008). 

  

5.1.2 Urval 

I vår studie har vi valt att använda oss av ett strategiskt urval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2007). Vi har intervjuat personer från en organisation vilkas medlemmar alla 

varit fosterbarn och utsatta för vanvård under placeringstiden. Vi kom i kontakt med våra 

intervjupersoner genom att vi skickade e-post till ordföranden i organisationen som därefter 

lade ut en förfrågan om att deltaga i vår studie på deras hemsida. Därefter har ungefär 12 

personer mailat oss och visat sitt intresse. Efter ett bortfall återstod sex personer vilka vi har 

valt att intervjua. Anledningen till att sex personer valde att inte ställa upp kan bero på att de 

ångrade sig och inte var redo att dela med sig av sin berättelse.  

 

5.1.3 Analys av data 

Analysfasen i vår studie handlar om att hitta innebörden i vad intervjupersonerna har berättat 

om sina upplevelser av fosterhems- eller institutionsplaceringen, placeringens betydelse och 

hur den har påverkat dem. För att vi ska kunna tolka materialet och ge det mening krävs 

kunskap, insikt och känslighet (Backman, 2008). Redan under och efter våra intervjuer 

påbörjade vi analysen av vårt material. Vi har således under intervjuns gång ställt följdfrågor 

för att följa upp relevanta teman.    

 

Efter att ha bandat våra intervjuer har vi transkriberat dem. Vi har i möjligaste mån återgett 

intervjuerna ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2009). För att kunna analysera det insamlade 



 27  

materialet har vi delat upp det i mindre delar, s.k. kodning (Aspers, 2007). Vi har därefter 

sammanfattat och plockat ut viktiga uttalanden, s.k. meningskoncentrering. Ett annat 

analysverktyg vi använt är kategorisering där vi skapat kategorier som olika uttalanden passar 

in i och analyserat dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). De kategorier vi skapat är: de tidigare 

fosterbarnen, tidpunkt för omhändertagandet, vanvård, vardag och socialt nätverk, 

överlevnadsstrategier, att säga ifrån, myndigheternas agerande och placeringens påverkan i 

vuxenlivet. För att ge intervjupersonerna inflytande har vi efter transkriberingen skickat ett 

referat till var och en för kommentar. Endast en av intervjupersonerna har återgivit synpunkter 

vilka vi har tagit hänsyn till. När vi återger citat i den löpande texten har vi, om det varit på 

sin plats, omformulerat dessa och tagit bort onödiga ord för att kunna göra det begripligt för 

läsaren. Vi har även använt korta citat för att få en röd tråd genom presentationen av 

resultaten för att därmed förenkla för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

5.2 Kvalitet i kvalitativ forskning 

Enligt Aspers försöker den ideala studien att bidra med ny kunskap, utveckla teori och/eller 

metod. Lyckas vi med något av detta håller vår studie hög kvalitet (Aspers, 2007). För att 

kvalitetssäkra de resultat vi kommit fram till har vi låtit andra grupper läsa studien innan vi 

lämnat in den. Dessa utgörs av aktörer som inte alls har någon kunskap om det studerade 

fältet, studenter samt vår handledare som är insatt i ämnet. Dessa har då kommit med 

synpunkter från olika perspektiv vilket skulle kunna säkra vår studies kvalitet. Synpunkterna 

har dels handlat om språket och på vilket sätt vi kan utveckla olika delar i uppsatsen för att få 

en så bra slutprodukt som möjligt. Då vi varit öppna med hur forskningsprocessen gått till kan 

våra läsare bedöma och ta ställning till om resultaten kan uppfattas som trovärdiga (Aspers, 

2007). 

 

5.2.1 Reliabilitet  

Med reliabilitet avses om resultaten är tillförlitliga (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2003) beror bristande reliabilitet bl.a. på slump 

– och slarvfel under datainsamlingen och bearbetningsfasen. I relation till vår studie, där vi 

genomfört intervjuer, skulle detta kunna orsakas av bristande koncentration, hörfel och 

missförstånd när vi för över ljudupptagningen till text (Esaiasson et al., 2003). Vi har delat 

upp intervjuerna och transkriberat dem var för sig. För att öka reliabiliteten hade vi båda 

kunnat transkribera alla intervjuer var och en för sig och sedan jämfört våra resultat, s.k. 
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kvantifierad reliabilitetskontroll. Något vi haft i åtanke vid analysen är att när man översätter 

muntligt tal till skriftlig form innebär det att man gör olika tolkningar och värderingar av det 

som sägs. Vidare kan även de skrivna orden förmedla olika betydelser (Kvale & Brinkmann, 

2009). I övrigt hänför sig reliabilitetsfrågan till möjligheten att göra om studien och komma 

till samma resultat (Esaiasson et al., 2003). Då vi varit tydliga kring hur vi gått tillväga genom 

forskningsprocessen är det möjligt att genomföra studien på nytt. Genom att använda en del 

ledande frågor i intervjun har vi prövat tillförlitligheten i intervjupersonernas svar och på så 

sätt fått våra tolkningar bekräftade. Något som ökar reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Vidare har vi använt Kasam-29-formuläret. Detta formulär har använts i en rad olika studier. 

Formuläret har en hög nivå på Cronbachs alfa (0.74-0.95) vilket innebär att respondenterna 

inte svarar motsägelsefullt på de olika frågorna. Detta tyder på att det har hög reliabilitet och 

en hög grad av inre konsistens (Gassne, 2008).   

 

5.2.2 Validitet 

Med validitet avses huruvida man undersöker det man avser att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det finns inte några specifika regler om hur man fastslår validiteten i 

kvalitativ forskning utan det handlar om att analysera de situationer som kan göra att 

tolkningarna eller observationerna blir ogiltiga. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

validitetsprocessen som att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Ett forskningsresultat som 

prövats och kritiseras många gånger men som ändå har överlevt utgör ett mer tillförlitligt 

resultat än de som inte gjort det. Genom att vi hela tiden har testat och bekräftat våra 

forskningsresultat har vi blivit säkrare på dess giltighet. Detta har vi gjort genom att inhämta 

feedback från våra intervjupersoner, studenter, vår handledare och andra utomstående 

personer.  

 

Den tolkning som vi gjort vid transkriberingen har betydelse för om vi verkligen återgett det 

intervjupersonerna menat med sitt svar. Vi har försökt vara uppmärksamma på att vi inte 

söker vissa svar som bekräftar våra uppfattningar. Detta skulle i sådana fall kunna leda till 

selektiv tolkning vilket inte bidrar till att våra resultat är giltiga. Då våra forskningsresultat till 

stor del överensstämmer med tidigare forskning kan resultaten sägas vara mer tillförlitliga 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  
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5.2.3 Generaliserbarhet  

Alla våra intervjupersoner ingår i en organisation och har själva kontaktat oss vilket innebär 

att vi inte haft någon kontroll över vilka som blivit våra intervjupersoner, något som skulle 

kunna påverka resultaten. Våra resultat bygger på ett fåtal intervjupersoners upplevelser och 

då dessa personer varit utsatta för vanvård är våra resultat inte representativa för alla 

samhällsvårdade barn. Däremot skulle vi kunna anta att våra resultat kan överensstämma med 

andra som upplevt en placering som innefattat vanvård. Våra resultat överensstämmer till stor 

del med tidigare forskning och kan därför ge vägledning för hur andra tidigare fosterbarn har 

upplevt en placering som innefattat vanvård.  

 

5.3 Etiska överväganden 

Som forskare har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som finns. Vi har 

informerat intervjupersonerna om syftet med vår studie (informationskravet). Vidare har vi 

informerat om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. När det 

gäller nyttjandekravet har vi informerat om att studien kommer att läsas av lärare, forskare 

och studenter på Socialhögskolan samt att den kommer publiceras på DiVA (digitala 

vetenskapliga arkivet). Intervjupersonerna har lämnat samtycke till att delta i studien 

(samtyckeskravet). Vi har även informerat intervjupersonerna om att deras berättelser 

kommer vara avidentifierade i studien och att de ges största möjliga konfidentialitet. Vidare 

har vi, efter transkriberingen, raderat ljudupptagningsfilerna för att på ett sådant sätt hindra att 

obehöriga kan ta del av dessa (Internetlänk 1). 

 

Vi är medvetna om att detta ämne kan väcka starka känslor och att intervjupersonerna kan må 

dåligt efter intervjuerna. Därför har vi inför intervjuerna kontaktat Petra Rinman på 

Socialstyrelsen som arbetat med Vanvårdsutredningen (SOU 2009:99). Av henne fick vi 

synpunkter om vad vi ska tänka på när vi möter våra intervjupersoner. Vi har även kontaktat 

organisationen där vi funnit våra intervjupersoner, för att se om den kan bistå med någon form 

av stöd till intervjupersonerna då vi inte kan erbjuda detta. Det är dock ingen av våra 

intervjupersoner som ansett sig vara i behov av detta. 

 

Eftersom intervjupersonerna har varit placerade mer än 20 år tillbaks i tiden finns det ingen 

risk för att vi måste anmäla de brottsliga handlingar som begåtts.  
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6. Resultat 

Nedan presenteras våra resultat. Vi har i möjligaste mån försökt att ge alla intervjupersoner 

samma utrymme i resultatet. Dock har våra intervjupersoner varit olika talföra och därför har 

vi inte kunnat låta alla komma till tals i lika hög utsträckning.   

 

6.1 De tidigare fosterbarnen 

Nedan ges en kort beskrivning av våra intervjupersoner och namnen är fingerade. Tanken är 

att ge läsaren en helhetsbild av de personer vi valt att intervjua men också ett första möte 

mellan läsaren och de enskilda personer som varit tidigare fosterbarn. 

 

6.1.1 Elsa 

Elsa är född på 1920-talet och placerades redan som liten på barnhem. Elsa föddes i ett hem 

med 10 syskon där pappan arbetade i skogen och mamman som kocka. Elsas mamma var ofta 

sjuk och låg därför mycket på sjukhus. I efterhand fick hon reda på att hennes pappa var 

alkoholist. Elsa minns att det förekommit klagomål från grannar om att föräldrarna inte fanns 

närvarande och att de inte tog hand om sina barn. Detta medförde att barnavårdsnämnden fick 

insyn i familjeförhållandena, vilket senare resulterade i ett omhändertagande. Det var dock 

inte alla syskon som placerades utan endast de yngre. Elsa bodde på samma barnhem fram 

tills hon fyllde 15 år, därefter började hon arbeta som piga. På barnhemmet som Elsa 

placerades på bodde ungefär 15 barn, både pojkar och flickor. Där fanns också en 

föreståndarinna och ett hembiträde. Barnhemmet låg på landsbygden och hade tre sovsalar 

och en matsal. Under tiden Elsa bodde på barnhemmet gick hon i folkskola, hon har därefter 

inte vidareutbildat sig utan har arbetat som hembiträde och dagmamma. Idag lever Elsa som 

ensamstående pensionär, hon har genom åren fått fyra barn och därtill flera barnbarn. 

 

6.1.2 Evy  

Evy är född på 1930-talet och är syster till Elsa. Även hon placerades i tidig ålder men några 

år efter Elsa. Evy kom till samma barnhem som Elsa och hon stannade där fram tills hon 

slutade skolan vid 15 års ålder. Orsaken till att Evy placerades tros vara av samma anledning 

som Elsa, att hennes mamma och pappa inte klarade av att ta hand om henne. Evy gick, precis 

som sin syster, även hon i folkskola. Därefter har hon gått kontorslinjen på ett och ett halvt år. 

Evy har arbetat i affär, som barnflicka och inom industrin. Evy lever idag också som 

ensamstående pensionär, hon har fått fyra barn och har även hon flera barnbarn. 
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6.1.3 Liljan 

Liljan är född på 1940-talet och placerades redan som nyfödd på ett spädbarnshem. Hennes 

mamma kunde inte fullgöra betalningen där och därför omplacerades hon till ett annat 

spädbarnshem och vid ett års ålder blev hon fosterhemsplacerad hos ett äldre, religiöst 

lantbrukarpar. Hennes biologiska mamma arbetade först som städerska på järnvägen innan 

hon fick arbete hos Liljans pappa som hade ett skrädderi. Liljan har två helsyskon och de var 

alla tre födda utom äktenskapet då deras far var gift och hade en annan familj. Orsaken till att 

Liljan placerades var att hennes mamma var alkoholist och inte kunde ta hand om barnen. 

Liljan bodde i sitt fosterhem fram till att hon flyttade hemifrån vid 20-års ålder. Förutom 

fosterföräldrarna fanns där även en fosterbror som var 9 år äldre. Fosterföräldrarna bodde på 

landsbygden och hade lantbruk och en lanthandel. Som liten gick Liljan i Realskola och hon 

hoppade av skolan i gymnasiet. På senare år har hon läst tyska och tagit sin studentexamen. 

Liljan har varit en mångsysslare och arbetet med diverse serviceyrken som exempelvis 

receptionist. Idag arbetar hon extra, är ensamstående pensionär, har en dotter och en 

dotterdotter. 

 

6.1.4 Monica 

Monica är född på 1960-talet och tillbringade flera somrar i sommarhem hos olika familjer. 

Vid sju-åtta års ålder kom hon till sitt första fosterhem. Där bodde hon i ungefär ett halvår. 

Sedan kom hon till ett nytt fosterhem där fosterhemsmamman var lärare och 

fosterhemspappan var svetsare, det var en kristen familj. De hade två egna barn. I detta 

fosterhem bodde Monica i tre år, sedan fick hon komma hem igen och bo hemma. Monica har 

två syskon, en helbror och en halvbror som också placerades i det första fosterhemmet. 

Monicas mamma försörjde sig på socialbidrag och kriminalitet och var alkoholist. Pappan 

jobbade som lastbilschaufför och på lager och var även han alkoholist. Monicas mamma dog 

när Monica var 17 år. Monica hoppade av högstadiet och har efter det utbildat sig till 

socialpedagog. Hon har tidigare arbetat på gruppboende och arbetar idag som socialpedagog. 

Hon bor ensam och har två döttrar som har flyttat hemifrån.  

 

6.1.5 Christer 

Christer är född på 1960-talet. Christer blev placerad som nyfödd på spädbarnshem och bodde 

där i ett år. Sedan placerades han i ett fosterhem där han var placerad i tre månader, sedan 

placerades han i en annan fosterfamilj där han var tills han var 14 år. Det var en religiös familj 

och fostermamman arbetade i skolkök och fosterpappan arbetade på fabrik. Vid 14 års ålder 
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placerades han i ytterligare ett fosterhem där han var tills han var 20 år då han fick en egen 

lägenhet av socialtjänsten. Christer har fem syskon som alla blev fosterhemsplacerade. 

Orsaken till att Christer placerades var att hans biologiska mamma var narkoman och 

prostituerad och pappan fanns inte med i bilden. Christer hoppade av skolan första året på 

gymnasiet. Han har efter det genomfört en väktarutbildning. Idag är Christer sjukpensionär 

efter en bilolycka. Han har en son och lever tillsammans med en kvinna. 

 

6.1.6 Linda  

Linda är född på 1970-talet. Hon blev placerad första gången när hon var tre år på ett 

barnhem. Där var hon endast några månader och sedan fick hon komma hem igen men var 

hos olika kontaktfamiljer. Vid sex års ålder var det mycket kaotiskt hemma och hon blev 

fosterhemsplacerad i sin dåvarande kontaktfamilj. Där bodde hon tills hon var 14 år. Det var 

en familj som hade ett biologiskt barn som var tre år äldre än Linda. Familjen var bönder och 

bodde på landsbygden. Vid 14 års ålder placerades Linda i en ny fosterfamilj och bodde där 

fram tills hon var 16 år. När Linda var fyra år försvann hennes biologiska pappa ur hennes liv. 

Han hade tidigare varit kriminell men blev nu frälst och gifte om sig och skaffade en ny 

familj. Linda bodde med sin mamma, sin styvpappa, sin halvsyster och sin lillebror. Orsaken 

till att Linda placerades var att mamman och styvpappan var alkoholister. Socialtjänsten fick 

insyn i familjen då anonyma hade ringt och lämnat klagomål. Linda slutförde inte sina 

gymnasiestudier men utbildar sig för tillfället till undersköterska. Hon har varit mångsysslare 

och tidigare arbetat bland annat som taxichaufför. Idag är Linda ensamstående och har en son. 

Hon arbetar halvtid på ett äldreboende och är sjukskriven halvtid på grund av en bilolycka. 

 

6.2 Tidpunkt för omhändertagandet 

Inledningsvis presenterar vi tidpunkten för omhändertagandet då vi vill belysa hela processen, 

från omhändertagandet fram tills våra intervjupersoner lämnat samhällsvården. Flera av våra 

intervjupersoner beskriver att tidpunkten för omhändertagandet var oerhört traumatisk och 

smärtsam. Linda, född på 1970-talet, berättar att hon inte förstod vad som hände när 

myndigheterna kom och hämtade henne men att hon hade en känsla av rädsla och panik: 

 

Rätt som det är så ringer det på dörren och mamma säger att vi ska gömma oss. Jag springer 

och gömmer mig under lillebrorsans spjälsäng. Jag håller i mig krampaktigt och jag hör 

mamma säga "Nu kommer dom, nu tar dom er". Jag minns att det var någon där och jag 
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kände hur dom drog fram mig och hur mycket jag än höll i så drog dom fram mig. Mamma 

står och grinar. Sen minns jag hur dom höll i mig i bilen, jag var själv, jag åkte inte med mina 

syskon, jag var själv i bilen. Så skjutsade dom iväg mig.  

 

Monica, född på 1960-talet, berättar om hur det var att bli lämnad av sina föräldrar: 

 

Sen kommer jag ihåg när pappa åkte därifrån, så sprang jag efter bilen när pappa åkte och 

min bror, jag kommer ihåg, att han vart så arg för att jag hade förstört bilspåren efter pappa. 

Det var ett minne jag hade. Och då försökte jag trösta honom. Han blev arg liksom, när jag 

sprang efter pappa för att jag sabbade hjulspåren, för han skulle ju spara dom. Vi tyckte 

jättemycket om pappa... 

 

Liljan, född på 1940-talet, minns inte när hon kom till sitt fosterhem däremot har hon fått 

berättat för sig hur det gick till, vilket hon tycker är förskräckligt: 

 

Dom hade varit där på barnhemmet, för dom hade redan en fosterpojk, och så skulle dom ha 

en fosterdotter hade dom fått för sig. Så åkte dom dit ner och då hade personalen sagt att den 

här flickan behöver ett hem, det var jag det, och då hade fostermamman sagt "Hmm, nja, det 

finns inga andra man kan få titta på?" och då sa dom "det är ingen marknad det här, ska ni 

ha henne så får ni ta henne". 

 

Alla våra intervjupersoner berättar att de hade svårt att förstå varför de var placerade när de 

var små. Det var först när de blev äldre som de fick veta hur det låg till "på riktigt". Det var 

heller aldrig någon av intervjupersonerna som fick information om hur länge de skulle vara 

placerade. Linda berättar: 

 

Jag vet att jag frågade mamma. Jag har hela tiden trott att jag skulle komma hem igen men 

det fick jag inte. Långt upp i åren så trodde jag det. 

 

6.3 Vanvård 

I alla intervjuer förekommer det berättelser om vanvård. Våra intervjupersoner beskriver 

erfarenheter av hot, våld, sexuella övergrepp, bestraffningar, skällsord, tvångsmatning och 

isolering. Vi har valt att presentera varje persons berättelse för sig om vad de varit utsatta för. 



 34  

Dock har vi valt att presentera Elsa och Evys berättelse tillsammans då de är systrar, 

placerades på samma barnhem och för att vi intervjuade dem samtidigt. 

 

6.3.1 Elsa och Evy 

Elsa och Evy var placerade under hela 1930-talet och under halva 1940-talet. De beskriver 

båda en upplevelse av att ständigt leva under hot för att få stryk eller bestraffningar. Det var 

föreståndarinnan på barnhemmet som utförde vanvården. Elsa och Evy beskriver henne som 

grym och hemsk: 

 

Att det kan finnas så mycket ilska i en människa, det är ofattbart. 

 

Elsa och Evy utsattes för att bli piskade med ris och levde under ett ständigt hot om 

bestraffningar om dem gjorde något fel. Uppväxten på barnhemmet var kärlekslöst och bestod 

bara av åthutningar.  

 

Vi fick ju riset på ryggen och det var ju märken. Vi var ju så sönderslagna så vi fick inte visa 

oss och vi fick inte ha någon kontakt med skolkamrater. Direkt hem ifrån skolan och var vi en 

minut sena så vart man bestraffad för det. Det var ju bestraffningar för det allra minsta. 

 

Evy fortsätter: 

 

Jag vet i alla fall en gång då jag hade fått riset då jag var och badade bastu, men jag vågade 

inte klä av mig så alla tjejerna stod ju där och sa att jag måste klä av mig och komma in, och 

till slut så vågade jag väl det, men då såg dom ju att jag var alldeles randig på ryggen och 

dom vart alldeles förskräckta. /.../ Jag har ett färskt minne utav när Elsa skulle kolla mina 

kläder och då frågade jag Elsa " Har du kollat mina kläder så att jag kan ta på mig igen?". 

Genast var tanten där "Vem var det som yttrade sig nu då?" och det blev ju alldeles tyst. "Ja, 

talar ni inte om vem det var så får ni stryk allihopa" och då var jag ju tvungen att erkänna att 

det var jag som hade frågat Elsa, och då åkte ju riset fram igen.   

 

Elsa och Evy berättar att de ofta var bortbjudna hem till prosten vid högtider och att 

föreståndarinnan då var som en ängel. De pengar och presenter som de fick tog 

föreståndarinnan i beslag när de kom tillbaka till barnhemmet. Elsa och Evy beskriver att 

maten var usel och att personalen lagade och åt sin egen mat. Elsa berättar: 
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Och maten ska vi inte prata om, det var så hemskt så det var inte klokt. Ni vet under krigsåren 

när det inte fanns kött då kokade hon korngryn med fett och när det stelnade till så vart det då 

liksom en kant med fett och det var ju många av barnen som inte klarade av att äta det där, 

dom kräktes upp det. Och då kom föreståndarinnan och höll för näsan och så var det bara att 

skyffla in det.  

 

Elsa berättar även om att barnen stundtals isolerades när de var sjuka. Då fick de ligga alldeles 

ensamma med hög feber. Vidare berättar hon att barnhemmet hade två innetoaletter och två 

utetoaletter men barnen på barnhemmet fick aldrig använda innetoaletterna utan var tvungna 

att gå på utedasset och pulsa i snön. Det spelade ingen roll hur sjuka de var. De berättar att de 

ständigt fick arbeta, tvätta, laga mat, bädda osv. De hade aldrig något umgänge med vänner. 

Elsa och Evy lämnade båda två barnhemmet när de var 15 år och började arbeta.  

 

6.3.2 Liljan 

Liljan var placerad under hela 1940-talet och 1950-talet. Hennes berättelse beskriver en 

placering där hon blev slagen, utskälld och nedvärderad dagligen. Vidare berättar Liljan att 

hon inte var ren och fick ha på sig fula, gammalmodiga och äckliga kläder och skor som inte 

passade. Hon berättar att misshandeln skedde med både nävar, händer och sparkar. Det var 

främst fostermamman som utförde vanvården men fosterpappan var också delaktig: 

 

Mitt tidigaste minne det är att jag fick stryk av min fosterpappa faktiskt, jag var så liten att 

jag var en näve stor, jag kunde inte ens prata. Jag vet inte hur gammal jag var men jag hade 

fått en sådan förkylning, en sådan influensa så jag var ju jätte jättesjuk, och då skulle dom se 

om jag hade någon feber, så då la han mig över knäet och skulle stoppa in febertermometern 

och det fick han ju inte för jag vred på mig och han slog mig något så vansinnigt. Och jag 

kommer ihåg att jag bara skrek och skrek och så skrek jag på fostermamma och hon stod vid 

diskbänken och bara vände ryggen till.  

 

Liljan berättar vidare om ett annat tillfälle när hon blev slagen: 

 

Det är också ett sådant där tidigt minne, jag ska nog inte vara för detaljerad för det var 

ganska otäckt. Det var så hemskt och ett sådant kaos att jag mådde illa. Jag kommer ihåg att 
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jag satt på en potta med ett handfat framför mig och mådde illa och då var jag jätte jätteliten, 

och jag tror att jag kräktes blod eller någonting.  

 

Liljan blev även utsatt för misshandel av sin äldre fosterbror: 

 

Min bror han slog mig vansinnigt också, jag tror jag var sexton år. Jag hade en kortärmad 

stickad jumper och mina armar var helt svarta av alla blåmärken. Han hade slagit mig så 

vansinnigt.  

 

Liljan berättar om sin självkänsla under sin tid i fosterhemmet: 

 

Det fanns inget som hette så, jag hade absolut ingen självkänsla. Jag kände mig värdelös. Det 

fick jag höra hela tiden också. Jag klarade inte mig själv helt enkelt, jag begrep ingenting, det 

fanns ingen substans i mig. Jag hade aldrig fått vara det minsta självständig, inte för fem öre, 

bara kuvad och nedslagen och nedskälld hela tiden. Och då får man ju ingen självkänsla 

heller. Och jag trodde på dom när dom sa att jag var jätteful. 

 

Liljan lämnade sitt fosterhem när hon var i 20-års åldern. Hon flyttade till storstaden och 

skapade ett stort socialt nätverk. 

 

6.3.3 Monica 

Monica var placerad i slutet av 1960-talet till början av 1970-talet. Hon beskriver sin 

fostermamma som sträng, elak och labil i humöret. Fosterpappan beskrivs vara rädd för 

fostermamman. Monica berättar inte mycket om övergreppen utan beskriver istället en känsla 

av att vara utelämnad: 

 

Om man beskriver min barndom så är det en stark sorg, kan jag säga, när jag bodde i 

fosterhem. Det känns som att jag grinade hela tiden i tre år. Jag liksom tänkte hur länge ska 

jag vara här och när får jag komma hem och så ville inte fosterföräldrarna att jag skulle ha 

kontakt med mina föräldrar. Man var helt utelämnad. 

  

Vidare berättar Monica att hon aldrig kände sig välkommen i sin fosterfamilj och att de stötte 

bort henne. Hon beskriver att fosterföräldrarna var stränga och att de pratade illa om hennes 

familj: 
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Dom pratade illa om mina föräldrar, inte på samma sätt som barn gör men just att "din 

mamma bryr sig inte om dig och hon har inte skickat några brev". Det kändes inte som att 

dom försökte hjälpa mig. 

 

Hon beskriver även ett vakuum av lidande för att hon längtade hem mycket. Hon var ständigt 

rädd för att göra fel och bli bestraffad. Hon berättar att hon kunde bli inlåst. Monica berättar 

om en händelse: 

 

Jag kommer ihåg en gång när jag hade tappat en vante, då fick jag ju komma hem ifrån 

skolan varje dag och barhänt fick jag leta efter den där vanten i snön. Jag var helt blå om 

fingrarna. 

 

Monica lämnade fosterhemmet när hon var 12 år och fick återvända hem till sin biologiska 

mamma vilket var en stor glädje för henne. 

 

6.3.4 Christer 

Christer var placerad från mitten på 1960-talet till mitten på 1980-talet. Han berättar om en 

placering där han blev misshandlad av sin fostermamma i princip dagligen. Han blev även 

utsatt för sexuella övergrepp av henne. Det var en vardag som bestod av mycket 

bestraffningar om han exempelvis kom för sent: 

 

Jag skulle komma hem klockan två ifrån en kompis och jag kom kanske tio över två, ja då fick 

jag skotta snö i kalsongerna eller någonting. 

 

Christer berättar om ett annat tillfälle då han blev misshandlad: 

 

Jag hittade en sån där kopparfemma som det fanns på den tiden ute på vägen som jag köpte 

godis för och så frågade dom ju naturligtvis vart jag hade fått godiset ifrån så jag berättade 

att jag hittat den där femman, då fick jag en knuff så att jag ramlade nerför källartrappen. 

Jag skulle inte ta pengar om jag hittade dom, jag skulle lämna tillbaka dom. Och så var det 

sjukhuset och där sa dom att jag hade ramlat ner ifrån ett träd. 
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Christer hamnade i ett nytt fosterhem när han var 14 år. Han ger en positiv beskrivning av den  

nya fosterfamiljen. Han fick en egen lägenhet när han var i 20-års åldern vilket han beskriver 

som en stor glädje.  

  

6.3.5 Linda 

Linda var placerad från slutet av 1970-talet fram till början av 1990-talet. Hon berättar också 

om en placering fylld av misshandel, orättvisor, sexuella övergrepp, hot och bestraffningar. I 

Lindas fall, liksom i många av de övriga, var det fostermamman som stod för vanvården 

förutom när det gällde de sexuella övergreppen, det var fostermammans bror som utförde 

dem. Linda berättar om sina fosterföräldrar: 

 

Jag kan inte säga varma människor, det var just därför jag ville poängtera mina biologiska 

föräldrar, man fick sitta i knäet och de var varma. De var ganska kalla, de här 

fosterföräldrarna, och fostermamman hade ju sagt att hon tyckte det var så jobbigt att jag 

gärna ville sitta i knäet, jag var ju otrygg och kommer ihåg hur jag vart förskjuten, att jag 

sökte trygghet och vart liksom...bort... 

 

Vidare berättar hon om en situation i början av fosterhemsvistelsen: 

 

Jag kommer ihåg,  ja det är ju såhär småsaker, att jag var så otrygg i mig själv att jag kissade 

på mig, hade mycket mardrömmar. Jag minns att jag råkade kissa på mig precis som hemma 

och då tog hon tag i mig och tryckte ner ansiktet i kisset för att jag skulle lära mig att inte 

göra om det och i många år trodde jag att det var normalt, att vuxna skulle göra så. 

 

Hon berättar även om en vardag fylld av hot, smisk, att hon blev nypen, att hon blev dragen i 

håret, skakad, tvångsmatad tills hon spydde och tvångsmatad igen, att hon blev inlåst och att 

hon blev tvångsklippt. Linda blev även utsatt för sexuella övergrepp från att hon var 9 år tills 

14 års ålder. Hon berättar att övergreppen skedde i fostermammans brors sommarstuga, vilket 

hon berättar att fostermamman visste om. Linda berättar om vad som hände med henne: 

 

Jag lovade mig själv att det aldrig skulle hända igen och det märktes att det var en förändring 

på mig, negativt. Jag blev mer inåtbunden och tyst i klassen. Sommaren när jag var 12 så blev 

det värre med de här övergreppen och då gick det inte alls i skolan, jag spårade ur helt. Jag 

gick in i mig själv, alltså jag hade alltid oro i kroppen på våren för snart blir det sommar och 
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vad kommer att hända. När andra var glada över att det var sommarlov tyckte jag att det var 

jättejobbigt. Sen på hösten då hade ju allting hänt så då hade man liksom ångest att man 

skulle reparera sig. Jag borstade tänderna nio, tio gånger om dagen och hade duschmani och 

bytte kläder. Det sitter lite kvar fortfarande, alltså just omedvetet inför sommaren, man blir 

liksom orolig och vill inte klä av sig kläderna. 

 

Vidare berättar Linda att hon klart och tydligt berättat för socialtjänsten att hon inte ville åka 

ut till sommarstugan då fostermammans bror var "på henne". Socialtjänsten sa att det inte fick 

fortgå men sen hände ingenting och hon blev tvungen att åka ut till sommarstugan igen. 

 

Linda lämnade detta fosterhem när hon var 14 år och hamnade hos en fosterfamilj i norra 

Sverige: 

 

 Vändpunkten var nog att jag kom till det nya fosterhemmet och sen den absoluta 

vändpunkten, det var rättegången, att fostermamman vart fälld. Att en myndighet faktiskt 

trodde på mig, det var den stora vändpunkten, att bli trodd. 

 

6.4 Vardag och socialt nätverk 

Under tiden våra intervjupersoner var placerade gick alla i skolan. Flera beskriver skolan som 

en tillflyktsort där man kunde umgås med skolkamrater och slappna av. De flesta har haft en 

positiv bild av skolan. Dock har de flesta inte fullgjort sin skolgång utan hoppat av. Liljan är 

den som beskriver en skolgång fylld av mobbing: 

 

Gå i skolan fick jag göra och jag tyckte det var jätteroligt, lektionerna var bäst. Jag var 

mobbad i skolan också, så fruktansvärt mobbad hela skoltiden. Jag såg inte ut som de andra, 

jag var för mörk, jag hade konstiga kläder. Väldigt mycket öknamn fick jag, jag blev slagen 

hemma men det blev jag i skolan också. 

 

Flera av intervjupersonerna beskriver också att kontakten med vänner har varit begränsad på 

grund av fosterföräldrarna. Linda berättar om hur oerhört tacksam hon blev en dag när hennes 

fostermamma skjutsade henne till en vän: 
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Min fosterfamilj hjälpte ju kanske inte riktigt till att skjutsa och så där jättemycket, men jag 

fick ju åka till kompisar, inte så många gånger. Men grejen är ju att jag vet att man blev så 

tacksam. Det går inte att förklara, men när min fostermamma skjutsade mig till en vän så jag 

fick leka några timmar, vart det så oerhört stort och tacksamt så det kändes som att jag hade 

lekt med min vän kanske 10 gånger, fast jag egentligen bara hade lekt med henne en gång. 

 

Flera av intervjupersonerna beskriver att det fanns viktiga vuxna omkring dem. Dessa kunde 

vara lärare, skolkuratorer, grannar eller släktingar. Evy berättar om en lärare: 

 

Andersson, ja han var ju jättesnäll mot mig. När vi skulle ut på cykelturer, vi hade ju inga 

cyklar, då fick jag sitta på hans ram och åka med. 

 

Christer berättar om sin relation till skolkuratorn: 

 

Det var väl skolkuratorn som jag pratade mest med. Vi blev ju som kompisar. 

 

Linda berättar om viktiga vuxna: 

 

Jag kunde känna stöd från mormor, jag kände ju hennes kärlek och farmor och farfars också 

/.../ Vi hade ju en gård bredvid en bit bort som jag ofta cyklade till, som hade hästar. Det var 

ju liksom en tillflyktsort och jag kunde sitta där och grina, jag fick ju inte grina, där kunde jag 

gömma mig i stallet. Och om det var någon vuxen människa som kanske förstod och fanns 

där, då var det nog dem, han lät mig ju vara där så... 

  

Trots att det fanns viktiga vuxna uppger många av intervjupersonerna att det inte fanns någon 

att anförtro sig till. Christer berättar att han alltid har fått klara sig själv och att det inte funnits 

några vuxna som har tagit hand om honom. Vidare beskriver Evy att det inte har funnits 

någon mamma eller pappa att ty sig till utan att hon har fått kämpa på själv. 

 

6.5 Överlevnadsstrategier 

För att kunna hantera placeringen och det våra intervjupersoner blivit utsatta för har de haft 

olika överlevnadsstrategier. Exempel på detta är att många har levt dag för dag, skapat sig en 

fantasivärld, tytt sig till djur, stängt av känslor eller flytt till en plats där de kunde vara trygga. 
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Många beskriver också att de har haft en tro och ett hopp om framtiden och att allt kommer 

bli bättre. Christer berättar: 

 

Just när vi pratar om det här med överlevnadsstrategier, alltså det var bara nästa dag. Jag 

var nog bara kall liksom, jag vet inte om jag märkte eller kände någonting. 

 

Liljan berättar om hur katter tröstade henne under placeringen: 

 

Någonting som jag hade, det var att vi alltid hade katter, dom var ju fantastiska. Jag har 

alltid tyckt om djur. Vi hade en katt som tröstade mig när jag var ledsen, när dom hade varit 

taskiga och jävliga. Våra katter var alltid att lita på, de var verkligen 100 procent. 

 

Monica berättar om sina strategier: 

 

Jag ljög och fantiserade. Jag sa att min mamma var balettdansös i Stockholm och att det var 

därför jag inte kunde komma hem. Jag levde i en fantasivärld. Jag har alltid kunnat säga att 

det var hemskt när jag var liten men det var inte min mamma, det var bara den här dumma 

fostermamman och det har varit skönt. Har man vuxit upp med en biologisk mamma eller 

pappa som har gjort en illa då kan man inte skylla på att det var samhället som gjorde fel. 

 

Ett flertal av våra intervjupersoner beskriver precis det som Monica gör, att det var en tröst att 

kunna tänka att det inte var ens egna föräldrar som utförde vanvården. Många beskriver också 

en inneboende vilja av att bevisa att man kan bli något, trots att fosterföräldrar och personal 

fick dem att känna sig mindre värda och inkompetenta. 

 

6.6 Att säga ifrån 

Flera av våra intervjupersoner beskriver att de kom till en punkt då de vågade säga ifrån till 

sina fosterföräldrar för vad de utsatte dem för. Linda berättar: 

 

Jag var störig liksom och klädstilen kanske lite tuffare, det var väl ett sätt att skydda sig. Man 

började ge svar på tal åt fostermamman och man vart kanske inte lika rädd för de där 

örfilarna. 
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Flera av våra intervjupersoner berättar att de försökt berätta för omvärlden vad som pågick 

men att ingen ingrep eller tog dem på allvar, varken socialtjänsten eller andra vuxna. Till svar 

fick de att de ljög eller bara fantiserade. Tre av intervjupersonerna beskriver hur de på egen 

hand lyckades lämna fosterhemmet. Christer berättar: 

 

Tillslut en dag så fick jag nog så då slog jag tillbaks, ordentligt. Och så dagen efter kom 

kuratorn i skolan och sa att "vi ska åka och hälsa på dina nya föräldrar". 

 

Linda berättar: 

 

Jag lovade mig själv att det aldrig skulle hända igen. Under bordet så kladdade han på mig 

och då tar jag vinglaset som står framför mig och kastar på honom. Då kom ju mamman och 

slet mig i håret och fick tokspel och låste in mig. Det där hände på fredagen och på söndagen 

blev jag utsläppt. Då hade jag två blåtiror och ena tanden var borta och jag såg typ 

ingenting. Då frågade jag om jag kunde få gå ut och kolla bär, så skogen var en tillflykt och 

då drog jag. Då ringde jag till polisen och berättade vad som hade hänt så jag gjorde själv en 

polisanmälan. 

 

Liljan berättar hur hon lyckades få vanvården att upphöra: 

 

Jag hade slagit näven i bordet en gång åt min fosterpappa så att dom inte rörde mig igen en 

enda gång. Han svarade inte ens. Han hotade mig med stryk och jag reste mig upp och gick 

inpå honom och sa att "rör du mig så ska jag se till att jag ska slå ihjäl dig så du ligger död 

på golvet". Och jag tänkte det här går aldrig väl men han sa ingenting, han tittade såhär så 

han trodde mig. 

 

6.7 Myndigheternas agerande 

Alla intervjupersoner berättar att det förekom tillsynsbesök från socialtjänsten några gånger 

om året. För nästan alla intervjupersoner kom socialtjänsten alltid föranmälda. Evy och Elsa 

berättar att föreståndarinnan var som ett helgon under besöken. Flera av våra intervjupersoner 

berättar att de försökt tala om vad som pågick för socialtjänsten men att de inte trodde dem. 

Christer berättar hur besöken kunde gå till: 
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Först pratade dom med hela familjen och så pratade dom själva med mig och sen så pratade 

dom med föräldrarna. Jag talade om för dom att jag blev slagen och sådana här saker och 

det noterade dom på ett papper men sen när vi pratade hela familjen då tyckte dom att det var 

jättebra att jag hade sådan bra fantasi. 

 

Linda berättar att besöken hos henne alltid var planerade och att hennes fostermamma alltid 

var snäll dagen eller dagarna innan. Flera av intervjupersonerna beskriver att det var svårt att 

berätta vad som pågick då man trodde att det var normalt, man visste inget annat eller trodde 

att det var ens eget fel. De flesta tycker att myndigheterna borde handlat annorlunda. Liljan 

menar att socialtjänsten hade kunnat upptäcka hur det stod till om de bara velat: 

 

Om de hade brytt sig, och jag vågade inte säga ett ord så de trodde väl att jag var 

väluppfostrad. I papperna var det noterat u.a., utan anmärkning så jag menar hade man fått 

säga men man vågade ju inte säga någonting. Herregud jag hade aldrig vågat säga vad som 

var på gång, att de var elaka mot mig, det hade jag aldrig vågat säga. 

 

De flesta av våra intervjupersoner förstår idag varför de blev placerade men tycker att 

myndigheterna borde varit mer lyhörda och uppmärksamma på hur de hade det. Linda 

berättar: 

 

Jag kan inte förstå varför myndigheterna tog det så lätt att jag saknade min mamma att det 

inte kunde vara något fel på fosterfamiljen, att man inte gjorde någonting åt det. Att man 

helgonförklarar fostermamman, alltså hon var satan själv, att ingen såg det, att ingen gjorde 

något åt det, att jag var tvungen att kämpa in i det sista för mig själv. Jag har ingen tillit till 

myndigheter. Man kanske hade kunnat göra ett försök, att man hade gett mamma försök. På 

något sätt tror jag kanske att man skulle kunna ha gjort på ett annat sätt. 

 

Monica anser att socialtjänsten borde ha frågat vad den biologiska familjen behövde för stöd. 

Vidare menar hon att: 

 

Jag tyckte inte att det var någonting fel på min mamma. Jag tycker inte att man automatiskt 

är en sämre förälder för att man har missbruksproblem, det handlar om hur man är som 

person och vad man sänder ut. 
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Flera av intervjupersonerna berättar att de idag inte har någon tilltro till myndigheter. 

 

6.8 Placeringens påverkan i vuxenlivet 

Självklart har placeringarna präglat våra intervjupersoners liv. Det finns exempel på både 

direkt och indirekt påverkan. 

 

6.8.1 Hälsa 

Flera av våra intervjupersoner har genom åren haft problem med hälsan, både psykiska och 

fysiska problem. Det har handlat om depressioner, självmordsförsök, missbruk, panikångest 

och olika fysiska åkommor. Liljan berättar om följderna av att hon blivit misshandlad: 

 

Jag gick hos en specialist och han sa att jag hade olika sorters migrän och så frågade han om 

jag hade fått några slag, slag sa jag, jag har blivit misshandlad när jag växte upp. Antagligen 

är det på grund av uppväxten som jag har fått migrän. 

 

Linda ger exempel på följder av de sexuella övergreppen och den övriga vanvården: 

 

Hela den här historien gjorde ju att jag var sjuk mycket, jag vart ju steril. Jag fick infektioner 

i tandbenet och var tvungen att plocka ut tänder och jag vart steril som bara 22 år. Jag har ju 

fått betala väldigt höga priser. Det som är, är det själsliga, det psykiska som tär sig i det 

fysiska, man får ont i kroppen. Jag fick ju diagnosen fibromyalgi och så gjorde jag illa ryggen 

-93 när jag blev påkörd så jag har ju en fysisk åkomma. Jag har alltid haft ont i kroppen men 

då sa man att det var växtvärk man hittade ursäkter och det är väl antagligen det själsliga 

som sätter sig i lederna. 

 

Vidare berättar Linda om vilken påverkan placeringen har haft på hennes psykiska hälsa: 

 

Jag försökte ju hänga mig för några år sedan. Jag kände att jag inte hade något mer att 

kämpa för. Dels hade jag ont i ryggen efter bilolyckan och sedan allt som man hade varit med 

om. Och sedan när jag vart sjuk, steril, kändes det som sista spiken. Sedan har jag ju varit 

deprimerad genom åren. 
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Monica fick alkoholproblem redan som tonåring och som ung vuxen blev hon utsatt för 

sexuella övergrepp till följd av att hon drack. Hon berättar att hon inte vet om 

alkoholproblemen har någon koppling till att hon var placerad i fosterhem, hon tror snarare att 

det är ärftligt.  

 

6.8.2 Relationer 

När det gäller den indirekta påverkan berättar många av våra intervjupersoner att det har varit 

svårt med nära relationer och tillit. Många har också hamnat i destruktiva förhållanden med 

misshandel. Monica berättar: 

 

Jag har ett tjockt pansar och släpper inte in någon. Jag är rädd för att känna mig otrygg, 

något jag tror har med min barndom att göra. 

 

Linda berättar om svårigheten med nära relationer: 

 

Ja, alltså, tilliten är ju ett stort problem. Jag har alltid blivit lämnad sen jag var liten, 

övergiven. När jag träffar någon som kanske inte alls är bra för mig så gör jag allt för att bli 

älskad och dom kan göra vad som helst, hur som helst. Så relationer till karlar har nog inte 

varit så bra. 

 

Alla intervjupersoner beskriver att de har haft positiva relationer när det gäller vänner men att 

man inte har haft många nära vänner. De flesta uppger att de idag har en känsla av ensamhet. 

Elsa berättar om ensamheten: 

 

Det har varit kämpiga år man har gått igenom. Även om det är ensamt så tycker jag att jag 

har haft det bra. Det är väl ensamheten då, jag har ingen kontakt med grannar eller 

någonting. 

 

Liljan berättar om sina erfarenheter av relationer: 

 

Min självkänsla har varit i botten om man säger så. Man har umgåtts med folk som velat vara 

med en, man har inte trott att man kan få tag i en riktig människa som tycker om mig för min 

egen skull. Det blir ju inget vidare socialt liv på det där sättet, det blir ju fel typer som man 
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känner att man inte passar ihop med. Jag har bekanta och vänner men en bästis har jag 

aldrig haft. Jag kan inte lita på någon till 100 procent. 

 

Alla våra intervjupersoner har fått egna barn. De flesta beskriver en bra relation till sina barn 

men att det har varit svårigheter i föräldrarollen. Evy berättar att det har varit svårt med 

föräldrarollen då hon inte fått någon kärlek eller något ömhetsbevis från någon vuxen. Både 

Evy och Elsa beskriver att de har tappat kontakten med varsin av sina söner. 

 

Flera av våra intervjupersoner berättar om en komplicerad relation till sina biologiska 

föräldrar. Många fick inte lära känna dem förrän i vuxen ålder. Evy berättar om mötet med 

sina föräldrar: 

 

Ja, konstigt var det väl inte men man var ju liksom främmande, i varje fall första tiden, när 

man inte kände henne. Och pappa vet jag inte, honom lärde jag väl aldrig känna ordentligt. 

 

Liljan berättar om kontakten med sina biologiska föräldrar: 

 

Visst hade vi kontakt, väldigt sporadiskt. Jag gick ju och hälsade på i hans affär någon gång 

ibland och pratade bort en stund. Och min mamma och jag träffades då och då, ringde 

varandra ibland och träffades ibland på sta´n. 

 

Flera intervjupersoner berättar även att fosterföräldrarna inte tillät barnen att ha kontakt med 

sina biologiska föräldrar. Monica berättar: 

 

Dom ville inte att jag skulle ha kontakt med mina föräldrar. Till exempel när jag skrev mitt 

namn i mina skolböcker suddade hon bort det och skrev dit deras efternamn. För mig var det 

liksom, att det kändes som om hon försökte sudda bort mig och min identitet. 
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6.9 Kasam-29 

Nedan presenteras resultatet av Kasam-29 formuläret. Detta är ett mått på vilken känsla av 

sammanhang våra intervjupersoner har idag. Resultatet av Kasam-29 formuläret visas i 

tabellen nedan:  

 

Namn Kasam-värde Antal frågor 

som ej 

besvarats 

Placeringstid 

(år) 

Liljan 95 1 20 

Elsa 98 9 13 

Christer 115 0 20 

Linda 122 0 10 

Evy 127 2 13 

Monica 168 0 3.5 

Tabell 1: Tabellen visar varje intervjupersons poängresultat från formuläret, hur många 

frågor som ej besvarats och tillsist hur länge de varit placerade.  

 

Resultatet visar att Elsa, Liljan, Christer och Linda har en svag Kasam (≤ 122). Evy har en 

måttlig Kasam (123-162) och Monica är den enda som har en stark Kasam (≥ 163). Elsa har 

ett bortfall på 9 frågor och därför har vi valt att inte räkna med hennes Kasam-värde. 

Medelvärdet för övriga intervjupersoner är 125.4 poäng. Anledningen till att vi redovisar 

placeringstiden är för att undersöka huruvida placeringstidens längd kan ha påverkat Kasam-

värdet.  

  

7. Analys 

Nedan kommer vi analysera våra resultat i enlighet med våra teoretiska utgångspunkter 

Utvecklingspsykopatologin och Kasam samt koppla dessa till tidigare forskning. 

 

7.1 Riskfaktorer 

Nedan presenteras de riskfaktorer vi kan urskilja i våra intervjupersoners berättelser. 

 

Resultaten visar att våra intervjupersoner utsatts för många riskfaktorer under sin barndom. 

De flesta har berättat att deras föräldrar varit lågutbildade, beroende av försörjningsstöd och 
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därtill varit missbrukare. Detta skulle kunna innebära att de alla har med sig olika riskfaktorer 

från sin biologiska familj. Vi skulle kunna anta att samhället sett dessa riskfaktorer och därför 

valt att omhänderta barnen. Våra intervjuer tyder på att anledningen till att de omhändertogs 

beror på att deras föräldrar varit missbrukare och inte haft förmåga att ta hand om sina barn, 

något som överensstämmer med tidigare forskning (Lundström, 1999). Flera av våra 

respondenter berättar att de blev omhändertagna som små barn. Enligt Broberg m.fl. (2003) 

kan ett omhändertagande i de tidiga uppväxtåren utgöra en riskfaktor, till följd av att barnet 

mister sin anknytning och därmed sin trygghet. Vissa av våra intervjupersoner beskriver även 

att ingripandet vid omhändertagandet varit traumatiskt, de förstod inte vad som hände eller 

varför, något som också skulle kunna utgöra en riskfaktor.  

 

Flera av våra intervjupersoner berättar att de under sina första levnadsår varit placerade på 

olika institutioner. Några berättar även att de under spädbarnsåren blev flyttade fram och 

tillbaka mellan olika hem. Det kan ha medfört att de inte har haft möjlighet att skapa en trygg 

relation till någon vuxen, vilket skulle kunna utgöra en riskfaktor. Alla våra svaranden 

berättar att de upplevt en placering innefattande vanvård. De har upplevt psykiskt och fysiskt 

våld, hot, bestraffningar, sexuella övergrepp, förnedring och orättvisor. Vanvården har verkat 

under lång tid och inte gett någon möjlighet till återhämtning då många vittnar om en vanvård 

som skett dagligen. Detta utgör i allra högsta grad risker för deras fortsatta utveckling 

(Broberg et al., 2003). Flertalet av våra intervjupersoner växte upp under en tid då barnaga var 

tillåtet. Syftet med barnagan var att den skulle ge upphov till bättring och den fick inte orsaka 

synliga skador (SOU 2009:99). Att slå barn i uppfostringssyfte har därför varit tillåtet men det 

har aldrig varit tillåtet att slå barn i den omfattning som våra intervjupersoners berättelser 

visar att de varit med om. Det har heller aldrig varit tillåtet att förgripa sig på barn, vilket 

några har utsatts för. Således innebär det att det våra intervjuade erfarit har varit brottsliga 

handlingar. 

 

De flesta av de vi har intervjuat beskriver sin skolgång som positiv, att de hade många vänner 

och att skolan var en tillflyktsort. En av våra intervjuade berättar dock att hon utsatts för 

mobbing under sin skoltid, något som enligt Broberg m.fl (2003) kan utgöra en riskfaktor. Det 

våra intervjupersoner har gemensamt är dock att alla har erfarenhet av att inte ha fullgjort sin 

skolgång, något som skulle kunna utgöra en risk då forskning visar att bristfälliga 

skolprestationer utgör en risk för en ogynnsam utveckling på lång sikt (Social rapport, 2010).  
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7.2 Hantering 

Nedan presenteras på vilket sätt våra intervjupersoner hanterat placeringen. Vi har valt att 

analysera hanteringen utifrån begreppen skyddsfaktorer och resilience. 

  

7.2.1 Skyddsfaktorer 

Enligt utvecklingspsykopatologin kan skyddsfaktorer motverka riskfaktorerna om de är av 

tillräcklig varaktighet och styrka. Enligt Andersson (2008) kan en placering utanför hemmet 

ses som en skyddsfaktor, om miljön är god, vilket vi kan antaga var syftet med 

omhändertagandena för våra intervjupersoner. Dock visar våra resultat att så inte varit fallet 

då det milt sagt kan sägas att placeringarna snarare utgjort stora risker för deras fortsatta 

utveckling. Trots dessa risker har vi ändå kunnat urskilja delar i våra intervjupersoners 

berättelser, vilka skulle kunna ses som skyddsfaktorer. Våra resultat visar att skyddsfaktorerna 

sett olika ut för våra intervjuade. Flera berättar att skolan har varit en viktig tillflyktsort där de 

kunnat slappna av och umgås med vänner. Dock är det endast Liljan som berättar om goda 

skolprestationer, vilket utgör ett starkt skydd då det minskar sannolikheten för en ogynnsam 

utveckling (Social rapport, 2010). De flesta berättar att de haft betydelsefulla vuxna omkring 

sig. Vilka dessa har varit har dock skiljt sig åt mellan intervjupersonerna. Några berättar om 

stöd hos skolpersonal, andra har fått stöd från släkt och grannar. Att ha vuxna som stöd 

omkring sig är något som utgör en stark skyddande faktor (Werner & Smith, 2003). De flesta 

berättar dock att de inte kunnat att anförtro sig åt dessa vuxna. Vidare berättar flera av våra 

intervjupersoner att det varit en tröst att de som utförde vanvården inte var deras egna 

föräldrar och att de under placeringen kunde känna kärlek från sin biologiska familj. Detta 

skulle därmed kunna utgöra ett skydd. Vidare berättar flera även om att de länge trodde att det 

de utsattes för var normalt, vilket också skulle kunna ses som en skyddsfaktor ur perspektivet 

att de inte förstod att det som hände dem var fel. När de dock insåg detta skulle det istället 

kunna utgöra en risk. 

 

Vidare berättar våra intervjupersoner om olika överlevnadsstrategier som de använt för att 

hantera vanvården. Några berättar om att de fantiserade, andra att de försökte överleva dag för 

dag och stänga av känslor. Därtill sökte några sig till vad som skulle kunna vara en 

tillflyktsort, såsom granngården eller skolan. Till sist har några givit exempel på att de sökt 

tröst och stöd hos djur då dessa alltid var att lita på. Dessa olika strategier kan ses som ett sätt 
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att överleva vardagen och utgör därför exempel på skyddsfaktorer. Vidare överensstämmer 

dessa överlevnadsstrategier även med tidigare forskning (SOU 2009:99). 

 

7.2.2 Resilience 

Resilience gör det möjligt för barn att bryta sig ur en negativ miljö. Det är en förmåga till 

återhämtning och motståndskraft mot psykiska påfrestningar (Skerfving, 2008). Flera av våra 

intervjupersoner beskriver att de hade lätt att relatera till andra människor, något som skulle 

kunna ses som social kompetens, vilket är en faktor som bidrar till resilience. Man skulle 

kunna säga att många av våra intervjupersoner besuttit en problemlösningsförmåga då många 

av dem berättar om att de var medvetna om att vissa saker de sa eller gjorde kunde leda till 

olika typer av bestraffningar, såsom våld, förnedring eller inlåsning, och att de därför efter 

hand lärde sig att undvika situationer som kunde innebära detta. Det kan därför sägas att de 

hade en förmåga att lära sig att förutse deras förövares handlande och därmed  försöka 

undvika, i största möjliga mån, att utsättas för ännu mer vanvård. 

 

Barn med resilience besitter ofta en jagstyrka, d.v.s. en stark känsla av ett eget självständigt 

jag (Broberg et al., 2003). Våra intervjupersoners berättelser visar att deras jagstyrka var 

något som utvecklades efter hand. Exempel på detta är att de vågade säga ifrån, slå tillbaka. 

Flera av våra intervjupersoner beskriver dock detta snarare som en räddning, en 

överlevnadsinstinkt än en beskrivning av ett starkt jag. Vi tolkar dock deras handlande som ett 

tecken på att de tog mod till sig och vågade sätta ner foten, och ser därför detta som att de 

hade ett starkt jag. 

 

Det är svårt att konstatera huruvida våra intervjupersoner besuttit en hög grad av resilience 

under barndomen. Våra resultat skulle dock kunna tyda på att de besuttit en grad av resilience 

under barndomen då deras jagstyrka, sättet att hantera placeringen och de skyddsfaktorer vi 

kunnat urskilja pekar på det (Werner & Smith, 2003). Det är dock viktigt att poängtera att 

graden av resilience inte är statisk utan förändras över tid (Skerfving, 2008). Resilience är 

således inte ett personlighetsdrag utan en dynamisk utvecklingsprocess (Klefbeck & Ogden, 

2003). Vilket skulle kunna förklara varför våra intervjupersoner "endast" klarat sig 

förhållandevis bra i vuxenlivet.   
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7.3 Vändpunkter 

Ur våra intervjupersoners berättelser har vi kunnat identifiera olika vändpunkter där det 

negativa har vänt till något positivt, något som enligt utvecklingspsykopatologin kan bidra till 

ett barns positiva utveckling (Andersson, 2008). Något som skulle kunna ses som en viktig 

vändpunkt för våra intervjupersoner är när de har lämnat vanvårdsplaceringen. Efter denna 

har de alla exempel på positiva erfarenheter som skulle kunna ha påverkat dem till den de är 

idag. Två av våra intervjupersoner kom till nya fosterhem där de fick positiva erfarenheter, en 

flyttade till storstaden och skaffade sig ett stort socialt nätverk, några började arbeta och en 

fick flytta hem igen. Ett annat exempel på en viktig vändpunkt för en av våra intervjupersoner 

var när hennes fostermamma blev dömd för misshandel, för henne innebar det en oerhörd 

lättnad att en myndighet äntligen trodde på henne. På det sättet skulle detta kunna ha bekräftat 

för henne att det hon utsatts för varit oacceptabelt. För en annan av våra intervjupersoner var 

en viktig vändpunkt då han fick en egen lägenhet. I enlighet med utvecklingspsykopatologin 

kan dessa vändpunkter sägas ha förändrat deras livskvalitet och kan ha påverkat deras 

utveckling i en positiv bemärkelse (Andersson, 2008). 

 

7.4 Myndigheternas agerande 

Alla våra intervjupersoner minns att det förekommit tillsynsbesök 1-2 gånger om året. Detta 

skiljer sig dock från Vanvårdsutredningens resultat då endast ett fåtal intervjupersoner 

berättade om regelbunden tillsyn (SOU 2009:99). Liksom tidigare forskning berättar våra 

intervjupersoner att tillsynsbesöken ofta var föranmälda och det var endast i några fall som 

tillsynspersonalen talade enskilt med dem. Vidare visar våra resultat att myndigheterna inte 

lyssnat till våra intervjupersoner när de givit uttryck för vad som pågått, något som 

överensstämmer med tidigare forskning (SOU 2009:99). Flertalet av våra intervjupersoner 

berättar att det var traumatiskt när myndigheterna omhändertog dem och att de inte visste 

varför de placerades och hur länge de skulle vara placerade. Detta orsakade för flertalet av 

våra intervjupersoner en stor osäkerhet. Denna ovisshet skulle kunna kopplas till Antonovskys 

begrepp begriplighet ur det perspektivet att de inte kunde förutse sin framtid och när de skulle 

få komma hem igen. Vidare skulle detta kunna innebära att det var svårt för våra 

intervjupersoner att hantera placeringen då de inte hade något stöd från varken myndigheter 

eller fosterfamilj (Antonovsky, 2005).  
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7.5 Vuxenlivet 

Enligt utvecklingspsykopatologin är det den samlade effekten av en viss uppväxtmiljö som är 

avgörande för barnets fortsatta utveckling snarare än enskilda perioder i ett barns liv (Broberg 

at al., 2003). Våra resultat visar att våra intervjupersoner i princip dagligen under flera års tid 

har utsatts för vanvård och detta skulle därför kunna ge en förståelse för att flera av dem i 

vuxen ålder haft svårigheter med både hälsa och relationer. När det gäller hälsa har vanvården 

haft en direkt påverkan på de intervjupersoner som berättat om att de i vuxen ålder drabbats 

av migrän, dålig tandhälsa och sterilitet. När det gäller den psykiska hälsan berättar flera att 

de har haft problem med depressioner och i ett fall även självmordsförsök, vilket skulle kunna 

kopplas till vanvården då psykisk ohälsa, enligt utvecklingspsykopatologin uppstår som ett 

samspel mellan barnet och den omgivande miljön (Broberg et al., 2003). Att tidigare 

fosterbarn, i vuxen ålder, drabbas av depression och självmordsförsök är något som även 

överensstämmer med tidigare forskning (Egelund & Lausten, 2009; Vinnerljung et al., 2006). 

Tidigare forskning visar även att en stabilitet i placeringen är viktig och att detta är nära 

sammankopplat med barnets hälsa. Flera av våra intervjupersoner har upplevt en instabilitet i 

placeringen, med flera omplaceringar, vilket därför också skulle kunna ha påverkat deras 

hälsa (Bellamy et al., 2010). 

 

När det gäller nära relationer beskriver flertalet av våra intervjupersoner att de har haft svårt 

att känna tillit till andra och att våga släppa in personer i sina liv, vilket skulle kunna bero på 

att de blivit övergivna som barn. Flera av våra intervjupersoner berättar även att de i vuxen 

ålder har hamnat i destruktiva relationer där de blivit misshandlade. En tolkning av detta 

skulle kunna vara att då de under hela sin uppväxt blivit slagna och nedvärderade känner de 

inte till något annat och vet kanske inte hur en sund relation ser ut. Genomgången av tidigare 

forskning visar även att personer med liknande erfarenheter har haft svårt att knyta an och 

skapa nära relationer, något som överensstämmer med våra resultat (SOU 2009:99; Sullivan 

& van Zyl, 2008).  

 

Vidare visar våra resultat att flertalet av våra intervjupersoner i tidig ålder har hoppat av 

skolan. Detta skulle kunna bero på att våra intervjupersoner inte fått stöd och hjälp när det 

gäller exempelvis läxläsning och att de heller inte fått tillräckligt stöd från skolan. Det är även 

tänkbart att all deras energi gått åt till att överleva dagen. Forskning visar att en god relation 

till fosterföräldrarna är av stor vikt när det gäller att klara sin skolgång (Pecora et al., 2006), 
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något våra intervjupersoner inte erfarit. Vidare visar den tidigare forskning att instabilitet i 

placeringen även påverkar skolprestationer. Flera av våra intervjupersoner har upplevt ett 

antal uppbrott, vilket därmed skulle kunna kopplas till att de hoppat av skolan och inte haft 

bra skolprestationer (Vinnerljung et al., 2005). Tidigare forskning visar även att risken för en 

ogynnsam utveckling ökar med dåliga skolprestationer (Social rapport, 2010). Några av våra 

intervjupersoner har dock på senare tid fullgjort sin utbildning, något som för oss visar en 

vilja av att lyckas. Flera av dem berättar även att det funnits en drivkraft att vilja bevisa för 

fosterföräldrarna att de visst kan bli något trots att de ständigt fått höra att de är värdelösa. 

Detta kan även ses som att de besuttit en jagstyrka. Att tidigare fosterbarn går in i vuxenlivet 

med bristande utbildning är något som stärks av tidigare forskning (Courtney & Dworsky, 

2006). Däremot har vi inte funnit någon forskning som styrker att tidigare fosterbarn, som 

dessutom varit utsatta för vanvård, ändå fullgör sin utbildning senare i livet. Detta skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att de ändå har klarat sig förhållandevis bra då forskning 

visar att goda skolprestationer är nära sammankopplat med en positiv utveckling (Social 

rapport, 2010). Sammantaget visar vår analys att de intervjuade har påverkats oerhört mycket 

av sin barndom främst gällande hälsa.  

    

7.6 Känsla av sammanhang 

Våra resultat visar att tre av våra intervjupersoner idag har en svag känsla av sammanhang 

(95-122 Kasam-poäng). Resultatet visar att Kasam-värdet kan vara kopplat till placeringstid 

då de intervjupersoner som varit placerade längst har lägst Kasam-värde idag. Den 

intervjupersonen med högst Kasam-värde är Monica. Hon är även den som varit placerad 

kortast tid (3.5 år) och den som ger uttryck för att ha ett starkare självförtroende än övriga. 

Medelvärdet för samtliga intervjupersoner är 125.4 poäng. Detta jämfört med 

normalpopulationer vilka ligger ungefär mellan 130-150 poäng (Gassne, 2008).  

 

Enligt Antonovsky kan vårt resultat även visa att våra intervjupersoner befinner sig närmre 

polen ohälsa än hälsa, då han menar att en stark känsla av sammanhang kan kopplas till god 

hälsa (Antonovsky, 2005). Detta överrensstämmer även med vad våra intervjupersoner 

berättat om sin hälsa. Flera har och har haft problem med både den psykiska och fysiska 

hälsan. 
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Enligt Kasam bygger människan upp motståndsresurser för att klara livets påfrestningar. 

Exempel på dessa är pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd (Antonovsky, 

2005). Det är tänkbart att flera av våra intervjupersoner inte fått tillfälle eller stöd för att 

kunna bygga upp dessa resurser då de under sin uppväxt varit tvungna att fokusera på att 

överleva dagen. Detta skulle därför kunna kopplas till Antonovskys begrepp hanterbarhet, en 

svårighet att hantera de stressorer som de möter i livet. Vidare skulle detta kunna påverka att 

de flesta idag har ett lågt Kasam-värde. Detta jämfört med olika grupper av exempelvis 

studerande där Kasam-värdet ligger på 142 poäng. Våra intervjupersoner har således ett lägre 

Kasam-värde än andra grupper. I förhållande till Antonovskys begrepp begriplighet kan 

resultaten förstås som att de flesta av intervjupersonerna i mindre utsträckning kan förutse 

stressorer och göra dem begripliga. Alla har mött stora svårigheter genom sina liv. Det skulle 

därför kunna ge en förklaring till att de inte har en hög grad av meningsfullhet. Utifrån 

Antonovskys teori skulle detta innebära att våra intervjupersoner, i mindre utsträckning, kan 

hantera livets svårigheter och välja de resurser som är mest lämpliga för att hantera en 

specifik situation (Antonovsky, 2005). Det är heller kanske inte så konstigt att våra 

intervjupersoner inte ser på livets svårigheter som positiva utmaningar med tanke på de 

oerhörda traumatiska upplevelser de har med sig från barndomen. 

 

8. Slutdiskussion  

Nedan följer en slutdiskussion kring våra resultat, en diskussion kring vår metod samt förslag 

till framtida forskning. 

 

Syftet med vår studie har varit att beskriva och analysera hur tidigare fosterbarn upplevt en 

placering som innefattat vanvård och hur denna har påverkat dem i vuxenlivet när det gäller 

hälsa, utbildning och relationer.  

 

8.1 Upplevelser av vanvård och påverkan 

Sammantaget visar vår studie att de tidigare fosterbarnen blivit utsatta för allvarlig vanvård 

under sin tid i fosterhem eller på institution. De berättar alla om grova övergrepp och 

försummelse som för många av dem pågått dagligen under lång tid. Deras berättelser vittnar 

om en vardag av att ständigt bli nedtryckt och en ständig oro av att bli utsatt för förövarnas 

övergrepp. De har berättat om känslor av ensamhet, rädsla och övergivenhet. Att varje dag 

uppleva detta måste varit oerhört plågsamt. Det är svårt att föreställa sig hur någon kan utsätta 
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barn för detta. Att förövarna dessutom, till största del, varit kvinnor är något som förvånat oss. 

Detta då vi hade en förförståelse om att förövarna skulle vara män, vilket skulle kunna visa att 

det finns en allmän uppfattning om att kvinnor inte kan förgripa sig på barn. 

 

Tidigare forskning på området visar att tidigare fosterbarn mestadels är nöjda med 

placeringen (Vinnerljung, 1996a), detta överensstämmer dock inte med våra resultat. Det 

beror troligtvis på att de personer vi har intervjuat har upplevt en vanvårdsplacering. Våra 

resultat visar att våra intervjupersoner under sin barndom varit utsatta för ett flertal allvarliga 

riskfaktorer. Dessa har funnits både innan placeringen och under den. Bland annat har många 

av dem blivit omhändertagna redan som spädbarn och därför inte kunnat, i de tidiga åren, 

knyta an till någon vuxen och alla har även haft föräldrar med missbruksproblematik. Under 

placeringen utsattes de för riskfaktorer såsom psykisk och fysisk misshandel, sexuella 

övergrepp, hot, bestraffningar m.m. 

 

Vidare pekar vår studie mot att upplevelserna av vanvården har påverkat dem i vuxenlivet. 

Flera har haft svårigheter att känna tillit till andra människor och många av dem har i vuxen 

ålder hamnat i destruktiva relationer, till följd av en barndom där de ofta blivit övergivna, 

vilket överensstämmer med tidigare forskning (SOU 2009:99). När det gäller utbildning visar 

vår studie att flera av våra intervjupersoner hoppat av skolan. Dock är det många som efter 

några år återupptagit sina studier och därmed fullgjort sin skolgång. Forskning visar att 

utbildning är nära sammankopplat med gynnsam utveckling och att fosterbarn i hög 

utsträckning inte fullgör sin utbildning (Pecora et al., 2006; Vinnerljung et al., 2005), något 

som dock några av våra intervjupersoner gjort, om än på senare tid. Att de ändå fullgjort sin 

utbildning kan ha betytt mycket för dem i vuxenlivet då det exempelvis möjliggjort att de haft 

en större möjlighet att arbeta och försörja sig själva. På så sätt kanske de har upplevt att det de 

gjort varit meningsfullt. Detta kan således ha inneburit en skyddande faktor. Vår studie visar 

att en placering som innefattat vanvård kan kopplas till problem med både den fysiska och 

psykiska hälsan, något som även styrks av tidigare forskning (Sullivan & van Zyl, 2008). 

Flera intervjupersoner berättar att de genom livet har haft psykiska problem i form av 

depressioner, panikångest och i ett fall även självmordsförsök. Flera har även haft problem 

med den fysiska hälsan i form av värk, migrän, dålig tandhälsa och sterilitet till följd av de 

övergrepp de varit utsatta för. Våra resultat visar även att intervjupersonerna har en lägre 

känsla av sammanhang än normalpopulationen. Resultaten pekar även på att de intervjuade 

som varit placerade länge tenderar att ha en lägre känsla av sammanhang idag. Detta skulle 
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kunna tyda på att placeringslängd är sammankopplat med vilken grad av känsla av 

sammanhang tidigare fosterbarn som upplevt vanvård har. Då det mesta även överensstämmer 

med tidigare forskning är det troligt att andra individer som upplevt likartade placeringar har 

erfarit liknande påverkan som våra intervjupersoner.  

 

8.2 Hantering och vändpunkter 

Våra intervjupersoner har givit flera exempel på vad som skulle kunna tolkas som hur de 

hanterat placeringen. Det har dels handlat om olika skyddsfaktorer som exempelvis skolan, 

viktiga relationer till andra vuxna, tillflyktsorter, vänner och djur. Vidare har det handlat om 

olika överlevnadsstrategier som exempelvis fantisera, ljuga och ta dag för dag. 

Intervjupersonernas berättelser kan ses som att de besuttit en social kompetens och en 

problemlösningsförmåga. Genom att de funnit sätt att hantera sin placering tror vi att det har 

möjliggjort att de har klarat sig så pass "bra" som de gjort och att de faktiskt överlevt. Vidare 

pekar våra resultat mot att intervjupersonerna har utvecklats mot alla odds. Vi tror att det dels 

har att göra med de skyddsfaktorer som omgivit dem men även att de besuttit en viss grad av 

resilience, en förmåga att återhämta sig. Detta då flera av intervjupersonerna gett uttryck för 

ett starkt jag då de haft förmågan och modet att sätta ner foten och säga ifrån. 

 

Ur deras berättelser har vi även funnit olika vändpunkter. Det som förefaller vara den 

viktigaste vändpunkten för våra intervjupersoner är när de lämnade sin placering och 

vanvården upphörde. Vi tror att vändpunkterna har givit våra intervjupersoner en positiv 

riktning i livet. Det är även tänkbart att våra intervjupersoners medlemskap i organisationen 

har gett dem stöd att hantera och bearbeta sina upplevelser, vilket kan ha utgjort ytterligare en 

vändpunkt. Detta då de kunnat dela sina upplevelser och erfarenheter med andra och därmed 

inte behövt vara ensamma med sin historia. 

 

8.3 Myndigheternas agerande 

Flera av intervjupersonerna har givit uttryck för att de har en förståelse för varför de blivit 

omhändertagna men att de tycker att myndigheterna har agerat felaktigt. De har gett exempel 

på att de försökt berätta för socialtjänsten vad som pågick men att detta avfärdades som 

fantasier och lögner. Flertalet berättar även om att de inte fick någon information om varför 

de placerades och hur länge de skulle stanna, en ovisshet som många beskriver som ett 

oerhört lidande, vilket även överensstämmer med tidigare forskning (SOU 2009:99). Vidare 
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berättar många av våra intervjupersoner att de under sin tid i placeringen förlorat kontakten 

med sin biologiska familj då vare sig myndigheten eller fosterföräldrarna hjälpt barnen att 

upprätthålla denna, vilket även överensstämmer med tidigare forskning (SOU 2009:99). Detta 

har medfört att många av intervjupersonerna inte har lärt känna sin biologiska familj. 

Intervjupersonerna har berättat om sin utsatthet och känslan av att vara ensam och inte ha 

några föräldrar eller andra vuxna att ty sig till.  

 

Flera av våra intervjupersoner anser att myndigheterna bör göra oanmälda besök för att kunna 

upptäcka missförhållanden. Det är dock positivt att Vanvårdsutredningen och 

Upprättelseutredningen genomförts då det visar att samhället tar sitt ansvar för de misstag 

som begåtts.  

 

8.4 Slutord 

Vi kan konstatera att konsekvenserna av att ha blivit vanvårdad under sin tid i fosterhem eller 

på institution kan vara förödande. Våra intervjupersoner berättar om följder som problem med 

den fysiska och psykiska hälsan, missbruk och relationer. För att undvika att fler utsätts anser 

vi att socialtjänsten måste bli bättre på att lyssna till barnen och ta deras berättelser på allvar. 

Vidare anser vi att det är av yttersta vikt att barnen får veta varför de är placerade och att de 

ges möjlighet att förstå varför de är placerade. Utifrån sin ålder och utvecklingsnivå behöver 

barnen få tillräcklig och återkommande information om varför de inte kan bo kvar hemma och 

varför de ska bo någon annanstans. Skälen måste förklaras så konkret som möjligt och barnet 

ska ges möjlighet att läsa sin utredning. Det är av vikt att se barnet som ett subjekt och som en 

samarbetspartner som man pratar med och lyssnar till men som inte alltid avkrävs en åsikt 

eller ett beslut. Vi anser också att det är viktigt att barnet har vuxna som det kan prata med, 

ställa frågor till, be om hjälp hos och få hjälp och svar av. Barnet måste ges resurser att kunna 

hantera sin situation. Vidare är det viktigt att barnet ges möjlighet att förstå att man inte kunde 

bo kvar hemma och att man får överblick över framtiden, både på kort och lång sikt. Det är 

viktigt att bli lyssnad på, tas på allvar, att bli tillfrågad, att känna att det är ok att framföra 

kritik och att inte känna skuld. Vi anser även att det är viktigt att barnet får tillgång till sin 

livshistoria. 

 

Då vi vet att goda skolprestationer ökar sannolikheten för en gynnsam utveckling för utsatta 

barn är det av yttersta vikt att skolan tar sitt ansvar och stödjer dessa barn under skolgången. 
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Detta stöd har lyst med sin frånvaro för våra intervjupersoner och kanske hade deras 

utveckling sett annorlunda ut om skolan hade tagit ett större ansvar. 

 

Vi ifrågasätter även myndigheternas metoder för att rekrytera fosterhem och anser att de bör 

ses över. Det är trots allt myndigheterna som har valt att placera barnen i dessa fosterhem och 

institutioner och således bedömt dessa vara lämpliga att vårda och skydda barnen och ge dem 

en bättre uppväxt än vad som bedömdes vara möjligt i deras biologiska hem. Även om dessa 

övergrepp skedde mellan 1920-1990-talet är det fortfarande en fråga som kvarstår då det har 

visat sig att barn vanvårdas på institutioner och fosterhem än idag (SOU 2011:9). Därför är 

det av yttersta vikt att samhället tar sitt ansvar och ser till så att inte fler drabbas.    

 

Forskning visar att barn i samhällsvård har höga överrisker för att utvecklas ogynnsamt 

(Social rapport, 2010). Våra intervjupersoner har befunnit sig i samhällsvård och har därtill 

utsatts för vanvård vilket borde innebära att de har ännu högre överrisker för att utvecklas 

ogynnsamt. Trots att våra intervjupersoner haft en mycket traumatisk barndom och upplevt en 

allvarlig vanvård under sin placering, vilket påverkat dem i vuxenlivet, är de flesta ändå 

tillfreds med sitt liv idag och har lyckats ta sig in på livets arenor såsom familjebildning och 

egen försörjning. Detta anser vi visar på en inneboende styrka hos dem då forskning visar att 

tidigare fosterbarn i större utsträckning än andra riskerar att hamna i destruktiva levnadssätt 

med kriminalitet och missbruk (Social rapport, 2006). Vi vill därför återigen poängtera att vi 

anser att våra intervjupersoner har överlevt mot alla odds. 

 

8.5 Metoddiskussion 

Vi anser att den kvalitativa forskningsmetoden har många fördelar. Då den kvalitativa 

forskningsintervjun inte är så standardiserad har det lett till en öppenhet i vår 

forskningsprocess. Det har även möjliggjort en fördjupad förståelse av vårt forskningsämne 

och gett oss nya infallsvinklar. Vidare är metoden flexibel och vi som forskare har kunnat ha 

kontroll över intervjusituationen. I samband med intervjuerna har vi även fått möjlighet att 

samla in viktig bakgrundsinformation om våra intervjupersoner, något som inte hade varit 

möjligt om vi använt oss av en annan metod. Dessutom har det, i intervjusituationerna, 

framkommit spontana reaktioner som vi kunnat använda i vår analys (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 1996). Kvale & Brinkmann skriver om en ”hantverksskicklighet” när det gäller 

forskningsintervjuer där kvaliteten på de data som samlas in är beroende av intervjuarens 
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kunskaper och färdigheter (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår studie har vi således varit noga 

med att läsa in oss på ämnet fosterhemsplaceringar för att kunna ställa relevanta frågor. Vi har 

även läst in oss på den obligatoriska kurslitteraturen för att förstå innebörden av kvalitativa 

forskningsintervjuer och för att kunna utforma en intervjuguide. 

 

8.5.1 Metodens begränsningar 

En nackdel med vår studie är att det har inneburit en kostnad för oss då intervjuerna har ägt 

rum i olika delar av Sverige. Det finns även en risk för intervjuareffekter men vi har i 

möjligaste mån försökt undvika dessa genom att vara lyhörda och uppmärksamma. Vidare 

finns det en risk för att intervjupersonerna har svarat så som de tror att vi vill att de ska svara. 

Ytterligare en begränsning med intervjun är att intervjupersonerna inte varit anonyma för oss, 

något som skulle kunna innebära att de känt sig illa till mods då våra frågor rört ett känsligt 

ämne (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). 

 

8.6 Förslag till framtida forskning  

Vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare kring socialtjänstens metoder vid 

rekrytering av fosterhem. Vidare skulle det vara intressant att forska kring hur socialtjänstens 

tillsyn av fosterhem och institutioner går till, vilka rutiner som finns och hur dessa följs. Det 

skulle även vara av intresse att undersöka vilket stöd som behövs från skolan och vilka rutiner 

som finns. Att undersöka vilket stöd fosterhemmen behöver skulle också vara intressant. Ett 

annan tänkbar studie skulle kunna belysa vilken betydelse föreningar och organisationer har 

för tidigare fosterbarn. Slutligen anser vi att det vore intressant att göra dagens fosterbarns 

röster hörda.  
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10. Bilaga 1  

 
Intervjuguide 

 

Studiens syfte 
Syftet med intervjun är att få ta del av intervjupersonens upplevelse av att ha varit placerad i 

fosterhem eller på institution.  

 

Ramar  
Vi har avsatt 1-1 ½ timme för intervjun. Vi informerar intervjupersonen om att dennes 

berättelse kommer vara avidentifierad i uppsatsen. Vi talar om att uppsatsen kommer att läsas 

av lärare, forskare och studenter på Socialhögskolan samt kommer publiceras på DiVA 

(digitala vetenskapliga arkivet). Vi har en intervjuguide som hjälp för att komma ihåg vilka 

teman och frågor som ska belysas så att intervjuerna genomförs på ett likartat sätt. 

Intervjupersonen får information om att en i teamet intervjuar och den andre antecknar. Vi 

informerar om att ett referat kommer att mejlas till intervjupersonen för godkännande eller 

kommentar. Vi ber om tillstånd att använda bandspelare och förklarar syftet med att använda 

en sådan, att den som skriver ska kunna gå tillbaka och kontrollera om det uppstår osäkerhet 

vid skrivandet.  

 

Vi informerar intervjupersonen om att hon/han kan tala fritt!  

Det är OK om intervjupersonen vill ändra sig, lägga till och dra ifrån uppgifter, under eller 

efter intervjun. Det är också OK att inte vilja svara på alla frågor. Det är intervjupersonen som 

bestämmer. Det finns inga planerade pauser utan intervjupersonen eller vi säger till om det 

finns önskemål om paus. Har intervjupersonen några frågor innan intervjun inleds?  

 

Inledande frågor  
När bandspelaren sätts på ber intervjuaren att intervjupersonen uppger sitt namn.  

Kan du berätta lite om hur du lever i dag?  

Var bor du?  

Har du några barn?  

Vad har du för utbildning?  

Vad har du jobbat med?  

Vad är du sysselsatt med i dag?   

 

Ursprungsfamiljen 

När är du född?  

Hur såg din familj ut?  

Hur många syskon hade du?  

Vad arbetade dina föräldrar med?  

Var de gifta/sammanboende?  

Hur var det hemma? 

Vad var anledningen till att du omhändertogs? Förstod du det då (begriplighet)? 

Fick du information om hur länge du skulle vara placerad? 

 

Placeringen 

Efter detta ställer vi frågor om när intervjupersonen omhändertogs första gången, var hon eller 

han placerades.   

Var placerades du? 

Hur länge bodde du där?  
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Vart kom du sedan osv.   

Fanns det andra barn i fosterfamiljen?  

Hur försörjde sig fosterföräldrarna?  

Om det gäller institution, hur såg den ut? 

Hur var personalen på institutionen?  

Hur många barn fanns där?  

 

Vilka möjligheter hade du att påverka placeringen (upplevd påverkan och 

engagemang/meningsfullhet)?  

Vem bestämde var du skulle bo?  

Kunde du prata om det som var viktigt för dig? Varför - varför inte? 

 

Vardag och socialt nätverk 

Hur såg din vardag ut (skolsituation, vänner, social förmåga)? 

Berätta om den kontakt du hade kvar med föräldrar, syskon, släktingar och andra viktiga 

personer efter du flyttat till familjehemmet?  

Hade du stöd från andra vuxna personer under placeringen? Hur ofta träffade du dem och var? 

Hade du resurser att hantera placeringen/institutionsvistelsen (exempelvis stöd från någon 

vuxen/hanterbarhet)? 

 

Vanvård 

Intervjupersonen uppmanas att berätta om den vanvård som förekom i samband med 

placeringen. Följdfrågor: hur ofta, vad hände, hur gick det till, vem var med, var hände det, 

när hände det och vem visste?  

Vad tycker du var det värsta som hände dig? 

Fanns det någon vuxen du kunde anförtro dig till och fick du någon hjälp?  

Vågade du berätta detta för någon? Om ja, vad hände då?  

 

Tillsyn  
Kommer du ihåg om det skedde någon tillsyn på de platser du var?  

Hur gick tillsynsbesöken till?  

 

Hur överlevde du?  
Hur klarade du dig, hur du gjorde för att stå ut 

(självkänsla/självförtroende/överlevnadsstrategier)?  

Hur kom du därifrån?  

Vändpunkter och övergångar (studier/relationer/inträde på arbetsmarknaden/engagemang)? 

Vilka var dina framtidsvisioner under placeringen?  

 

Hur har placeringarna påverkat ditt liv?  
Hur tror du att dessa upplevelser har påverkat dig, hur ofta tänker du på det som hänt? 

Har du berättat om detta för någon?  

Hur har du bearbetat minnena?  

Har du gått igenom någon behandling?  

Har dina utbildningsmöjligheter påverkats?  

Många som har varit med om det du beskrivit för oss i dag har hamnat i drogmissbruk, 

brottslighet, psykisk sjukdom, medicinering eller suicidförsök. Har detta drabbat dig?  

Hur är din hälsa idag? Har du några fysiska problem?  

Hur har din kontakt med din ursprungsfamilj påverkats av att du blev placerad? 

Är du tillfreds med ditt liv idag (arbete/familj/psykiskt välbefinnande/självvärdering)? 
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Reflektioner  

Hur skulle det kunna ha varit annorlunda?  

Hur hade din tid i den sociala barnavården kunnat bli bättre?  

Hade myndigheterna kunnat handla annorlunda och i sådant fall på vilket sätt?  

Vad hade hänt dig tror du om du inte blivit placerad?  

 

Avslutning  
Hur har det varit att prata om de här minnena? Vi vet av erfarenhet att det kan vara jobbigt att 

gå härifrån. Intervjun kan väcka starka minnen. Har du någon som du kan vända dig till för 

stöd? Det kan vara så att du kommer på saker som du glömde att berätta för oss. Du får då 

gärna ringa oss eller mejla kompletterande uppgifter.  

Hur tycker du att du har blivit bemött av oss? Är det något som vi skulle kunna göra 

annorlunda? 
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Livsfrågeformulär 

 

Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och 

markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du 

instämmer i det som står under 1 , så ringa in 1:an; om du instämmer i det som står under 7, så 

ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din 

känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

 

11. Bilaga 2 
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1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

 

                    1                 2                 3                 4                 5                 6                 7          

             har aldrig                                                                                                    har alltid 

           den känslan                                                                                                den känslan 

 

 

2. När du varit tvungen att göra något som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av 

att det... 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7          

          kommer säkert                                                                                           kommer säkert 

          inte att bli gjort                                                                                             att bli gjort 

 

 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 

närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7       

            tycker att de                                                                                                känner dem  

            är främlingar                                                                                                mycket väl 

 

 

4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

           mycket sällan                                                                                            mycket ofta 

             eller aldrig 

 

5.Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

              har aldrig                                                                                                    har ofta 

                   hänt                                                                                                           hänt 

 

 

6. Har det hänt att människor som du litade på gjort dig besviken? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

              har aldrig                                                                                                    har ofta 

                  hänt                                                                                                            hänt 
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7. Livet är: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

              alltigenom                                                                                                 fullständigt 

              intressant                                                                                                   enahanda 

 

 

8. Hittills har ditt liv:  

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

              helt saknat                                                                                             genomgående 

          mål och mening                                                                                    haft mål och mening 

 

 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                mycket                                                                                                       mycket 

                   ofta                                                                                                     sällan/aldrig 

 

 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

              fullt av för-                                                                                           helt förutsägbart 

           ändringar utan                                                                                               utan över- 

             att du visste                                                                                                  raskande 

          vad som skulle                                                                                             förändringar 

           hända härnäst 

 

 

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                   helt                                                                                                       fullkomligt 

             fascinerande                                                                                                urtråkiga 

 

 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                mycket                                                                                                 mycket sällan/ 

                  ofta                                                                                                           aldrig 
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13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

    det går alltid att finna                                                                                     det finns ingen 

en lösning på livets svårigheter                                                              lösning på livets svårigheter 

                                                                            

 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

              känner hur                                                                                              frågar dig själv 

            härligt det är                                                                                             varför du över- 

               att leva                                                                                               huvudtaget finns till 

 

 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

              alltid för-                                                                                                  fullständigt 

           virrande och                                                                                                   solklar 

          svår att finna 

 

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

          glädje och djup                                                                                           smärta och 

         tillfredsställelse                                                                                                 leda 

 

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

             fullt av för-                                                                                                 helt förut- 

          ändringar utan                                                                                         sägbart och helt 

          att du vet vad                                                                                        utan överraskande 

      som händer härnäst                                                                                         förändringar 

 

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

             älta det om                                                                                            säga ”det var det” 

            och om igen                                                                                              och sedan gå 

                                                                                                                                  vidare 
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19. Har du mycket motstridiga tankar och känslor? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                mycket                                                                                                 mycket sällan/ 

                  ofta                                                                                                           aldrig 

 

  

20. När du gör något som får dig att känna dig väl tillmods: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

        kommer du säkert                                                                                         kommer det 

          att fortsätta att                                                                                         säkert att hända 

          känna dig väl                                                                                          något som förstör 

             till mods                                                                                             den goda känslan 

 

 

21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                mycket                                                                                                mycket sällan/ 

                  ofta                                                                                                          aldrig 

 

 

22. Du är inställd på att ditt liv i framtiden förmodligen kommer att vara: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

           helt utan mål                                                                                             fyllt av mål 

            och mening                                                                                               och mening 

 

 

 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

               det är du                                                                                                   det tvivlar  

               säker på                                                                                                       du på 

 

 

 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                mycket                                                                                                mycket sällan/ 

                   ofta                                                                                                          aldrig 
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25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta 

har du känt dig så? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                 aldrig                                                                                                     mycket ofta 

 

 

 

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

           du över- eller                                                                                            du såg saken i 

undervärderade dess betydelse                                                                       dess rätta proportion 

 

 

 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt 

liv, har du då en känsla av att: 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

         du alltid kommer                                                                                        du inte kommer 

          att lyckas över-                                                                                           att lyckas över- 

      vinna svårigheterna                                                                                    vinna svårigheterna 

 

 

 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt vardagliga liv? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                mycket                                                                                                 mycket sällan/ 

                  ofta                                                                                                           aldrig 

 

 

 

29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

                     1                 2                 3                 4                 5                 6                 7    

                mycket                                                                                                 mycket sällan/ 

                   ofta                                                                                                         aldrig 

 

 


