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Vård utanför det egna hemmet 

Upplevelser och erfarenheter av familjehemsplaceringar  

Thérèse Johnsson 

Sammanfattning 

Syftet är att undersöka vad som kännetecknar upplevelser och erfarenheter av familjehemsplaceringar 

med huvudsakligt fokus på relationer och familjens betydelse. Studien utgår från ett kvalitativt, 

hermeneutiskt förhållningssätt med tematisk analys gjord på svar från skriftliga intervjuer. Deltagarna 

bestod av personer med olika erfarenheter av familjehemsplaceringar, dels genom att ha varit placerad, 

dels tidigare arbetat som familjehemssekreterare. De teman som visade sig känneteckna upplevelser 

och erfarenheter av familjehemsplaceringar var familjeliv, känslor och utveckling som till stor del 

handlar om inställningen hos berörda parter. Detta är faktorer som påverkar dels hur pass lyckad 

placeringen blir, dels huruvida en relation uppstår mellan familjehem-placerad. Utifrån denna studies 

resultat kan slutsatsen dras att familjehemsplaceringar är komplext och innefattar många faktorer. I 

och med att placeringens utfall verkar påverkas av inställningen hos berörda parter är det viktigt att 

arbeta för att samtliga är positiva till vården, samt att den placerade får hjälp att kunna ta emot vården 

och känslomässigt ta till sig familjehemmet.        
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Out of home care 

Experiences of foster care   

Thérèse Johnsson 

Abstract 

The aim of this study is to examine experiences of placements in foster care, with the main focus on 

relations and the importance of the foster family. The study is based on the qualitative, hermeneutic 

approach with a thematic analysis made on the answers of the participants’ written accounts. The par-

ticipants consisted of persons with different experiences of foster care, either they had previously been 

placed in out of home care, or they worked as social workers. The themes that seemed to characterize 

experiences of placements in foster care was family life, emotions and development, which to a great 

extend also depended on the attitudes of the parties involved. These are factors which appeared to 

affect both how successful the placement become, and whether a relationship arises between the foster 

home and the person placed in foster care. Based on these results it can be concluded that placements 

in foster care are complex and include various factors. As the placements outcome seems influenced 

by the attitudes of the parties concerned, it is important to work towards ensuring that all concerned 

are positive and that the person who is placed receive help, in order to be able to benefit from the care 

offered from the foster family and emotionally embrace them.                               

Keywords 
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handledare Ingrid Olsson, dels de kontaktpersoner som hjälpt mig i rekryteringen av deltagare.   
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Inledning 

Sverige har en lång historia av familjehemsvård och från 1900-talet och framåt har de lagar som syftar 

till att skydda barn ökat (Socialstyrelsen, 2013b). Socialnämnden har som uppgift att se till att barn 

under sin uppväxt inte lever under ogynnsamma förhållanden eller utsätts för risker och att de vid 

behov placeras utanför det egna hemmet för vård och fostran (Socialstyrelsen, 2015). När detta sker är 

tanken att så långt som möjligt göra det i samförstånd med föräldrar och barn, att kontakt mellan barn 

och föräldrar bibehålls under placeringens gång samt, i den mån det är möjligt, verka för att barnet 

flyttar hem igen (Socialstyrelsen, 2013b).  

Att barn får samhällsvård, att de placeras utanför det egna hemmet (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2013), är en företeelse som tilltar. Mellan år 2012-2013 ökade antalet placerade barn med 3000 och 

oftast sker placeringen i familjehem (Socialstyrelsen, 2014a). Med dessa hem avses ”(…) ett enskilt 

hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna 

för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt” (Socialtjänstförordningen, 

SFS 2001:937, 3 kapitlet 2 §). Familjehem kan vidare delas upp mellan nätverkshem, hem som ingår i 

barnets eget nätverk, eller hem som barnet inte har någon tidigare koppling till (Socialstyrelsen, 

2013b). Det bästa för barnet anses dock generellt vara att bo kvar hos någon i det egna nätverket och 

socialtjänsten är skyldig att i första hand utreda släktingars möjlighet att ta emot barnet 

(Socialstyrelsen, 2013b).  

Att placera barnet utanför hemmet är en insats som innebär stora förändringar och påverkar flera 

aspekter i barnets liv och det är viktigt att vården under placeringen är utformad på ett sätt som 

säkerställer att barnets behov tillgodoses (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 12). Trots det ingrepp en 

placering innebär är kunskapen om samhällsvård bristfällig. Det har gjorts få svenska, kvalitativa 

studier om resultat av samhällsvården och oftast består studierna av registerutdrag (Socialstyrelsen, 

2013a). Det är med detta som utgångspunkt denna studie genomförts, syftet var alltså att kvalitativt 

studera familjehemsplaceringar, med förhoppningen om att bidra till förståelsen av företeelsen.         

Tidigare forskning 

Forskningen som tas upp nedan om placeringar för vård utanför det egna hemmet är inte heltäckande, 

utan ett urval har gjorts med avsikt att på ett övergripande sätt påvisa det som förefaller vara mest 

utmärkande för familjehemsplaceringar. Centrala begrepp såsom vård utanför hemmet, fostervård, 

samhällsvård och familjehemsplacering; familjehem och fosterhem; familjehemsföräldrar, 

fosterhemsföräldrar, vårdgivare samt barn placerade i vård och fosterbarn kommer att i nedanstående 

text användas synonymt utifrån hur det tituleras i källan det refereras till.    
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Hälsa och beteende 

Barnet och ungdomen som placeras i vård utanför hemmet kan i vissa hänseenden ha försämrade 

förutsättningar. Vinnerljung och Sallnäs svenska studie (2008) visar att placerade personer, jämfört 

med dem som inte varit placerade, löper större risk för att bland annat vara inblandade i allvarlig 

brottslighet, få sjukvård på grund av psykisk ohälsa samt svårigheter med att försörja sig själv. Att det 

placerade barnet är utsatt för sådana risker har också påvisats i flertalet internationella studier. Till 

exempel jämförde Zlotnick, Tarn och Soman (2012) vuxna utan erfarenhet av fostervård med vuxna 

som hade dessa erfarenheter och såg att de sistnämnda oftare drabbades av fysisk och psykisk ohälsa 

och att deras mortalitet var högre. Mullan, McAlister, Rollock och Fitzsimons (2007) studerade 

välbefinnandet hos unga personer, vilka var eller hade varit placerade i fostervård, och de menar att för 

dessa leder deras erfarenheter till att de känslomässiga behoven blir större. Andra som studerat detta är 

Dregan och Gulliford (2012) som undersökte det psykosociala måendet hos vuxna och vilka effekter 

typen av placering, hur länge placeringen varade, den placerades ålder när placeringen skedde samt 

antalet placeringar hade på detta. Även de såg ett samband mellan att ha varit i samhällets vård och att 

som vuxen må sämre psykiskt samt ha beteendeproblematik, såsom kriminalitet. Att vården kunde 

innebära negativa konsekvenser var i deras studie särskilt tydligt när placeringen varade en längre tid 

och när den placerade varit äldre när placeringen skett (Dregan & Gulliford, 2012).  

Längre placeringar behöver dock inte per automatik medföra negativa konsekvenser. Dregan och 

Gulliford (2012) beskriver hur längre placeringar kan ha positiv effekt på barnets hälsa, om 

placeringen är stabil; att barnet inte flyttar runt, och personerna barnet bor hos tar hand om barnet på 

ett tillfredsställande sätt. Vidare, Wigley, Preston-Shoot, McMurray och Connolly (2012) gjorde en 

longitudinell studie och undersökte hur personer som placerats mådde känslomässigt och i vilken grad 

de ansåg sig kunna styra över sina liv. Även om många av respondenterna uttryckte diverse 

problematik i förhållande till deras känslomässiga välbefinnande upplevde vissa att placeringen 

medfört att de mått bättre och att de känt att de levt under trygga förhållanden, i en varm miljö där de 

uppskattades. Studien visade också att vissa kriterier måste förekomma för att barnet ska trivas under 

placeringen; att det är en hemtrevlig miljö och att barnet får bra stöd från familjen, kamrater och 

skolan (Wigley et al., 2012). Det placerade barnets mående beror vidare på annat än bara själva 

placeringen. Dregan och Gulliford (2012) menar att barnets välbefinnande kan påverkas av tidigare 

erfarenheter, om barnet har levt i social misär och blivit utsatt för övergrepp eller försummelse. 

Forskning har vidare visat att placerade barn kan uppvisa beteendeproblematik och Gabler et al. 

(2014) såg i deras undersökning av fosterbarn (ett-sex år) att detta var vanligt förekommande. Även 

Dregan och Gulliford (2012) påvisade i sin studie att hos vuxna med erfarenhet av att ha varit i 

samhällsvård förelåg ofta beteendemässiga svårigheter, särskilt hos dem som var äldre när de 

placerades, när placeringen gjordes på en institution och varade över en längre tid. Vidare, 

Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, Robberechts och Stroobants (2013) undersökte hur 

beteendemässiga svårigheter utvecklades hos barnet som under en lång period bodde i familjehem och 

de såg att beteendeproblematiken ökade, särskilt hos barnet som hade upplevt trauma och övergrepp. 

Studien visade inte heller något samband mellan en längre placering och en minskning av 

beteendeproblematik hos barnet. Såsom med psykisk hälsa, kan en längre tids placering vara positiv 

för beteendeutvecklingen om det råder stabilitet i placeringen (Dregan & Gulliford, 2012). 
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Skola och arbete 

Pecora et al. (2006) undersökte kortsiktiga och långsiktiga effekter av placering i familjehem i 

förhållande till utbildning och arbete. Deras resultat tydde på att utbildning ofta är ett område som 

innebär utmaningar för det familjehemsplacerade barnet, dels i form av att det får sämre betyg, dels i 

form av svårigheter i yrkeslivet och majoriteten av dem som varit placerade levde under ostabila 

ekonomiska förhållanden. Även i studien av Zlotnick et al. (2012) tydde resultaten på att personer som 

levt i fostervård, jämfört med de som inte gjort det, utöver att ha lägre utbildning, oftare hade det 

sämre ställt ekonomiskt eftersom de mer sällan arbetade på grund av fysisk eller psykisk ohälsa.  

Dessa negativa effekter behöver dock inte alltid drabba barnen i samhällsvården. Pecora et al. (2006) 

såg i sin studie att skolgången inte per automatik behöver bli lidande i och med en placering; riskerna 

reducerades för barnet vars erfarenheter av familjehemsplaceringar inte bestod av många sammanbrott 

och omplaceringar; där vården varit stabil, samt för dem som efter placeringens slut hade resurser att 

ordna eget boende. Sådana resurser visade sig också ha stor positiv påverkan för de tidigare placerade 

personernas förutsättningar till en bättre yrkesmässig och ekonomisk situation senare i livet (Pecora et 

al., 2006). 

Relationer och anknytning 

Vad anknytning innefattar kommer att beskrivas mer utförligt nedan, men i korta drag handlar 

anknytning dels om människans behov av relationer till andra, dels om att hur människors anknytning 

”ser ut” påverkar hur de fungerar i relationer (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander, 

2006, kapitel 1). Utöver forskning kring anknytningsrelationer kommer även forskning kring 

relationer generellt att presenteras.     

Det har i forskningen visat sig föreligga utmaningar för det familjehemsplacerade barnet att skapa en 

relation till en eller flera av familjehemmets medlemmar. Koren-Karie, Oppenheim, Yuval-Adler och 

Mor (2013) beskriver i sin studie att de erfarenheter fosterbarnet har kan leda till att barnet bär med sig 

en känsla av misstro till sina vårdgivare. Trots utmaningar är det dock inte omöjligt att skapa 

relationer till sina familjehemsföräldrar, vilket visat sig i studien av Cole (2005b) där spädbarn, trots 

erfarenheter av tidigare problem, skapat trygga relationer till sina familjehemsföräldrar. Vidare 

beskriver Farineau, Stevenson, Wojciak och McWey (2013) hur relationen ofta blir bättre när 

placeringen sker hos en närstående. Inställningen och beteendet hos familjehemsföräldrarna har också 

visat sig påverka hur relationen blir. Enligt de barn med erfarenhet av familjehemsplaceringar som 

intervjuades av Westberg och Tilander (2010) var det viktigt att familjehemmet var pålitligt och flexi-

belt, att de tog sig tid, lyssnade på och respekterade dem, såg till att de hade sysselsättningar samt att 

de försökte förstå och respektera det som barnet varit med om. Att familjehemmet inte överger barnet, 

utan ser till att kontakten och relationen är kontinuerlig menade barnen i studien också var tecken på 

att familjehemmet faktiskt tyckte om dem (Westberg & Tilander, 2010). 

I förhållande till anknytning har det också visat sig vara flera faktorer som påverkar huruvida en 

anknytningsrelation uppstår. En faktor förefaller ha med ålder att göra. Dozier (2005) studerade hur 

placerade små barn beter sig om de gjort sig illa, blivit rädda eller separerats från 

familjehemsföräldrarna. I studien påvisas att för de barn som var över ett år när de placerades, jämfört 

med dem som var under ett år, var det mindre vanligt att de tydde sig till familjehemsföräldrarna vid 

ovan nämnda situationer. Dozier (2005) menar att detta i sin tur påverkar den allmänna relationen till 

familjehemmet negativt, i alla fall i placeringens tidiga skede. Vidare studerade Altenhofen, Clyman, 
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Little, Baker och Biringen (2013) huruvida faktorer såsom antalet placeringar, ålder vid placering samt 

typ av placering påverkade anknytningen hos placerade treåringar. För de barn som deltog hade 

majoriteten av dem knutit an till sina fosterföräldrar, vilket forskarna menade kan ha berott på att 

placeringen skett i ett tidigt stadie i barnens liv. Baserat på vad resultatet visar, att anknytning uppstått, 

påvisar att anknytning är en tålig företeelse som kan uppkomma under rätt förhållanden, även om 

barnet tidigare har varit utsatt för risk (Altenhofen et al., 2013). Även om det förefaller som att en 

anknytningsrelation till en av eller bägge fosterföräldrarna lättare uppstår om barnet är yngre när det 

placeras påvisar Joseph, O’Connor, Briskman, Maughan och Scott (2014) i sin studie resultat som 

tyder på att även äldre barn, i åldern 10-16 år, och som har farit illa, kan skapa nya trygga 

anknytningar till människorna i familjehemmet. Däremot visade det sig i studien att hur pass bra 

anknytningen var till familjehemsmamman specifikt påverkades av hur lång tid barnet varit boende där 

(Joseph et al., 2014). Därmed förefaller det inte endast vara åldern som påverkar huruvida en  

anknytningsrelation utvecklas.   

På samma sätt som med relationer kan faktorer hos själva familjehemmet påverka huruvida det 

placerade barnet knyter an till personer i familjehemmet. Studien av Stovall-McClough och Dozier 

(2004) visade att spädbarnet som placerats i familjehem som ansågs vara självständiga var tryggare, 

mindre undvikande i sitt beteende och visade mer enhetligt anknytningsbeteende än de som var 

placerade i familjehem som inte var lika självständiga. Gabler et al. (2014) påvisar att 

familjehemsföräldrarnas ålder även kan påverka anknytningen; barnet som placerats hos 

familjehemsföräldrar som var yngre tenderade att ha en bättre anknytning till dem. Forskarna påpekar 

samtidigt att detta kanske beror på att yngre familjehem har färre negativa erfarenheter av 

”misslyckade” placeringar och är mer motiverade till att skapa en bra relation till barnet snarare än 

familjehemsföräldrarnas ålder i sig. Även Cole (2005b) såg i sin studie att de familjehem som erbjöd 

barnet stimulans och lärande på ett åldersadekvat sätt och som levde i en välorganiserad hemmiljö 

bidrog till att barnet skapade en trygg anknytningsrelation. Detta menar Cole (2005b) beror på att 

dessa familjehem hade förmågan att förstå, se och möta barnets behov. För att barnet ska kunna skapa 

en trygg anknytning till vårdgivaren är det viktigt att denne är mottaglig för det barnet uttrycker 

(Altenhofen et al., 2013; Gabler et al., 2014). Vad som motiverar vuxna att bli familjehem påverkar 

också huruvida en bra anknytning hos barnet till en vuxen uppstår. Enligt studien av Cole (2005a) 

framkommer att för dem som motiveras av att vilja utöka familjen eller känner ett ansvar för att hjälpa 

tenderar anknytningen mellan barn-familjehemsförälder att bli bättre, medan för familjehem som 

motiveras av en vilja att ”ersätta” ett barn som är vuxet eller har en önskan om att adoptera tenderar 

anknytningen hos det placerade barnet till människor i familjehemmet att bli otrygg. Att anknytningen 

inte fungerar bra när familjehemmet har en önskan om att adoptera eller ersätta ett vuxet barn menar 

Cole (2005a) handlar om att dessa vuxna inte förmår att sätta barnets behov framför sina egna, således 

klarar de inte heller att se till att anknytning för barnet kan ske på ett tryggt sätt. Det har också visat sig 

vara viktigt för barnets möjlighet att skapa en trygg anknytning att vårdgivarna har förmåga att vara 

lugna, stöttande gentemot samt tillgängliga för barnet (Gabler et al., 2014).  

Vidare kan även barnets eget beteende, i kombination med familjehemmets förutsättningar, påverka 

anknytningen. Chisholm (1998) beskriver hur en otrygg anknytning riskerar att utvecklas om barnet 

har ett problembeteende och familjehemmet upplever en hög grad av stress. Även Gabler et al. (2014) 

beskriver hur barnets problembeteende kan förvärras och anknytningen försämras om människorna i 

familjehemmet har svårigheter med att hantera stress och ifall de brister i att vara stöttande gentemot 

barnet på grund av detta.  
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Slutligen, vissa könsskillnader förefaller existera i förhållande till uppkomst av anknytning. 

Altenhofen et al. (2013) såg i sin studie att flickorna i större utsträckning knöt an till personer i 

familjehemmet, vilket även visade sig i studien av Farineau et al. (2013), vars resultat påvisade att det 

var mer förekommande att de kvinnliga ungdomarna ansåg sig ha en närmare relation till sina 

vårdgivare. Vidare har Ponciano (2010) specifikt undersökt anknytningen mellan 

familjehemsplacerade barn och familjehemsmamman och påvisar i sin studie hur viktigt känsligheten 

hos familjehemsmamman är för att skapa en trygg anknytning. Dock såg inte Chisholm (1998) i sin 

studie någon skillnad i anknytningsmönster utifrån ålder och kön när det jämfördes mellan fosterbarn, 

adopterade barn och barn som aldrig varit i samhällets vård.  

Relationens och anknytningens betydelse 

Som tidigare nämnt löper barnet som placerats i vård utanför hemmet stor risk för negativ utveckling i 

förhållande till ett flertal aspekter. Dock har forskning visat att när barnet har bra relationer kan dessa 

risker avvärjas. Vanderfaeillie et al. (2013) påvisar att en bra relation mellan barnet och 

familjehemsföräldrarna, där de är positiva, stöttande och förstående gentemot barnet, kan bidra till att 

barnets beteendeproblematik minskar. Dessa resultat visar även studien av Dregan och Gulliford 

(2012), vilka beskriver att välbefinnandet hos det placerade barnet ökar när vårdgivarna är stabila och 

omhändertagande. I förhållande till anknytningsrelationen beskriver McLaughlin, Zeanah, Fox och 

Nelson (2012) att för barnet som utvecklar en trygg anknytning till människor i sitt familjehem mins-

kas risken för barnet att få psykisk ohälsa. Joseph et al. (2014) konstaterar i sin studie att för de äldre 

barnen som deltog, placerade som icke-placerade, innebar en bra anknytning att 

beteendestörningssymtom, såsom ilska, våldsutövande, mobbning samt anti-socialt beteende, var 

mindre förekommande. Barnets problembeteende påverkas också av vårdgivarnas förmåga att behålla 

lugnet och vara stöttande gentemot barnet (Gabler et al., 2014).   

Andra aspekter av relationen och dess betydelse har studerats av Luke och Coyne (2008), vars resultat 

påvisade att familjehemsföräldrarna också kan bidra till att höja barnets självkänsla, något som i sin 

tur kan bidra till att barnet mår bättre. Även andra relationer kan vara viktiga för hur det placerade 

barnet mår. Studien av Farineau et al. (2013) visade att för ungdomar placerade i fostervård var 

relationen till jämnåriga viktigast, jämfört med biologisk mamma och fosterföräldrar, i alla fall i 

förhållande till graden av självkänsla dessa ungdomar hade. Forskarna menar att det här kan bero på 

att relationen till jämnåriga/kamrater innebär en viss stabilitet, i en tid när annat kanske inte är så 

stabilt, exempelvis om barnet ska placeras; dels få ett nytt hem och bo med nya människor, dels 

kanske i en ny stad. Farineau et al. (2013) menar även att en låg självkänsla i sin tur kan påverka 

ungdomars beteendeproblem och hur pass stabil placeringen blir. Att relationen till jämnåriga är viktig 

betonas även av många placerade barn som deltog i studien av Wigley et al. (2012). 

Som nämndes tidigare kan relationen till personer i familjehemmet bli bättre i de fall det placerade 

barnet får bo hos närstående (Farineau et al., 2013). Förutom relationsaspekten har placeringar hos 

närstående relevans även för andra områden. Stacks och Partridge (2011) jämförde skillnader mellan 

placeringar hos barnets egen släkt och hem där barnen (vilka var under ett år) inte hade några 

släktskapsband med familjehemmet. Studien påvisar att för barnet som placerats hos släktingar 

förekom en bättre utveckling i förhållande till bland annat kognitiva förmågor och temperament, dock 

främst när placeringen inte varade över längre tid. En bra relation har också betydelse för själva 

kvalitén i placeringen, som höjs om detta föreligger mellan det placerade barnet och släktingen, och en 

bra kvalité förutsätter också att släktingen har förmåga att möta barnets behov, enligt studien av 

Chipman, Wells och Johnson (2002). Dock finns det forskning som tyder på att placeringar hos 
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närstående, jämfört med icke-närstående, inte behöver vara bättre för barnet. Font (2014) såg i sin 

studie att det inte finns ett samband mellan placering hos släkt och en bättre hälsa hos barnet. Inte 

heller i förhållande till kognitiva förmågor och beteendeproblematik visade studien några tydliga 

samband. Inte heller Fechter-Leggett och O’Brien (2010) kunde i sin studie se att placeringar hos 

närstående under lång tid medförde positiva effekter på barnet som placerats, utan forskarna menar att 

det, snarare än att handla om placeringen i sig, är en kombination av flera aspekter som bidrar till en 

bättre psykisk hälsa hos vuxna med erfarenhet av fostervård.   

Slutligen, betydelsen av stabilitet har tagits upp tidigare och stabilitet har visat sig ha samband med 

diverse aspekter av familjehemsplaceringar. Dregan och Gulliford (2012) beskriver hur stabila 

placeringar kan påverka det placerade barnets hälsa positivt. Att ha stabilitet under placeringen; att den 

inte avbryts i förtid, kan även bidra till att barnet knyter an till de vuxna som barnet bor hos (Wigley et 

al., 2012). Ett sätt att säkerställa stabilitet i placeringen är att placera barnet hos någon i dess nätverk. 

Det finns indikationer på att när barnet placerats hos närstående är risken mindre för att vården 

kommer att avbrytas, jämfört med placeringar hos icke-närstående (Chamberlain et al., 2006; Koh, 

2010). Detta har också visat sig i studien av Ehrle och Geen (2002), vars resultat tyder på att 

placeringar hos en släkting medför en högre grad av kontinuitet och underlättar i förhållande till 

barnets bearbetande av att ha separerats från sina föräldrar samt för bibehållandet av relationer till 

barnets egen familj. För dessa barn kan placeringen kännas mer hanterbar genom att de fortfarande bor 

hos familjemedlemmar (Messing, 2006). Även självkänslan kan förbättras när barnet placeras hos 

någon i släkten, då barnet har lättare att känna sig mer accepterad av sitt familjehem (Farineau et al., 

2013).  

Sammantaget för den tidigare forskningen förefaller det generellt som att för barnet som placerats i 

vård utanför det egna hemmet föreligger en stor risk för fysisk och psykisk ohälsa, men att detta 

samtidigt kan undvikas om det finns en viss stabilitet i själva placeringen med bra anknytning till och 

relation mellan barnet och den/de som tar hand om det placerade barnet. Vidare verkar det även vara 

lättare att relationen till familjehemmet blir bra om barnet placeras hos en närstående, vilket i sin tur 

också kan ha positiv inverkan på barnets självkänsla.           

Syfte 

Tidigare forskning visar att för dem som placerats i vård utanför det egna hemmet föreligger en risk 

för negativ utveckling i förhållande till ett flertal aspekter. Att knyta an till personer i familjehemmet 

och skapa bra, trygga relationer har dock visat kunna utgöra skyddsfaktorer för att undvika detta. 

Forskning kring familjehemsplaceringar är dock bristfällig och det finns få kvalitativa studier om 

ämnet.  

Syftet med föreliggande studie var därav att öka förståelsen om familjehemsplaceringar, med 

huvudsakligt fokus på relationer och familjens betydelse vid dessa placeringar. Detta kommer att 

belysas utifrån några personers egna upplevelser och erfarenheter av att själva varit placerade samt 

utifrån några som tidigare arbetat som familjehemssekreterare.      
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Beskrivning av fältet 

Grundprinciper för placering 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, innehåller bestämmelser 

kring bland annat att barnet har rätt till föräldrar och goda uppväxtvillkor och att samhället ska gå in 

när detta inte levs upp till (Unicef, 2008).  

Beslut om vård- eller behandlingsinsats ska grunda sig på vad som är bäst för barnet 

(Socialtjänstlagen, SFS 2001: 453, 1 kapitlet 2 §), vilket avser vad vuxna anser att barnet har för behov 

och där vården i familjehem ska vara ”trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet” 

(Socialstyrelsen, 2013a, s. 290). Detta innebär i praktiken att barnet inte får skadas eller kränkas, att 

barnet får leva under trygga och goda förhållanden, att vården utformas utifrån barnets behov och att 

barnet ges möjlighet till att skapa bestående relationer till fler personer än enbart inom den egna 

familjen. Det är av vikt att barnet som är placerat i familjehem upplever stabilitet och förutsägbarhet 

för att kunna känna tilltro till de vuxna som är runt dem (Socialstyrelsen, 2013a). Familjehemmet 

måste förhålla sig till vissa aspekter som gäller för placeringar, de måste ta sig an barnet som en 

likvärdig familjemedlem och bygga en stabil, förtroendefull relation med barnet, utan att veta hur 

länge det ska bo hos dem, eller ha några formella rättigheter angående placeringen samt möjliggöra ett 

bra samarbete med barnets biologiska föräldrar (Socialstyrelsen, 2013a).  

Utredning av barns behov och föräldrars förmågor 

Socialnämnden är skyldig att utreda om de får kännedom om något som kan leda till någon form av 

åtgärd och utredningar av barnet och deras behov görs i majoriteten av Sveriges kommuner utifrån 

handläggnings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum [BBIC], inom vilket olika 

faktorer och aspekter i familj och miljö, barnets behov samt föräldrarnas förmågor utreds 

(Socialstyrelsen, 2015). BBIC utgår främst från den utvecklingsekologiska teorin, men även 

anknytningsteori utgör en viktig beståndsdel (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 1). En fördjupning i 

samtliga delområden som utreds kommer dock inte att göras här, utan i följande text görs en 

översiktlig beskrivning av de områden som har relevans för barnets behov av anknytning och 

relationer, samt en kortare beskrivning av vad som undersöks i förhållande till vuxnas förmåga att 

möta dessa behov. Denna avgränsning har gjorts med hänsyn till syftet med denna studie. Således 

följer en presentation av barnets behov av känslo- och beteendemässig utveckling och familj och 

sociala relationer och föräldrarnas förmåga att möta detta, utifrån BBIC (Socialstyrelsen, 2006).   

Känslo- och beteendemässig utveckling 

Att barnet under sin uppväxt kan skapa trygg anknytning till minst en vuxen är en viktig faktor för 

barnets psykiska utveckling (Socialstyrelsen, 2006). En trygg anknytning kan underlätta barnets 

fortsatta utveckling av bra relationer samt göra barnet mindre sårbart för att påverkas negativt av 

påfrestningar senare i livet (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 3). Relationer är vidare en av de 

aspekter som påverkar barnets känslo- och beteendemässiga utveckling och en förutsättning för att 

barnets behov inom detta område blir tillgodosett är att barnet specifikt har ”trygga och fasta band i en 

känslomässigt varm och stödjande miljö” (Dahlberg & Forssell, 2006, s. 46).  
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För att barnet ska må bra och ha en positiv utveckling krävs det att föräldrarna förmår möta barnets 

behov och när föräldrarnas förmågor utreds i förhållande till barnets känslo- och beteendemässiga 

utveckling undersöks bland annat deras känslomässiga tillgänglighet, stimulans och vägledning och 

gränssättning (Socialstyrelsen, 2006). Föräldrarnas förmåga att vara positiva i sitt bemötande och 

förhållningssätt gentemot barnet, att de respekterar barnet och ger lämplig fysisk närhet samt att 

relationen till barnet är stabil, trygg och kärleksfull undersöks (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 4). I 

förhållande till föräldrarnas förmåga att stimulera barnet, utreds detta dels utifrån barnets intellektuella 

och kognitiva utveckling, dels utifrån huruvida barnet får vara en del av en social samvaro, med 

samspel och respons och i förhållande till vägledning och gränssättning utreds föräldrarnas förmåga att 

vara förebilder för barnet visavi socialt beteende och värderingar samt vara moraliskt vägledande i 

barnets utveckling (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 4).  

Familj och sociala relationer 

Det är viktigt för att barnet ska kunna frigöra sig att de har trygga och stabila relationer till vuxna och 

jämnåriga (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 3). Förmår inte föräldrarna att tillgodose detta kan 

andra nära personer, barn som vuxna, kompensera för detta (Socialstyrelsen, 2006). När detta område 

utreds utifrån barnets behov undersöks vilka relationer barnet har till personer i sin omgivning, vilken 

grad av stabilitet och kontinuitet som föreligger i dessa relationer samt hur familjen ser på dessa 

relationer (Socialstyrelsen, 2006). Föräldrarnas förmåga att möta barnets behov utreds utifrån i vilken 

omfattning de lägger ned tid på att upprätthålla en nära relation till barnet, att relationen är stabil och 

långvarig, huruvida de visar känslomässig värme och bidrar till att skapa förtroende i relationen samt 

att barnet får ha och uppmuntras till att ha ett socialt umgänge utanför den närmaste familjen 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Placeringsprocessen 

Beslut om att barnet ska placeras i vård utanför det egna hemmet, i familjehem, kan antingen ske 

frivilligt med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av tvångslag, Lagen om beslut av vård av unga, 

vilket det beslutas om i förvaltningsdomstol (Socialstyrelsen, 2013a). Barnet som ska placeras ska i 

samband med placering också få en vårdplan och genomförandeplan (Socialstyrelsen, 2013a).   

Utöver att barnet och dennes familj utreds ska även det eventuella blivande familjehemmet utredas och 

detta görs kring familjen själv, deras boende och närmiljö, de individuella människorna i 

familjehemmets och deras personliga förutsättningar, egenskaper och förmågor samt deras inställning 

till uppdraget (Socialstyrelsen, 2013a). Det är vidare socialnämnden som godkänner och beslutar om 

att en familj får uppdrag att bli familjehem (Socialstyrelsen, 2013a). När barnet sedan ska placeras i 

familjehem ska en bedömning göras över hur bra de behov barnet har matchar familjehemmets 

förutsättningar och själva placeringen ska försöka ske under väl förberedda former, i form av att 

tillgodose informationsbehov hos de berörda parterna och i så stor utsträckning som möjligt låta 

inskolningen, invänjningen, i den nya miljön ske successivt (Socialstyrelsen, 2013a).        

Situationen i Sverige  

Statistiken som presenteras nedan utgår från heldygnsinsatser, vilket avser placeringar som antingen 

sker frivilligt eller med stöd av tvångslag och den största ökningen av heldygnsinsatser är den som 

sker frivilligt; en ökning med cirka 70 % mellan 2006-2013 (Socialstyrelsen, 2014b). Under år 2013 
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hade cirka 30 000 barn och unga någon gång en heldygnsinsats och mediantiden för vård i form av 

heldygnsinsats var 5,2 månader och var generellt längre för pojkar (Socialstyrelsen, 2014b). Det är 

mest förekommande att placeringar sker i familjehem, oberoende av kön på den som placeras, dock 

var fler pojkar än flickor placerade någon gång under år 2013, med 62 % mot 38 % och de som är 

föremål för heldygnsinsatser befinner sig oftast i åldersspannet 13-17 år (Socialstyrelsen, 2014b).     

Som nämnt under tidigare forskning föreligger det ett flertal risker för barnet som är placerat i 

familjehem. Socialstyrelsen har i ett flertal publikationer påvisat att detta är situationen även för barn 

som placeras i Sverige. Till att börja med framgår det i dessa att många av de barn som kommer i 

kontakt med socialtjänsten har levt under förhållanden som inneburit diverse risker, stress och ibland 

även där våld inom familjen förekommit och dessa barn har ofta en större sårbarhet i och med dessa 

erfarenheter (Socialstyrelsen, 2006). Vidare är det placerade barnets fysiska och psykiska hälsa ofta 

sämre, dels är barnet även, senare, som vuxen i riskzonen för att drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa 

och det placerade barnet riskerar också generellt att utvecklas ogynnsamt, exempelvis i förhållande till 

missbruk och kriminalitet (Socialstyrelsen & Skolverket, 2013). Vidare påvisar också Socialstyrelsen 

(2013b) att barnet som placeras ofta har erfarenheter i form av att ha levt med psykiskt sjuka föräldrar, 

föräldrar med missbruksproblem och blivit utsatt för vanvård, försummelse eller misshandel. 

Upplevelser av ett flertal separationer, olika förluster och ett högre antal placeringar är också vanligt 

förekommande erfarenheter hos äldre, placerade, barn (Socialstyrelsen, 2013b). 

Även betydelsen av skolan för det placerade barnet påvisas av Socialstyrelsen och Skolverket (2013), 

vilka beskriver att barnet inte misslyckas i skolan är det som har störst betydelse för att det senare ska 

gå bra i livet. De presenterar dock fakta som påvisar att just skolgången sällan är utan 

”misslyckanden” för barnet som är placerat, dels har barnet generellt lägre betyg än genomsnittet, dels 

är det färre barn med erfarenhet av samhällsvård som utbildar sig på högskola (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2013). Dessa effekter på skolgång gäller generellt för det placerade barnet, oavsett längd 

på eller ålder vid placering (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen (2010) beskriver vidare ett 

samband mellan betyg och psykosociala problem; för barnet som slutar grundskolan med låga eller 

ofullständiga betyg var förekomsten av psykosociala problem högre. För kvinnor handlade det ofta om 

självmordsförsök, tonårsgraviditeter och någon form av missbruk och för männen handlade det ofta 

om självmord, kriminalitet och antydan om missbruk (Socialstyrelsen, 2010). 

Teoretiska perspektiv 

Anknytning, nära relationer och familjens betydelse är tre faktorer som i forskning om 

familjehemsplaceringar varit framträdande. Anknytning är också en av de grundläggande principerna 

inom BBIC (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 1). Vidare, att barnet kan skapa bra relationer till sina 

vårdgivare beskrivs av bland annat McLaughlin et al. (2012) och Vanderfaeillie et al. (2013) som en 

av de viktigaste faktorerna för det familjehemsplacerade barnets välmående. Med detta som 

utgångspunkt kommer fördjupning att göras kring aspekter av familjens betydelse, anknytning, med 

visst fokus på själva anknytningsrelationen, samt relationer generellt.   
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Familj 

De senaste 30 åren har det skett stora förändringar kring familjens konstellation (Bäck-Wiklund och 

Lundström, 2010, inledning). Utöver att formen för familjer har förändrats, har det i det moderna 

samhället även skett en förändring kring vilka som räknas som familj, vilket kan beteckna även mer 

externa relationer och ett exempel på detta är fosterfamiljen (Bäck-Wiklund & Johansson, 2003, 

kapitel 15). Denna förändring av vad som utgör ”kärnan” i begreppet familj utmanar tidigare 

föreställningar om vad en familj är samt vad som anses vara en normal familj (Bäck-Wiklund & 

Johansson, 2003, kapitel 15).  

Parallellt med att familjeformerna och samlevnadsmönster förändras utgör dock kärnfamiljen 

fortfarande det traditionella sättet att leva på för familjer (Bäck-Wiklund, 2003, kapitel 1) och 

förefaller även vara idealet och normen för hur människan ska leva (Bäck-Wiklund, 2010, kapitel 1). 

Kärnfamiljen representerar fortfarande, trots förändringar i familjemönster, bilden av hur en god familj 

ser ut (Höjer, 2003, kapitel 11). Detta begrepp, den goda familjen, blir aktuellt i förhållandet till 

fosterfamiljer; medan de godkänns som familj underkänns den biologiska familjen, en aspekt som inte 

minst kan försvåra samarbetet kring det placerade barnet (Höjer, 2003, kapitel 11).  

Familjens betydelse 

Det är vanligtvis inom familjen som grunden för våra värderingar läggs och familjen representerar 

även ofta den enhet där våra behov av närhet, gemenskap och omsorg tillgodoses (Bäck-Wiklund, 

2003, kapitel 1). Det är därmed familjen som i första hand ska säkerställa att barnet får kärlek, 

trygghet och omsorg (Höjer, 2003, kapitel 11). Familjer med bra sammanhållning, där det föreligger 

känslor av gemenskap och samhörighet, bra relationer mellan ungdomen och familjen och där 

föräldrarna har positiva förväntningar på ungdomen, påverkar också ungdomens hälsa och välmående 

positivt (Rankin Williams & Anthony, 2015).  

Inom familjen har också utformandet av föräldraskapet betydelse. Att som förälder ta sig tid, visa 

förtroende, ge olika typer av stöd; emotionellt, praktiskt och ekonomiskt, samt lyssna, stötta, 

uppmuntra och vägleda sitt barn är för barnet tecken på att deras familj älskar dem (McNeely & 

Barber, 2010). Socialt stöd från föräldrar kan också ha positiv effekt på barnets psykiska hälsa och 

inställning till skolan (Yu Rueger, Kerres Malecki & Kilpatrick Demaray, 2010) men även på 

ungdomens självkänsla (McMahon, Felix & Nagarajan, 2011; Yu Rueger et al., 2010). Ett stöttande 

nätverk är också grundläggande för att ungdomen ska ha bra förutsättningar för att kunna hantera 

förändringar på ett bra sätt, dock kan mödrar och fäder ge olika typer av stöd, således bör inte 

föräldrarna alltid ses som en gemensam enhet i förhållande till deras stöttande funktion (Hombrados-

Mendieta, Gomez-Jacinto, Dominguez-Fuentes, Garcia-Levia & Castro-Travé, 2012).  

Att vara familjehem 

Den största skillnaden med att vara fosterförälder, jämfört med traditionell förälder, handlar främst om 

att föräldraskapet delas med barnets biologiska föräldrar (Danielsson & Jansson, 2014, kapitel 4). Att 

ta emot ett barn i sitt liv kan innebära utmaningar och oförutsägbarhet, men det kan också medföra 

glädje, inte minst i och med den känslomässiga närheten och djupa samhörigheten som kan utvecklas 

mellan familjen och barnet (Danielsson & Jansson, 2014, kapitel 4). Barnet självt kan också påverkas 

av de värderingar, attityder och normer som råder inom familjehemmet, dock är det viktigt för det 

placerade barnets möjlighet att känna tillhörighet till och skapa relationer till familjehemmet att 

barnets biologiska familj har accepterat att barnet är placerat (Danielsson & Jansson, 2014, kapitel 4). 
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När en familj tar emot barnet har de själva gjort ett val, att ge ett barn möjlighet till ett tryggt och 

ombonat familjeliv, medan barnet sällan ges valmöjlighet, utan det är något barnet har tvingats till 

(Danielsson & Jansson, 2014, kapitel 5). Att inte kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar kan för 

barnet, trots att de biologiska föräldrarna har brustit, innebära många motstridiga känslor, både i form 

av en längtan efter en bättre situation samt oro, sorg och förtvivlan och ibland även skuldkänslor över 

att inte kunnat ha hjälpt sina föräldrar (Danielsson & Jansson, 2014, kapitel 3). De erfarenheter som 

barnet kan ha i form av otrygghet, våld och vanvård kan påverka vad barnet förväntar sig i 

familjehemmet och familjehemmets arbete med att hjälpa barnet förändra sina förväntningar på 

omgivningen och skapa positiva relationer kan vara en långdragen och komplicerad process 

(Danielsson & Jansson, 2014, kapitel 3). Att som familjehem ge barnet ett bra känslomässigt 

mottagande kan dock innebära att det blir lättare för barnet att hantera de separationer och förändringar 

som placeringen inneburit och det blir lättare för barnet att anpassa sig till den rådande situationen 

(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008, kapitel 3).   

Familjehemmets roll 

Fosterföräldrar ses som kompletterande föräldrar åt barnet, med funktionen att ge omsorg, och att 

fosterbarn får omsorg specifikt inom ramen av en familj antas vara en positiv åtgärd och 

förväntningarna på den sortens vårdform i förhållande till dess behandlande och rehabiliterande effekt 

på barnet är högt (Höjer, 2003, kapitel 11). Inte minst är utgångspunkten att den relation som det 

placerade barnet skapar till personer i familjehemmet kan motverka eventuella skadliga effekter barnet 

har utsatts för i och med separationer (Andersson, 1995, kapitel 5). Familjehemmet ska säkra att det 

placerade barnet får en trygg anknytning och i förhållande till detta få möjlighet till en bättre 

känslomässig utveckling (Körner, 2005, kapitel 12). Det är dock inte oproblematiskt för det placerade 

barnet att skapa dessa relationer, de upplevelser och erfarenheter som barnet bär med sig kan vara så 

svåra för barnet att hantera att de förhindrar relationsbyggande (Körner, 2005, kapitel 12). 

Familjehemmet kan även fylla funktionen att kompensera för de brister som barnet varit med om i sin 

ursprungliga familj och se till att barnet ändå får erfarenheter av ett fungerande familjeliv och kan vara 

till hjälp i barnets bearbetande av tidigare erfarenheter (Körner, 2005, kapitel 12).   

Det är viktigt att personerna i familjehemmet har förståelse för de svårigheter och beteende som det 

placerade barnet kan uppvisa, för att de på bästa sätt ska kunna stötta barnet i dess utveckling (Körner, 

2005, kapitel 12). Det är familjehemmet som ska bekräfta barnet och sörja för att det placerade barnet 

förstår att det får och kan bli älskat, att det duger som det är, trots eventuella svårhanterliga beteenden 

barnet kanske uppvisar (Körner, 2005, kapitel 12). Det är inte ovanligt att barnet har tillitsproblem och 

testar familjehemsföräldrarna för att se om de verkligen menar det de säger och är människorna i 

familjehemmet uthålliga och engagerade, men även gränssättande, kan detta resultera i en process som 

till slut kan leda till att barnet faktiskt ändrar uppfattning om sig själv och börjar se sig själv som 

någon älskad (Körner, 2005, kapitel 12). Avslutningsvis är några av familjehemsföräldrarnas 

viktigaste uppgifter att ”skapa den trygghet och stimulans som barnet behöver för att knyta an till dem 

som anknytningspersoner, att efter bästa förmåga älska ett barn fött av andra och att lära sig se den 

dynamiska nivån bakom barnets agerande” (Körner, 2005, s. 186).  

Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin är en bred, komplex utvecklingspsykologisk teori som innefattar element från flera 

olika teorier, men är samtidigt snäv eftersom den endast fokuserar på utvecklingen av människors 
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relationer till varandra (Broberg et al., 2006, kapitel 1). Det är i föreliggande arbete inte möjligt att gå 

på djupet kring anknytningsteorins samtliga aspekter utan avgränsningar kommer så småningom att 

göras utifrån vad som har relevans för studiens syfte. 

Anknytningsrelationens betydelse 

Tre centrala begrepp inom anknytningsteorin är anknytningsbeteenden, vilket syftar till hur barnet 

beter sig för att komma fysiskt nära föräldern, anknytningssystemet, vilket handlar om samordningen 

av barnets olika anknytningsbeteenden samt anknytningen som avser ett starkt psykologiskt ”band” 

mellan barnet och dess förälder och anknytningsrelationen utgör en av våra mest betydelsefulla 

känslomässiga relationer (Broberg et al., 2006, kapitel 2). För barnet innebär anknytningen till en 

förälder ett sätt att säkerställa sin överlevnad, att barnet har en vuxen person som kan skydda barnet 

vid eventuell fara (Broberg et al., 2006, kapitel 3). Samtidigt kan barnet rikta anknytningsbeteenden 

mot någon utan att för den delen vara anknuten till personen, upplever barnet fara söker barnet skydd 

hos den som finns närmast (Broberg et al., 2006 kapitel 2).  

Även om anknytning har utvecklats behöver det inte betyda att den har bra kvalité (Broberg et al., 

2006, kapitel 6). Barnet kan utveckla olika typer av anknytningsrelationer till olika personer, beroende 

på hur omvårdnaden har sett ut (Broberg et al., 2006, kapitel 8). Salter Ainsworth, Blehar, Waters och 

Wall (1978) beskriver att det förekommer olika typer av anknytning beroende på hur barnet blir 

omvårdat, barnet som blir bemött på ett positivt sätt och får sina behov tillgodosedda utvecklar ett 

tryggt anknytningsmönster till anknytningspersonen, medan hos barnet vars anknytningspersoner inte 

bemötte behoven på ett lämpligt sätt visade otryggt anknytningsmönster. Har barnet en trygg 

anknytning upplever det att föräldern är en trygg bas utifrån vilken det kan utforska världen under 

trygga förhållanden, vilket också är syftet med anknytningen (Broberg et al., 2006, kapitel 11). Att 

anknytningen fungerar är en avgörande faktor för att utvecklas till en självständig individ; en otrygg 

och bristfällig anknytning kan hämma barnets utveckling och generellt underlättas barnets 

känslomässiga utveckling om barnet får trygghet och kärlek (Körner, 2005, kapitel 1). 

Ju äldre barnet blir desto mindre handlar anknytning om den specifika relationen till 

anknytningspersonen och mer om det barnet generellt förväntar sig i relationer och äldre barn kan 

också knyta an till fler personer, som kan fylla olika funktioner, vilket för äldre tonåringar och unga 

vuxna ofta utgörs av en kärlekspartner (Broberg et al., 2006, kapitel 8). Denna typ av anknytning, i en 

långvarig parrelation, ser annorlunda ut jämfört med anknytningsrelationen mellan barnet och dess 

förälder i och med att den i högre grad är symmetrisk genom att bägge parterna både får och ger 

trygghet i relationen och vid behov, när anknytningen aktiveras, stöd och vägledning (Broberg et al., 

2006, kapitel 9). Även om anknytningssystemet uppstod som ett sätt att överleva, i huvudsak mellan 

barnet-föräldern, betyder inte det att systemet inte blir aktuellt även i relationer till andra (Broberg et 

al., 2006, kapitel 9).   

En nära relation till någon behöver inte innebära att det är en anknytningsrelation i sig (Broberg et al., 

2006, kapitel 9). Anknytning uppstår när det föreligger fysisk närhet mellan parterna och kontinuitet i 

kontakten (Broberg et al., 2006, kapitel 3). Det finns vidare kriterier för vad som utgör en 

anknytningsrelation, den måste vara riktad mot en specifik person som inte kan anses kunna ersättas, 

vara över längre tid, ha känslomässig betydelse, att de personer som relationen är emellan söker 

varandras närhet samt att dessa vid en ofrivillig separation känner negativa känslor, samt att den som 

är anknuten tyr sig till den andra för att få tröst och beskydd (Broberg et al., 2006, kapitel 2). På så sätt 

behöver relationer till exempelvis vänner eller andra släktingar inte nödvändigtvis betyda att det är en 

anknytningsrelation, även om man har en väldigt nära relation till dem (Broberg et al., 2008, kapitel 
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12). Skulle det däremot vara en anknytningsrelation är det vanligt att själva anknytningsfunktionen 

inte är relationens mest framträdande drag (Broberg et al., 2006, kapitel 9).  

Anknytning och relationer till personer i familjehemmet 

Anknytning och relationer till människor i familjehemmet är komplext och innefattar många olika 

aspekter. Barnet omhändertas oftast på grund av att föräldern brustit i sin omvårdnad och den 

separation som barnet utsätts för kan vara traumatisk, även om anknytningen var trygg (Broberg et al., 

2008, kapitel 3). Samtidigt som dessa separationer kan vara smärtsamma kan de vara nödvändiga för 

att barnet ska få omvårdnad som är mer fördelaktig i förhållande till dess behov och för dess fortsatta 

utveckling (Broberg et al., 2008, kapitel 3). Det är inte heller ovanligt att barnet vidare placeras akut, i 

ett hem och hos personer som är helt okända för barnet och det är för den delen inte ens säkert att 

barnets behov blir väl tillgodosedda ens efter en placering (Broberg et al., 2008, kapitel 3). 

För att en trygg anknytning ska uppstå krävs att minst en anknytningsperson är kontinuerligt 

engagerad i barnet och detta engagemang påverkas positivt när det föreligger visshet om att relationen 

inte kommer att avbrytas (Broberg et al., 2008, kapitel 3). Samtidigt sker ofta placeringar på obestämd 

tid, vilket kan innebära en stor osäkerhet för inblandade parter (Broberg et al., 2008, kapitel 12). 

Barnet vet inte hur länge det får behålla de nya relationer som barnet skapat, något som får relevans 

för det familjehemsplacerade barnet; upplever barnet en osäkerhet kring placeringen skapas en 

otrygghet (Broberg et al., 2008, kapitel 3). Andra svårigheter är att det placerade barnet sällan bär med 

sig en förmåga att reglera stress och de separationer och förändringar som en placering innebär kan 

ofta vara överväldigande för barnet, vilket visar sig i att barnet agerar ut mot de nya 

omvårdnadspersonerna (Broberg et al., 2008, kapitel 3).  

Det kan vara svårt att skapa den trygghet och ha den tid som krävs för att tillräckligt djupa relationer 

ska utvecklas, barnets erfarenheter av separations- och anknytningsprocesser kan utgöra ett hinder för 

anknytning och relationsskapande och erfarenheter av flertal byten av anknytningspersoner kan senare 

i livet försvåra utvecklandet av relationer som är trygga och bestående (Körner, 2005, kapitel 12). 

Trots detta är det dock inte omöjligt att anknytning och relationer utvecklas och det är detta som 

medlemmar i familjehemmet först måste arbeta för; att möjliggöra för att anknytning till personer i 

den ”nya” familjen utvecklas (Körner, 2005, kapitel 12). 

Metod 

Val av metod 

I föreliggande studie har jag till viss del utgått från de tillvägagångssätt som använts i studierna av 

Budziszewska och Dryll (2013), Leeming och Boyle (2013) samt Zannini, Cattaneo, Jankovic och 

Masera (2014). Att dessa har fått utgöra ramen, eller modellen, för min studies genomförande beror på 

att deras tillvägagångssätt bedömts ha relevans för studiens syfte. Till att börja med utgår samtliga 

studier från det kvalitativa förfaringssättet (Budziszewska & Dryll, 2013; Leeming & Boyle, 2013; 

Zannini et al., 2014). Detta innebär att försöka, till skillnad från kvantitativa studier vilka studerar 

omfattning, istället förstå det man studerar, vad det innehåller och kännetecknas av och kan handla om 

människors egna utsagor (Olsson & Sörensen, 2007). Dock innehåller kvalitativa studier ändå ofta 
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något kvantitativt element och istället för att dra en gräns mellan att vara antingen en kvantitativ eller 

kvalitativ studie handlar det således mer om vilket tillvägagångssätt som är övervägande (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 1999). Denna studie utgår dock övervägande från det kvalitativa angreppssättet, 

eftersom att syftet är att få större förståelse för familjehemsplaceringar, utifrån personer som på olika 

sätt är involverade och berörda av det, studien baseras specifikt på dessa personers egna redogörelser.  

Inom de kvalitativa metoderna kan en åtskillnad göras mellan att vara språkorienterade, tolkande och 

beskrivande (Olsson & Sörensen, 2007). Syftet med tolkande undersökningar är att förstå vad en 

upplevelse innehåller och betyder (Wallén, 1996). Den förståelse som man söker uppnå genom 

tolkning kan göras på olika sätt och inom hermeneutiken utgås det från att vår förståelse är relativ; i 

tolkningen utgår man från sig själv och vad man bär med sig (Ödman, 2007). Detta är en av 

anledningarna till att det i denna studie utgås från hermeneutiken, eftersom detta är syftet med studien, 

att försöka förstå deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Vidare, en tolkning sker inom och påverkas 

av en viss kontext och tolkningar vi gör baseras på den värld vi själva lever i, våra kunskaper, 

erfarenheter, mål och känslor (Langemar, 2008, kapitel 7). Inom hermeneutiken betonas betydelsen av 

den som gör tolkningen och när vi tolkar och försöker förstå utgår vi från vår förförståelse men 

tolkningen måste också grundas på kunskap för att inte bli godtycklig (Ödman, 2007). Den som gör 

tolkningen får också relevans i och med att för att kunna förstå det man studerar krävs det en viss 

kunskap om det (Langemar, 2008; Widerberg, 2002). Med andra ord, förförståelse krävs för att förstå 

det som studeras, men den möjliggör även för att förstå nya saker (Wallén, 1996). Forskaren har stor 

betydelse för hur tolkningen görs och denne måste också tydliggöra sin roll (Widerberg, 2002).  

Inom hermeneutiken vill man förstå helheten av det som studeras, vilket görs genom att titta på dess 

enskilda delar, en process som kan liknas vid att lägga pussel, delar sätts samman för att få fram en 

helhet men helheten behövs också för att veta vart bitarna ska passa in i bilden man vill få fram 

(Ödman, 2007). Man pendlar mellan del och helhet, vilket inom hermeneutiken kallas för den 

hermeneutiska cirkeln, eller spiralen (Ödman, 2007). Samtidigt är bilden av verkligheten man får fram 

genom tolkningen också föränderlig, genom att verkligheten inte är statisk, således kan man aldrig få 

en fullständig bild av det man studerar (Olsson & Sörensen, 2007, kapitel 7).  

Språket betonas inom hermeneutiken, vilken utgår från att genom tal och skrift kan människor dels 

förmedla information om sin verklighet, det sammanhang de lever inom och deras sociala gemenskap, 

dels kan vi med hjälp av språket också tolka och förstå dessa människors liv och existens (Olsson & 

Sörensen, 2011, kapitel 7). Språket möjliggör för att få ta del av andras inre världar (Olsson & 

Sörensen, 2007) och en utgångspunkt inom hermeneutiken är att för att förstå vad någon menar krävs 

det också en viss språklig gemenskap med den som berättar (Tebelius, 1987b, kapitel 2).  

I denna studie antas ett hermeneutiskt förhållningssätt av flera anledningar; dels på grund av att syftet 

är att förstå andra personers upplevelser och erfarenheter, dels på grund av att den inkluderar mig som 

”forskare” i själva tolkningen och betonar betydelsen av förförståelsen. Jag anser vidare att 

hermeneutiken är lämplig för denna studie då den pendlar mellan del och helhet, en aspekt som har 

relevans för analysen av materialet, vilket dock kommer att beskrivas nedan, samt att den betonar 

språkets betydelse, vilket också är en förutsättning för att deltagarna ska kunna förmedla sina 

upplevelser och erfarenheter, samt för mig att försöka förstå deras perspektiv.  

Skriftliga intervjuer 

Materialet i denna studie utgörs av deltagarnas skriftliga redogörelser och även i förhållande till detta 

har jag utgått från studierna av Budziszewska och Dryll (2013), Leeming och Boyle (2013) samt 
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Zannini et al. (2014), vilka samtliga bad sina deltagare skriftligt berätta om det som de studerade. I 

föreliggande studie utgörs materialet som analyserats av respondenternas egna skriftliga redogörelser 

av sina upplevelser av att ha varit familjehemsplacerad respektive av erfarenheter av att arbeta med 

detta.   

Frågorna formulerades som öppna stickrepliker och längre frågor, för att förhoppningsvis få 

respondenterna att svara fritt, med sina egna ord, och ta upp sådant som de själva ansåg var viktigt. Att 

frågorna främst fokuserade på faktorer som familj och relationer berodde på att detta visat sig vara 

utmärkande i forskning om familjehemsplacerade barn samt att det är områden som berörs i BBIC-

utredningar, vilken ligger till grund för att ta beslut om att barnet ska placeras för vård utanför 

hemmet. Formuleringen av frågorna syftade således till att försöka täcka in områden som hade 

relevans både för teorin och praktiken. Den enda anvisningen som angavs i förhållande till längden var 

att de gärna fick berätta så utförligt som möjligt.  

Deltagarna har intervjuats skriftligt via mejlkontakt, i likhet med Zannini et al. (2014), dock 

informerades deltagarna i informationsbrevet om att svaren kunde lämnas in på annat sätt. Att 

intervjuer valdes berodde främst på att de möjliggör för att få ta del av en persons reflektioner, 

resonemang, känslor, tankar och föreställningar (Sveningsson Elm, Lövheim & Bergquist, 2003, 

kapitel 4), vilket var syftet med denna studie.                    

Urval och avgränsningar 

Innan rekryteringsprocessen påbörjades fastställdes vissa kriterier som skulle gälla för urvalet av 

respondenterna. Ett kriterium var att dessa skulle ha erfarenhet av minst en familjehemsplacering eller 

ha arbetat som familjehemssekreterare, med tanke på att det specifikt var deras upplevelser som 

efterfrågades. Således valdes vissa urvalsgrupper bort, dels de som varit placerade på institutioner, 

dels de som arbetat med andra sorters vård utanför hemmet, såsom kontaktperson, kontaktfamilj eller 

jourhem. Valet att urvalsgruppen skulle bestå av personer både med personlig erfarenhet av placering 

samt de med arbetserfarenhet av detta gjordes med avsikten att få en mer omfattande bild kring 

familjehemsplaceringar. Ett annat kriterium var att respondenterna skulle vara över 18 år. Med 

anledning av att det område som undersöks kunde ha varit sammankopplat med negativa upplevelser 

och det därav kändes olämpligt att göra undersökningen med barn som deltagare.  

Rekryteringsprocessen genomfördes via olika kanaler. I förhållande till personer med erfarenhet av 

familjehemsplacering har förfrågan om deltagande i studien skett via en kontaktperson. Till att börja 

med kontaktades två organisationer, Samhällets styvbarn och Maskrosbarn, vars medlemmar har 

erfarenhet av placering. Vidare kontaktades fem socialsekreterare inom socialtjänstens 

familjehemsteam i en svensk region, vilka arbetar direkt med familjehemsplacerade barn. För denna 

urvalsgrupp förelåg ännu ett kriterium för eventuella deltagarna; för att deltagandet inte skulle 

innebära några eventuella konsekvenser för det fortsatta arbetet mellan den placerade och 

socialsekreteraren skulle endast de som hade avslutat sin placering tillfrågas. Att denna region valdes 

ut var utifrån bekvämlighet, då jag tidigare genomfört fältarbete där. Jag kontaktade även min klass 

med förfrågan om de kände någon som varit familjehemsplacerad. Att kontakt först tagits via 

organisationer eller andra personer beror på den sekretess som råder för personer som varit placerade 

(inte minst inom socialtjänsten), vilket innebär att rekryteringen således styrts av kontaktpersonerna 

själva. I förhållande till rekryteringen har en kombination av tillgänglighets- och handplockat urval 

(Langemar, 2008) gjorts eftersom att kontaktpersonerna själva har gjort bedömningen för vilka som 

varit lämpliga och tillgängliga att tillfråga och själva handplockat dessa. Att jag själv inte haft kontroll 



17 

 

över rekryteringen i detta hänseende och på så sätt inte kunnat veta exakt vilket intresse som faktiskt 

funnits för deltagande var också anledningen till att rekrytering gjorts via olika kanaler, med 

förhoppningen om att nå ut till flera. 

I och med att rekryteringen skedde via kontaktpersoner vet jag inte exakt hur många som har tillfrågats 

eller från vilken ”kanal” deltagarna kommit. Sammanlagt var det två personer med erfarenhet av 

familjehemsplaceringar som deltog i studien. 

Rekryteringen i förhållande till familjehemssekreterare skedde också via den region som kontaktades 

för rekrytering av deltagare med erfarenheter av placeringar. Dessa kontaktade jag personligen och i 

förhållande till denna urvalsgrupp har tillgänglighetsurval tillämpats i och med att deltagarna bestod 

av dem som jag hade möjlighet att få kontakt med. Sammanlagt tillfrågades fyra 

familjehemssekreterare, varav tre valde att delta.   

Undersökningspersoner 

Deltagarna med erfarenhet av placering var två stycken till antalet, båda kvinnor i början av 20-

årsåldern och vars erfarenhet av familjehemsplacering var liknande i förhållande till att de inte hade 

någon tidigare relation till den familj de bodde hos. De var också bägge i övre tonåren när de 

placerades och de var placerade mellan två månader – två år. Deltagarna hade bott i ett respektive två 

familjehem, där det hos en deltagare tydligt framgick att placeringen varit frivillig. En av deltagarna 

hade också erfarenhet av flertal andra typer av boenden.  

Samtliga tre familjehemssekreterare som deltog var kvinnor, med mellan 5-25 års erfarenhet av 

familjehemsvård.   

Genomförande 

Samtlig kontakt med kontaktpersoner och deltagare har skett via internet. Till att börja med kontaktade 

jag de två organisationerna via deras mejl och tillfrågade om de hade möjlighet att vidareförmedla 

information om min studie och mina kontaktuppgifter till sina medlemmar. På så sätt kunde 

medlemmarna själva ta kontakt med mig vid intresse. En av organisationerna svarade via mejl att de 

skulle göra detta. Förfrågan till de socialsekreterare som arbetar direkt med familjehemsplacerade barn 

skedde också via mejl och i samband med förfrågan bifogades informationsbrevet (bilaga 1) och 

frågeformuläret (bilaga 2). Förfrågan om deltagare gjordes också till min klass, via vår grupp på 

Facebook, där jag kort informerade om min studie och bifogade min mejladress så att de kunde 

kontakta mig om de hade någon/några i åtanke som kunde tänka sig vara med i studien. Det var två 

från min klass som kontaktade mig och sa att de kunde vidareförmedla förfrågan och till deras 

mejladresser skickade jag informationsbrevet (bilaga 1) och frågeformuläret (bilaga 2). Hur 

kontaktpersonerna i sin tur vidareförmedlat förfrågan till eventuella deltagare har jag inte kännedom 

om.   

I förhållande till de som tidigare arbetat som familjehemssekreterare kontaktade jag dem direkt via 

deras mejladress och jag bifogade informationsbrevet (bilaga 3) och frågeformuläret (bilaga 4) i 

mejlet.  

Även insamlandet av deltagarnas svar, det som utgjorde materialet, skedde via internet och jag fick in 

nästan samtliga svar direkt till min mejl. För en av deltagarna som tidigare var placerad skedde 

däremot insamlandet av materialet via kontaktpersonen, jag fick alltså inte dennes svar skickade till 

mig direkt.     
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Databearbetning och analysmetod 

Avsikten med denna studie var att se vad som kännetecknar upplevelser av familjehemsplaceringar 

och denna studie antar ett hermeneutiskt perspektiv. Syftet med hermeneutiken är att se vad 

människors enskilda upplevelser påvisar för allmänna mönster (Tebelius, 1987b, kapitel 2). Med detta 

som utgångspunkt har val av analysmetod, den tematiska analysen, gjorts i likhet med studien av 

Leeming och Boyle (2013), vilka använde sig av den metoden för att se vad som utmärkte sig i 

texterna de analyserade.   

Syftet med analysen har varit att se vad som kännetecknar deltagarnas svar, med andra ord vilka teman 

som kan identifieras i svaren. Mer specifikt har Hayes (2000) modell för just kvalitativ, tematisk 

analys tillämpats, en analys som görs i flera steg i syfte att identifiera teman och som är en modell som 

också förutsätter en noggrann genomgång av materialet. Den tematiska analysen gjordes av en 

deltagares svar i taget.     

Det första steget i den tematiska analysen går ut på att göra iordning materialet som ska analyseras 

(Hayes, 2000). Det material som låg till grund för analysen var deltagarnas skriftliga svar jag mottagit 

via mejl, vilka sparades på en dator, anonymiserades och kodades med en siffra på följande sätt; 

placerad 1, familjehemssekreterare 1, 2 och så vidare. Andra personer som eventuellt togs upp i 

svaren, exempelvis om det berättades om en specifik familjemedlem, fick fingerade namn. I och med 

att svaren redan var skriftliga gjordes ingen transkribering eller ändringar av eventuella stavfel och 

dylikt, för att på så sätt behålla svaren i den form de först skrivits. Efter att anonymiseringen och 

kodningen gjorts skrevs svaren ut och mejlet raderades. Dock noterades mejladresserna på ett papper 

avskilt från det övriga materialet, så att möjlighet fanns att ta vidare kontakt. Den tematiska analysens 

första steg handlar om att göra materialet lätt att hantera och återkomma till under analysens gång 

(Hayes, 2000), detta var också en anledning till att svaren skrevs ut i pappersformat.  

I följande steg påbörjas själva analysen och det består av att läsa igenom materialet noggrant och 

plocka ut sådant som förefaller vara relevant (Hayes, 2000). I detta stadie läste jag först igenom svaren 

översiktligt, sedan en gång till mer noggrant och då ströks de meningar som bedömdes ha relevans 

under, vilka i sin tur sedan skrevs ned på papperslappar. I och med meningar ströks under var det 

också lättare att tydligt se vad jag faktiskt valt att ta med och vad som valdes bort. Efter att detta gjorts 

ska teman försöka utrönas. Detta görs genom att de bitar som har plockats ut sorteras och grupperas 

tillsammans baserat på vad de förefaller handla om, med andra ord ska ”proto-teman” göras här 

(Hayes, 2000). Lapparna radades således upp, baserat på vad de handlade om, fortfarande med en 

persons svar i taget. Till exempel grupperades de lappar som handlade om känslor eller 

familjehemmets bemötande var för sig, i varsin rad. När raderna av lappar gjorts klara valde jag att 

fortsätta analysen i ett word-dokument på datorn, ett separat dokument för varje deltagare, där det som 

stod på lapparna/i raderna skrevs in i spalter. Detta gjordes med anledning av att det skulle vara mer 

lätthanterligt, inte minst för att det till en början visade sig att vissa ord eller delar av meningar kunde 

höra till flera spalter samtidigt.  

Även steg fyra av analysen fortsatte i varje persons enskilda dokument. I detta steg undersöktes 

grupperingarna/spalterna var för sig för att se vad det kunde vara för typ av tema det handlade om och 

de gavs även ett provisoriskt namn. När spalterna granskades en och en omorganiserades både spalter-

na och innehållet, vilket slutligen resulterade i fyra spalter med provisoriska namn högst upp i spalten. 

Exempel på detta, utifrån de som varit placerade, är att meningarna ”Familjehemmet hjälpte mig alltid 

att ha en rutin och plan” och ”Familjehemmet hanterade alla situationer bra” fick temanamnet 

”Familjehemmets förutsättningar” och meningarna ”Kändes bra för jag ville placeras” och ”Jag 



19 

 

älskade alla från hela mitt hjärta” fick temanamnet ”Den placerades förhållningssätt”. I förhållande 

till de svar som kom från familjehemssekreterarna fick till exempel meningarna ”Familjehemmet är av 

yttersta vikt för barnet” och ”Familjehemmet skall erbjuda trygghet, kärlek och förstärka barnet 

Positiva egenskaper” det provisoriska temanamnet ”Familjehemmets betydelse”.  

Steg fem innebär att, utifrån de teman som skapats och med dem i åtanke, läsa svaren igen, vilket görs 

med syfte att minska risken att missa något, det är nämligen lättare att se något om man vet vad man 

letar efter (Hayes, 2000). I detta steg förändrades också materialet i form av att vissa delar och 

meningar tillkom, men också att visst material plockades bort. Efter att detta gjorts är nästa steg att 

färdigställa temat, vilket består av tre delar i form av att ge temat sitt slutgiltiga namn, förtydliga och 

definiera vad varje tema innehåller samt att exemplifiera dem med citat (Hayes, 2000). Här 

sammanställde jag samtliga deltagarnas olika spalter i ett nytt dokument och en rad förändringar 

gjordes i och med detta, både i förhållandet till själva innehållet, men också namnet på temat. Med 

andra ord vred och vände jag på de teman jag ursprungligen skapat, vilket slutligen resulterade i tre 

teman, gemensamma för både de med erfarenhet av placering och familjehemssekreterarna. Under 

delen resultat och analys kommer de slutgiltiga temana att presenteras.          

Forskningsetiska överväganden  

Vid forskning gäller det etiska ansvaret vid samtliga steg i forskningsprocessen, från val av vad som 

ska studeras till själva redovisningen, och löper därmed som en röd tråd genom hela forskningen, 

därav ska hela studiens utformande göras med hänsyn till etiken (Widerberg, 2002). I förhållande till 

etik specifikt för personer som deltar i en studie är fyra huvudkrav aktuella; information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011). Kravet på information handlar om att 

deltagaren ska få veta vad deras deltagande innebär, vilka rättigheter de har och om möjligt informeras 

om syftet med studien samt att de får veta vem som ”står bakom” studien (Langemar, 2008, kapitel 

10). För att uppfylla detta krav fick de tillfrågade ett informationsbrev, vilket innehöll information om 

vem jag var, att studien gjordes via min utbildning, vad deras deltagande kunde innebära, att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande samt att deltagandet skulle vara anonymt (Bilaga 1 och 3). Att 

det framgår vad deltagandet innebär och att det är frivilligt är vidare kriterier för att samtyckeskravet 

ska vara uppfyllt (Langemar, 2008, kapitel 10), vilket det i min studie således kan bedömas vara. En 

annan aspekt av samtyckeskravet handlar om att den som gör undersökningen inte ska pressa 

deltagarna (Langemar, 2008, kapitel 10) och även detta kan anses vara uppfyllt i min studie i och med 

att det i frågeformulären (bilaga 2 och 4) förtydligades att de själva fick välja vilka frågor de ville 

svara på, hur långt de ville skriva samt hur de ville skicka in svaren. Dock fick jag samtliga svar via 

mejl och i och med att kontakt således togs med mig direkt, valde jag också att tacka dem för deras 

deltagande via mejl, inte minst för att de då skulle veta att deras svar hade kommit till rätt person. Det 

var däremot en deltagare vars svar skickades via dennes kontaktperson, och i detta fall fick jag be 

kontaktpersonen ifråga tacka deltagaren åt mig och meddela att denne fick kontakta mig om den 

önskade.   

En aspekt av etiken handlar själva innebörden av deltagandet, exempelvis om det skulle innebära 

negativa upplevelser för deltagaren (Langemar, 2008, kapitel 10). Denna aspekt ansåg jag skulle 

kunna bli aktuell i min studie, i och med att jag frågar vissa deltagare om upplevelser som kan ha varit 

negativa. Detta behöver dock inte ha varit fallet i och med att berättande, att dela med sig och 

reflektera, också kan vara en positiv upplevelse, inte minst om det är till en person som är intresserad 

av det man har att berätta om (Langemar, 2008, kapitel 10). Vidare kanske också det faktum att 
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kontaktpersonerna, och i viss mån jag själv, valde vilka som skulle tillfrågas minimerades också risken 

för eventuella negativa upplevelser; sannolikt gjorde kontaktpersonerna en bedömning kring vem som 

faktiskt var lämplig att tillfråga baserat på vem som inte riskerade att fara illa i och med ett deltagande.                   

En annan aspekt av informationskravet handlar om att deltagarna gärna kan få ta del av och ge respons 

på studiens resultat, men att de ska frågas om huruvida de vill göra detta och på vilket sätt (Langemar, 

2008, kapitel 10). Även detta informerades de tillfrågade om via informationsbreven, där de ombads 

att själva ta kontakt med mig om de önskade att läsa igenom och ge respons på det jag analyserat fram, 

vilket förhoppningsvis ledde till att de kände att de själva fick styra hur pass mycket kontakt vi 

eventuellt skulle ha och att jag inte var för påflugen i kontakten med dem. Det är också viktigt att vara 

medveten om att inte skriva om deltagarna på ett sätt som kan upplevas kränkande, inte minst med 

tanke på att studien kan publiceras i databaser och bli tillgängliga för flera (Langemar, 2008, kapitel 

10).  

Det tredje kravet, konfidentialitet, handlar om att hantera allt material med just detta, så att deltagarna 

inte kan identifieras mot deras vilja (Langemar, 2008, kapitel 10). För att uppfylla detta krav 

anonymiserades och kodades svaren, vilka sedan sparades på en privat dator, varpå mejlen raderades. 

Det fjärde kravet handlar om hur materialet används, vilket alltså generellt endast är för 

forskningsändamål och därmed får även vissa andra, exempelvis handledare, examinator och 

opponent, ta del av materialet (Langemar, 2008, kapitel 10). Även detta informerades de tillfrågade 

om i informationsbreven, alltså vad studien skulle användas till. 

Avslutningsvis har jag i min studie försökt att i så stor utsträckning som möjligt minimera min makt 

och låta deltagandet ske på deltagarnas villkor och med respekt för deras integritet. Detta har jag strä-

vat efter inte minst genom att jag inte har frågat upprepade gånger om deltagande, för att inte pressa de 

tillfrågade, men även genom att de som varit placerade i familjehem tillfrågades av någon annan än 

mig, men de kunde skicka svaren direkt till mig om de ville. Således visste inte kontaktpersonen som 

frågat och jag som fått svaren vilka som faktiskt avstått från att delta.     

Studiens kvalitet 

Förutsättningarna för kvalitativ forskning skiljer sig från den kvantitativa, således måste riktlinjer och 

begrepp som utvecklats för forskningen, främst kvantitativ sådan, anpassas efter den kvalitativa 

forskningens förutsättningar (Widerberg, 2002). Därmed kommer kvalitén för denna studie att 

diskuteras utifrån andra begrepp än de ”vanliga”. Istället utgås det ifrån de begrepp som Patel och 

Tebelius (1987, kapitel 5) beskriver som lämpade för kvalitativ forskning; tillämplighet, 

överensstämmelse, pålitlighet samt noggrannhet. 

Inledningsvis kan rekryteringsprocessen diskuteras. En fördel med att rekrytera via internet är att man 

enkelt kan nå ut till fler (Sveningsson Elm et al., 2003, kapitel 4). I förhållande till deltagarna, främst 

de som varit placerade och vilka det råder sekretess kring, bedömdes internet vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att rekrytera specifikt på grund av att kunna nå ut till fler. Samtidigt har det 

inneburit utmaningar eftersom att kontakten har hållits genom kontaktpersoner och min ”kontroll” 

över rekryteringen har varit liten. Detta kan ha haft betydelse för vilka som faktiskt valts att tillfrågas, 

vilka som av kontaktpersonerna bedömdes som lämpliga potentiella deltagare, något som kanske 

baserades på andra faktorer än vad som varit fallet om jag själv skött kontakten och rekryteringen. 

Samtidigt anser jag inte att det är negativt att kontakten har gått via någon annan med tanke på 

sekretessen och att deltagarnas integritet respekteras. Att genomförandet av rekryteringen skett via 
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någon annan kan göra att tillämpligheten ifrågasätts; huruvida deltagarna faktiskt är dem som har 

relevans för denna studie, samtidigt har jag endast kontaktat personer och organisationer jag bedömt 

vara personer med eller vars medlemmar har relevanta erfarenheter.  

I förhållande till deltagarna och deras erfarenheter blir även det andra begreppet, överensstämmelse, 

aktuellt. Med detta menas vad som avsågs studeras, vad som sökts och de resultat som blev (Patel & 

Tebelius, 1987, kapitel 5). Kvalitativa studier utgår från att människors liv är komplexa, med olikheter 

och variationer, och överensstämmelse handlar om hur väl informationen som samlats in stämmer med 

den tolkning, bearbetning och analys av materialet som gjorts; tolkningarnas och slutsatsernas 

rimlighet (Patel & Tebelius, 1987, kapitel 5). För att säkerställa detta är det positivt att kunna påvisa 

att tolkningarna baseras på ett omfattande material med en bredd i innehållet (Patel & Tebelius, 1987, 

kapitel 5). I förhållande till denna aspekt skulle föreliggande studie kunna anses vara bristfällig 

eftersom antalet deltagare inte var högt, en aspekt som gör att representativiteten kan ifrågasättas. 

Detta kan bli aktuellt inte minst i förhållande till ifall kontaktpersonerna gjort bedömningen att det 

endast är lämpligt att tillfråga dem med positiva upplevelser av familjehemsplaceringar, vilket skulle 

innebära att de med negativa upplevelser utesluts och en ensidig bild av familjehemsplaceringar fås. 

Vidare, att materialet endast utgjordes av skriftliga berättelser innebär också att eventuella deltagare 

som har haft lättare att uttrycka sig muntligt fallit bort, en aspekt som också kan påverka 

representativiteten. Detta är ytterligare en aspekt som påvisar vilken makt jag som ”forskare” har, att 

jag genom min metod bestämmer vilka som får och inte får dela med sig av sina upplevelser, 

erfarenheter och åsikter. Trots att det därmed finns faktorer som kan antyda att överensstämmelsen i 

denna studie skulle vara låg, anser jag att det finns aspekter som motverkar detta. Det var upplevelser 

av familjehemsplaceringar som avsågs studeras och materialet utgjordes av direkta, och åtskiljande, 

erfarenheter av detta, deras upplevelser innehöll en bredd. Kvalitativa studier syftar inte heller till att 

få en kvantitativ representativitet (Widerberg, 2002). Inte heller inom hermeneutiken efterfrågas en 

objektiv sanning, utan snarare subjektiva upplevelser (Hartman, 2004). Avsikten var inte att få 

generaliserbara resultat, utan att försöka få en fördjupad förståelse av familjehemsplaceringar. Detta 

var också anledningen till att jag valde att inte rekrytera fler deltagare, utan ansåg att det antal jag hade 

var tillräckligt i förhållande till studiens syfte. Det behöver vidare inte heller vara något negativt att 

antalet deltagare inte är högt och det finns redan publicerade studier, som de av Reiss och Gannon 

(2015) och Russell och Moss (2013), där deltagarantalet varit mellan sex respektive fyra personer.  

Andra sätt att testa rimligheten i tolkningarna i resultatet kan vara att pendla mellan del och helhet, att 

göra olika tolkningar och jämföra dem samt att jämföra med tidigare kunskap (Patel & Tebelius, 1987, 

kapitel 5). Detta tillvägagångssätt har tillämpats i denna studie i form av den tematiska analysen som 

inneburit att olika tolkningar gjorts och att resultaten sedan diskuterats i förhållande till tidigare 

forskning. Avsikten var att se vad som var gemensamt för de olika deltagarnas erfarenheter, vilket är 

ett kriterium för överensstämmelse (Patel & Tebelius, 1987, kapitel 5). I informationsbrevet framgick 

också att deltagarna kunde få ta del av analysen som gjorts utifrån deras redogörelser med syfte att 

undersöka hur pass rimliga de bedömdes vara; att deras perspektiv framgick och att analysen inte var 

självuppfyllande. Genom att kunna ifrågasätta mina slutsatser försökte jag även minska den makt jag 

haft i förhållande till genomförandet av analysen. Det var dock ingen deltagare som valde att göra 

detta. 

I förhållande till rimligheten i tolkningarna kan olika aspekter av hermeneutiken bli aktuella. För att 

förstå det man studerar förutsätts det att man har en viss förförståelse, detta kan dock innebära att det 

man inte har kunskap om inte heller upptäcks (Langemar, 2008). Med andra ord, att min förförståelse 

utgörs av teoretiska och yrkesmässiga erfarenheter av familjehemsplaceringar kanske innebär att jag 
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inte ser sådant, eller tolkar svaren på ett sätt som de med personliga erfarenheter av att vara placerad 

inte skulle göra. Vidare kanske detta leder till att sådant jag inte förstår, eller kan identifiera mig med, 

exkluderas i min tolkning, eller att min analys blir självuppfyllande genom att jag skapar teman utifrån 

vad jag själv anser är rätt. Vidare blir även språkaspekten inom hermeneutiken (Olsson & Sörensen, 

2011, kapitel 7; Tebelius, 1987b, kapitel 2) aktuell och den betydelse vi ger orden påverkas av vår 

samhälleliga och kulturella kontext (Hydén, 1997). För att förstå det som sägs krävs en viss språklig 

och kulturell gemenskap (Tebelius, 1987b, kapitel 2) och trots att en utmaning med tolkningar är att de 

alltid till viss del är baserad på gissningar utifrån forskarens egna uppfattningar kan samma sociala 

verklighet underlätta för tolkningen (Tebelius, 1987a, kapitel 7). I föreliggande studie kan det därmed 

argumenteras för att de slutsatser jag har dragit varit rimliga, eftersom jag delar både den språkliga och 

kanske, till viss del, även den kulturella och sociala ”världen” med deltagarna. Dock kan man samti-

digt fundera på om den sortens gemenskap faktiskt är tillräcklig för att förstå deltagarna, i alla fall i 

förhållande till de deltagare som har erfarenhet av att vara placerade i familjehem.   

För att återknyta till för- och nackdelar med att internet och mejl användes för att samla in materialet; 

några fördelar med internet är att människor tenderar att vara mer ärliga, har lättare för att berätta om 

personliga ämnen, tidsmässiga och geografiska avstånd minskar och intervjuer via mejl innebär att 

deltagandet kan ske på deltagarens egna villkor (Sveningsson Elm et al., 2003, kapitel 4). Deltagaren 

kan ta tid på sig att reflektera och formulera sig, samt att risken för att den som intervjuar påverkar 

deltagaren minskar, med andra ord kan intervjuer via internet stärka deltagarens ställning, deras 

integritet skyddas och relationen mellan deltagare och intervjuare blir således mer jämlik (Sveningsson 

Elm et al., 2003, kapitel 4). Att deltagande via mejl innebär en viss distans, anonymitet och kan vara 

mindre betungande för deltagaren, eftersom det sker på dennes villkor, har förhoppningsvis motiverat 

till att delta. Vidare, vid direkta intervjuer har också personkemi betydelse (Widerberg, 2002), något 

som därmed undveks eftersom att intervjuerna skedde via mejl. Samtidigt medför internet även 

nackdelar. Kroppslösheten kan vara problematisk genom att det är omöjligt att veta vem deltagaren 

faktiskt är, mejlintervjuer kan kännas otympliga, det tar längre tid att skriva än att berätta muntligt och 

det kan vara svårt att be om mer utförliga beskrivningar; risken finns att man tappar tråden, att vissa 

kan ha svårt att uttrycka sig skriftligt samt att det förutsätter en tillgång till dator med 

internetuppkoppling (Sveningsson Elm et al., 2003, kapitel 4). En nackdel är alltså att intervjuaren inte 

lätt kan ställa följdfrågor, vilket jag dock av flera anledningar valde att inte göra, dels ville jag inte att 

deltagandet skulle vara betungande och deltagarna återkommande behöva svara på frågor, dels för att 

jag ville ha deras egna svar, det enda sätt jag ville styra vad de svarade var genom de initiala frågorna.    

I förhållande till kroppslösheten upplevde jag inte den som ett problem, i och med att kontakt hållits 

via kontaktpersoner, således vet i alla fall de att den som tillfrågas är aktuell i förhållande till studiens 

syfte. Vid mejlintervjuer finns risken att kommunikationen försvåras och det rekommenderas att 

endast ett fåtal frågor ställs (Sveningsson Elm et al., 2003, kapitel 4), vilket också gjordes i 

föreliggande studie. Jag försökte även vara så detaljerad som möjligt kring riktlinjer för deltagandet 

och de frågor som ställdes, för att undvika missförstånd och för att det inte skulle upplevas som svårt 

och tidskrävande att delta. Att mejlintervjuer användes anser jag ha varit en lämplig metod, då det kan 

underlätta för personer att berätta om personliga erfarenheter, vilket inte minst skulle kunna bli aktuellt 

för deltagarna i föreliggande studie. 

Vidare, att se till att deltagarna är motiverade till att berätta och att den information de lämnar är 

pålitlig har med det tredje begreppet, pålitlighet, att göra. Med detta begrepp avses att deltagarna 

exempelvis förstår frågan, men också att frågorna handlar om något som är relevant för dem att berätta 

om (Patel & Tebelius, 1987, kapitel 5). Detta hade kunde ha testats genom att jag skickade ut frågorna 
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till en deltagare först, för att se hur ”logiska” svaren upplevdes för studiens syfte samt eventuellt bett 

deltagaren uttala sig om hur denna upplevde frågornas relevans. Detta valde jag inte att göra eftersom 

jag mottog svaren vid olika tillfällen, därmed hann jag granska och eventuellt justera frågorna, vilket 

dock inte bedömdes vara nödvändigt då jag ansåg att de första svaren jag mottog hade relevans för 

frågorna jag ställde.  

Slutligen, det fjärde begreppet, noggrannhet, handlar om att vara konsekvent i förhållande till 

förutsättningar och utgångspunkter för studiens genomförande; att forskaren är ärlig, reflekterande och 

transparent under forskningsprocessens gång för att således kunna påvisa hur slutsatserna har nåtts, 

inte minst med tanke på att det är forskaren själv som gör tolkningen (Patel & Tebelius, 1987, kapitel 

5). Detta är också viktigt för att läsare ska kunna värdera hur pass tillförlitlig studien och dess 

kunskapsanspråk är (Widerberg, 2002). Detta är också en anledning till att hermeneutiken har valts, då 

den inkluderar betydelsen av forskaren. Detta har i praktiken inneburit att jag fortlöpande funderat och 

reflekterat över de tolkningar jag gjort och de slutsatser jag dragit, framför allt i förhållande till den 

betydelse min förförståelse eventuellt kan ha. Vidare, genom att deltagarnas citat kommer att 

presenteras under resultatet bidrar detta förhoppningsvis till att tolkningarnas rimlighet kan påvisas 

och att presentationen av resultaten har transparens.   

Resultat och analys 

Nedan presenteras studiens resultat i form av de teman som genom den tematiska analysen av 

deltagarnas svar visat sig vara utmärkande för familjehemsvård. Dessa är familjeliv, känslor och 

utveckling. De teman som presenteras kommer att förtydligas med hjälp av citat från deltagarna och 

temana kommer samtidigt att analyseras utifrån valda teoretiska perspektiv.   

Familjeliv 

I deltagarnas svar var det framträdande att en stor del av själva familjehemsvården beskrivs handla om 

olika aspekter av familjeliv; familjen och dess funktion och föräldraskap. Familj beskrivs i 

”Nationalencyklopedin” [NE] som ”baserat på släktskap” (Helander, u.å.). Funktion beskrivs som 

”inom samhällsvetenskapen en viss typ av relation mellan sociala enheter (…) som utmärks av att en 

enhet har en viktig eller nödvändig konsekvens för en annan enhets tillstånd eller egenskaper” (Brante, 

u.å.). Föräldraskap beskrivs i ”NE” handla om ansvar för och omsorg om ett barn (Sundgren Grinups 

& Forsberg, u.å.).  

Familjen och dess funktion 

En grundläggande del av detta tema handlar om vad som faktiskt menas med begreppet familj. Bäck-

Wiklund och Johansson (2003, kapitel 15) beskriver att innebörden av vad en familj är har förändrats 

och begreppet idag kan inkludera fler externa relationer, exempelvis kan även fosterfamiljen räknas 

som ens familj. Vidare beskriver Bäck-Wiklund (2003, kapitel 1) hur, trots förändrade familjeformer, 

kärnfamiljen fortfarande är vanligast och Höjer (2003, kapitel 11) påpekar att kärnfamiljen fortfarande 

är representationen av hur en familj bör vara, vad som anses vara en god familj. Detta synliggörs i 
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svaret hos en deltagare som arbetat som familjehemssekreterare, som påpekar att de flesta familjehem 

består av två vuxna och att denna typ av familj ses som normen, som något bra.  

I förhållande till de deltagare som varit placerade verkar familjen dock handla mer om vad familjen 

representerar och har för funktion, än själva uppsättningen. En deltagare som varit placerad [P] 

beskriver hur hon specifikt ”Ville ha en familj (…)” (P1) och P2 beskriver att det att komma till en 

familj ibland innebar ”(…) en bra känsla om se (sic) hur familjer fungerar”. Även 

familjehemssekreterare [F] 1 uttrycker att ”Familjehemmet är av yttersta vikt för barnet” och F3 

beskriver att ”(…) i förhållande till familjehemmets främsta funktion tänker jag är att faktiskt ta hand 

om det som vi ska göra som föräldrar, den dagliga omvårdnaden” och att ”(…) de behöver liksom en 

familj, vilket också är viktigast, det är också grundtanken med familjehemsvård, att barn behöver en 

ny eller ytterligare en familj”. Dessa uttalanden kan ha relevans för flera aspekter av begreppet familj 

och den funktion den ska fylla, dels kan de ses som en bekräftelse på den förändring som skett i 

förhållande till synen på vad en familj är och vilka som inkluderas i begreppet, familjen handlar inte 

bara om släktskap, dels är det också uttalanden som antyder att familjen som enhet representerar något 

större, att den har en större betydelse, utöver att bara vara en uppsättning av olika personer. Samtidigt 

är detta dock en aspekt som inte i stor utsträckning förefaller betonas i arbetet med 

familjehemsplaceringar. Huvudsakligt fokus är på individen, det är barnets behov som ska vara i 

centrum, alltså den som ska placeras och dennes behov (Socialstyrelsen, 2015) och familjehemsvården 

syftar till att tillgodose dessa behov.   

Betydelsen av familjen beskrivs vidare av Bäck-Wiklund (2003, kapitel 1) utifrån att man inom 

familjen formas av de värderingar som råder inom familjen. Danielsson och Jansson (2014, kapitel 4) 

beskriver att det placerade barnet så småningom kan färgas av de värderingar, attityder och normer 

som råder inom familjehemmet, dock förutsätter detta att barnets biologiska föräldrar har accepterat 

placeringen. F2 uttrycker också specifikt att ”Barnet är en produkt av sina föräldrar”, vilket kan ses en 

antydan till att för barnet vars biologiska föräldrarna är positiva till placeringen är det kanske också 

lättare för barnet att känna sig hemma. F3 påpekar även att ”Det som ju krävs av familjehem också och 

som är viktigt att de verkligen tar hänsyn till och förstår betydelsen av är det placerade barnets 

biologiska nätverk”. Vidare, kan det tänkas att det faktum att familjehemmet har bedömts som bra och 

den biologiska familjen så att säga har ”underkänts” (Höjer (2003, kapitel 11) är något som kan ha 

negativ effekt för en positiv inställning från den biologiska familjens sida. F3 beskriver också vikten 

av detta, att undvika att ”(…) i förhållande till nätverk, (…), får det inte uppstå samma situation 

mellan familjehemsföräldrar och de biologiska föräldrarna som det kan göra med exempelvis 

biologiska föräldrar som är i vårdnadskonflikt, därför att det far ju inget barn bra av så att säga, att 

vara i den korselden”. Detta kan dessutom kanske påvisa att det kan föreligga en diskrepans mellan 

vem man är i förhållande till vart man kommer ifrån. De erfarenheter man har är i förhållande till en 

viss familjär kontext och detta kanske innebär att det kan föreligga svårigheter kring att anpassa sig för 

att ”passa in” i en ny familj, med helt andra förutsättningar.    

Vidare, de funktioner familjehemmet ska fylla är omfattande. Höjer (2003, kapitel 11) påpekar att på 

fosterföräldrar föreligger höga förväntningar kring deras rehabiliterande effekt och att en av deras 

huvudsakliga uppgifter är att ge barnet omsorg. Familjehemmet antas också kunna kompensera för de 

negativa upplevelser den placerade har erfarit (Andersson, 1995, kapitel 5) och säkerställa att barnet 

får en bra känslomässig utveckling samt positiva upplevelser av familjeliv (Körner, 2005, kapitel 12). 

Ger familjen också stöd och vägledning upplevs detta av barnet som att det är omtyckt (McNeely & 

Barber, 2010) och stöd från föräldrarna kan även bidra till barnets psykiska välmående (Yu Rueger et 

al., 2010). Flera av deltagarna gav också uttryck för ovan nämna faktorer. Två av 
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familjehemssekreterarna beskriver att familjehemmet ska ge omvårdnad och omsorg och F1 beskriver 

specifikt att ”Familjehemmet skall vara ett stöd för barnet, (…), erbjuda trygghet, kärlek och förstärka 

barnet Positiva (sic) egenskaper”, men de menar också att familjehemmet även ska ge en sorts 

stabilitet samt ramar för familjeliv. Detta kännetecknade även de placerades upplevelser. P1 beskrev 

att ”Jag fick bra hjälp och råd av familjehemmet”, ”familjehemmet hjälpte mig alltid ha en rutin och 

plan” och ”familjehemmet hjälpte mig med saker som var svåra att hantera (…)” och hon uttryckte 

även en stor tacksamhet för att ha fått vara hos denna specifika familj. P2 i sin tur beskrev att 

familjehemmet ”(…) ville mitt bästa och de försökte hela tiden hjälpa mig (…)” och, som tidigare 

nämnts, att hon ville ha positiva upplevelser av familjeliv. Familjehemmet förefaller således fylla flera 

funktioner och deras bemötande och behandlande av den placerade kan i sin tur positivt påverka flera 

områden. Detta är dock inte helt enkelt. Familjehemmet måste ha förståelse för att den placerade kan 

ha vissa svårigheter (Körner, 2005, kapitel 12) och P2 beskrev också explicit att även om 

familjehemmet ville hjälpa henne kunde hon inte ta emot det.   

Föräldraskap    

Två av deltagarna gav vidare uttryck för en annan aspekt av familjen, vilken handlade om själva 

föräldraskapet. F2 beskriver ”Att bli familjehem och i sitt hem ta emot annans barn liknar till viss del 

ett föräldraskap för ett eget. Dock inte fullt ut. Det är mycket som skiljer” och F1 menar att 

”Familjehemmet skall (…) kunna erbjuda ett föräldraskap som delas med barnets biologiska 

föräldrar”. Med andra ord, det kan tolkas som att familjehemmets främsta funktion således är att vara 

just en familj och föräldrar åt det placerade barnet, samtidigt som detta föräldraskap inte är 

traditionellt och har andra förutsättningar än det vanligtvis har. Det delade föräldraskapet förefaller i 

sin tur förutsätta att inblandade vuxna kan samarbeta och F2 påvisar också att ”(…) enda garanten för 

en lyckad familjehemsplacering är ett samarbete mellan de vuxna, (…)”. Detta samarbete kan dock, 

som nämndes tidigare, försvåras av det faktum att familjerna bedömts som lämpliga/olämpliga. Detta 

kan tolkas som att ifall de vuxna klarar av att samarbeta är också chansen större att placeringen blir bra 

för det  placerade barnet, med andra ord att relationen mellan de vuxna kan ha större betydelse än 

mellan de vuxna och barnet. Detta är en aspekt som tyder på att syftet med familjehemsvården, att 

fokusera på barnets behov, riskerar att förbises. Samtliga familjehemssekreterare som deltog beskrev 

också att det är barnets behov som är viktigast och beslut om i vilken familj barnet ska placeras ska 

utgå ifrån huruvida de styrkor och svagheter som finns hos familjehemmet är relevanta för det 

specifika barnet och dess behov i fråga. Med andra ord, även om familjehemsvården ska handla om att 

barnets behov ska tillgodoses förefaller det inte vara så enkelt, utan det krävs även att de inblandade 

vuxna arbetar mot samma mål.   

Deltagarna påvisar vidare fler aspekter av familjehemsvården som har att göra med de vuxnas 

inställning till föräldraskapet och barnets behov. F1 beskriver hur familjehem måste ”(…) släppa 

tanken om hur det bör vara, mål och önskningar” och F3 berättar:  

(…) svårigheten handlar många gånger om att familjehemmet har förväntat sig något annat än 

vad det blir, att de har haft en bild av vad det innebär att vara familjehem som inte riktigt 

stämmer överens med verkligheten. Saken är ju den, de allra flesta familjehem är ju föräldrar 

sedan tidigare och det faller sig naturligt att bemöta det placerade barnet och handha det så att 

säga på samma sätt som de biologiska barnen, men det är ju inte samma sak och det är inte 

alldeles enkelt. 
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En annan aspekt av detta handlar vidare om att barnet också har olika behov, vilket påvisas av F3: 

Det som krävs av ett familjehem som tar emot ett litet barn är någonting annan/någonting mer 

än för de familjehem som tar emot en ungdom. Jag tänker att små barn behöver omvårdnad, de 

behöver föräldrar (…), liksom en familj, vilket är viktigast, (…). Ungdomar å andra sidan, 

kanske också behöver en ny eller ytterligare familj, men de har varit med om mer och de 

behöver oftast något annat. De behöver inte en familj på det sättet, för de har redan en. Jag 

tänker att ungdomar i större utsträckning snarare så att säga behöver andra vettiga vuxna och 

det kan ibland vara så att det blir för tajt för dem om familjehemsföräldrarna försöker att vara 

för mycket föräldrar. 

Baserat på citaten ovan antyds att den vuxnes inställning och förväntningar till att vara familjehem kan 

få företräde över det placerade barnets förutsättningar och behov, genom att de vuxna utgår från sig 

själva och deras förutsättningar. Denna aspekt kan också synliggöra den betydelse de vuxna har för 

vården och dess utformande och en utmaning kring att behålla barnet och dess behov i centrum.  

Känslor 

Detta tema utgörs av aspekter såsom förhållningssätt, relationer och anknytning. Förhållningssätt 

beskrivs i ”NE” som ”ett uttryck för viss inställning” (Nationalencyklopedin, u.å.), med relation avses 

den förbindelse som föreligger mellan två parter (Svenska Akademins ordbok, u.å.) och med 

anknytning menas det psykologiska band som barnet känner till en annan person och är en av våra 

viktigaste känslomässiga relationer (Broberg et al., 2006, kapitel 1). 

Förhållningssätt 

En aspekt av förhållningssätt har att göra med inställningen till en familjehemsplacering. För 

familjehem är beslutet att ta emot ett barn frivilligt medan det för barnet kan ske mot dess vilja 

(Danielsson & Jansson, 2014, kapitel 5). Frågan är hur pass mottaglig det placerade barnet då är för 

denna omsorg, när samtycke saknas och P1 beskriver också att ”Jag tyckte det var bra eftersom jag 

själv valde det, jag tror att om visa (sic) blir tvungna och leva med en familj tror jag inte att de klarar 

av lika bra som jag”. Att barnet som placeras får ett bra känslomässigt mottagande av familjehemmet 

kan dock bidra till att placeringen känns lättare (Broberg et al., 2008, kapitel 3). Att mottagandet och 

inställningen från familjehemmet är viktigt för det placerade barnet visade sig också i svaren hos 

deltagare som varit placerade, de berättar om att familjehemmet var snälla mot dem och att de 

upplevde att familjehemmet tyckte om dem. Vidare beskriver P2 att familjehemmets fina bemötande 

och behandlande av henne, att de var snälla, ledde till att hon kände sig mer bekväm och att hon kunde 

vara sig själv.  

Samtidigt som familjehemmet vill ta emot ett barn påpekas det av några deltagare att det också kan 

innebära svårigheter. F2 beskriver att ett krav på familjehemmet är att de ska ”(…) kunna ta till dig 

(sic) barnet fullt ut och kanske förlora kontakten i samband men (sic) en hemflytt” och F3 beskriver att 

det är ”(…) fantastiskt att det finns människor som är beredda på att öppna inte bara sitt hem utan hela 

sitt känsloliv för att ta emot inte bara barnet, utan också barnets biologiska nätverk och socialtjänst och 

andra myndigheter. Med andra ord, det ställs alltså höga krav på familjehemmet att vara beredd att 

öppna sig för andra, men också att även dem riskerar att genomgå eventuella smärtsamma separation-

er.    
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Danielsson och Jansson (2014, kapitel 4) beskriver att barnet som är placerat kan känna samhörighet 

med familjehemmet, så länge barnets biologiska föräldrar har accepterat placeringen. Att 

familjehemmet faktiskt kan ge det placerade barnet en känsla av samhörighet visade sig i deltagarnas 

svar, exempelvis beskriver P1 hur hon såg på familjehemmet ”(…) som min egen familj”. Samtidigt 

menar hon att detta berodde på det faktum att den faktiskt påminde om hennes egen. P2 beskriver 

också hur hon saknade sin familj väldigt mycket. Dessa uttalanden kan påvisa en annan aspekt av 

familjehemsplaceringar; att den familj man kommer ifrån har betydelse för känslan av samhörighet i 

den nya familjen, något som därmed kan antyda att för att upplevelsen ska bli bra är det positivt om 

familjehemmet påminner om ens biologiska familj.   

Utifrån vad deltagarna har berättat kan det tolkas som att inställningen både hos det barnet som place-

rats och de berörda vuxna har betydelse för att upplevelsen av placeringen ska bli bra.  

Relationer 

I förhållande till att relationer ska utvecklas mellan det placerade barnet och personer i familjehemmet 

har det i deltagarnas svar visat sig påverkas av både familjehemmets, andra vuxnas och det placerade 

barnets inställning och känslor. F1 beskriver att ”Familjehem som vågar öppna upp sig och ta emot 

barnet såsom det är når barnet och dess nätverk på en djupare nivå” och F2 beskriver att ”(…) den 

enda garanten för en lyckad familjehemsplacering är ett samarbete mellan de vuxna, där barnet ges 

tillåtelse att tycka om familjehemsföräldrarna” och att familjehemmet ”Som vuxna måste de besitta en 

förmåga att våga gå nära”. Med andra ord, för att relationer ska kunna uppstå måste bägge parter vara 

positivt inställda till det och beredda på att släppa in varandra.  

Förutsättningarna för placering har i deltagarnas svar också visat sig påverka huruvida relationer kan 

utvecklas. P2 beskriver att ”Jag vågade inte komma nära familjen och skapa en relation för jag visste 

att jag skulle flytta ändå”. Med andra ord, finns det risk för en separation, eller ett sammanbrott i vår-

den, påverkas utvecklandet av relationer negativt. Detta kan dock vidare antyda att det kan finnas 

andra behov hos barnet som placeras, att det viktigaste kanske inte är att utveckla relationer. Behoven 

av att ha en nära relation med en eller flera personer i familjehemmet kanske skiljer sig åt. Detta 

påvisas också av F3 som beskriver att äldre barn kanske behöver något annat och att ”Ska man 

generalisera kan man säga att den känslomässiga relationen på något sätt är viktigare för de yngre”.  

P1 beskriver vidare att hon tyckte om familjehemmet hon bodde hos av flera anledningar, dels att 

familjehemmet påminde henne om hennes egen familj, dels att hon ville placeras. F2 tar upp en annan 

aspekt av förutsättningar för att relationer ska utvecklas, att det ofta kan vara bättre att placera barnet i 

dennes eget nätverk och att det då inte heller skulle finnas någon risk för att barnet känner sig som en 

främling, utan att ”Tillhörigheten är självklar”. Detta skulle kunna tolkas som att det är svårare för en 

som är placerad att känna sig som hemma och skapa relationer till familjer som inte påminner om ens 

egen, biologiska, familj och att det också försvåras när placeringen faktiskt inte sker i barnets eget 

biologiska nätverk. Det här kan dock i sin tur sägas gå emot en del av det som presenterats om familj 

under det teoretiska perspektivet, att familjen inte nödvändigtvis måste handla om dem man är släkt 

med, utan att det är något man kan välja själv; utifrån deltagarnas svar förefaller det ändå finnas 

tendenser som tyder på att den biologiska familjen, alltså den man inte har valt, har betydelse, även om 

den finns relationer till familjehemmet.   

Huruvida relationer uppstår förefaller vara komplext och något som styrs av både det placerade 

barnets tidigare erfarenheter, dess förutsättningar för uppkomsten av en relation, förutsättningarna för 

vården generellt, men även de behov det placerade barnet faktiskt har.  
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Anknytning 

Några av familjehemmets uppgifter är att se till att det barn som är placerat får en bra känslomässig 

utveckling och en trygg anknytning (Körner, 2005, kapitel 12). Som med utvecklandet av relationer 

påverkas även anknytningen till personer i familjehemmet av inställningen hos de vuxna. F2 beskriver 

att ”Om familjehememt (sic) kan se positiva sidor hos barnets föräldrar ökar möjligheten för barnet att 

knyta an i familjehemmet. (…). Barnet är en produkt av sina föräldrar”. Med andra ord, för att det 

placerade barnet ska kunna utveckla anknytning till en eller flera av personerna i familjehemmet, 

måste de vara inställda på detta och möjliggöra för det placerade barnet att kunna göra detta, genom att 

vara positivt inställda både till barnet och dess nätverk.  

Dock påverkas utvecklingen av en anknytningsrelation också av inställningen hos barnet som är 

placerat. Broberg et al. (2008) beskriver att för barnet som har dåliga erfarenheter av anknytning kan 

detta i sin tur påverka både anknytning och relationer senare i livet (Broberg et al., 2008). I förhållande 

till de deltagare som varit placerade blir denna aspekt intressant. Den information som de ger kring 

tidigare upplevelser är inte särskilt detaljerad och även om det inte finns underlag för att uttala sig om 

exempelvis hur deras anknytningsmönster ser ut förefaller det, baserat på deras svar, att de inte har 

knutit an, utvecklat en anknytningsrelation, till personer i familjehemmet. Till grund för detta är att de 

inte beskriver de faktorer som kännetecknar en anknytningsrelation (kontinuitet, till en specifik, 

oersättlig person, känslomässigt betydelsefull, att personerna i fråga söker varandras närhet, att de 

reagerar negativt vid ofrivillig separation samt att anknytningspersonen tyr sig till den andra för att få 

tröst och beskydd (Broberg et al., 2006, kapitel 2). Det är svårt att veta vad som påverkat att en 

anknytningsrelation inte förefaller ha utvecklats.  En faktor skulle kunna ha att göra med att de endast 

varit placerade relativt kort tid, således kanske ingen av placeringarna har varat över tillräckligt lång 

tid för att en anknytningsrelation ska kunna ha utvecklats. Broberg et al. (2008, kapitel 3) beskriver att 

ett krav på anknytning är att det finns kontinuitet, vilket påverkas negativt av osäkerhet och att det ofta 

råder en osäkerhet vid placeringar i förhållande till hur länge de ska vara (Broberg et al., 2008, kapitel 

12). P2 beskriver, som tidigare nämnts, att hon inte vågade öppna sig för familjehemmet i och med att 

hon visste att hon skulle flytta, något som kanske även negativt påverkade utvecklingen av en anknyt-

ningsrelation.  

Körner (2005, kapitel 12) påpekar att om en person har varit med om flera separationer kan det senare 

i livet vara svårare att utveckla trygga relationer. Även i förhållande till detta kan det som skrevs av P2 

bli aktuellt; att vetskapen om att det kommer ske en flytt leder till att hon inte tar till sig 

familjehemmet samt det faktum att hon också haft erfarenhet av 10 andra sorters vård utanför hemmet. 

Med andra ord kan det tolkas som att det måste föreligga en viss kontinuitet och att antalet personer 

man har kunnat knyta an till inte bör vara för många, för att en anknytningsrelation och/eller andra 

slags relationer ska uppstå. Däremot, även om det utifrån deras beskrivningar av relationerna kanske 

inte kan sägas vara just anknytningsrelationer, förefaller relationerna ändå ha stor betydelse, i alla fall 

för en deltagare som att ”Jag älskade att vara med denna familj” och ”Jag älskade alla från hela mitt 

hjärta” (P1).   

Det förefaller som att de aspekter som verkar påverka utvecklingen av relationer generellt även har 

betydelse för utvecklingen av anknytningsrelationer. Däremot, med tanke på att det är en specifik typ 

av relation och som kräver mer för att utvecklas, är kanske förutsättningarna för att denna typ av relat-

ion ska utvecklas sämre med tanke på de många olika, och osäkra, förutsättningar en familjehemspla-

cering ofta verkar innebära.       
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Utveckling 

Detta tema som framträdde i analysen beskrivs handla om de förändringar som placeringarna lett till i 

förhållande till faktorer såsom identitet; det som finns inom en trots att yttre omständigheter förändras 

(Socialstyrelsen, 2006), självkänsla, som i ”NE” beskrivs utifrån hur nöjd man är med sig själv 

(Rosén, u.å.) och självförtroende, vilket enligt ”NE” beskrivs som tilltron till ens förmåga 

(Nationalencyklopedin, u.å.), men också i förhållande till skola, relationer och mående.     

Som tidigare nämnt fyller familjehemmet många faktorer, bland annat att sörja för att det placerade 

barnet får en gynnsam utveckling och möjlighet att bearbeta tidigare erfarenheter och det är också 

viktigt att familjehemmet är uthålligt och engagerat likväl som gränssättande (Körner, 2005, kapitel 

12). Detta beskrivs också av F2, som beskriver att ”Det ställs stora krav på familjehemmet vad gäller 

klokhet, mognad och trygghet i sig själva som människor” och att ”Som vuxna måste de (…) samtidigt 

kunna sätta tydliga gränser både till barnet och dess föräldrar”. P1 beskriver också att: 

(…), det hr (sic) betydd (sic) också att jag växte upp mycket och jag fick inse att jag klarar av 

saker och ting bara jag har tillit på mig själv.  

Jag har blivit starkare än tidigare (…).  

”(…) denna familj behandlade mig väl, sa till mig vad jag skulle göra så jag gjorde det efteråt 

fick jag min belöning”. 

Med andra ord förefaller det som att en betydelsefull del av att vara familjehem, kanske främst för det 

äldre barnet, handlar om att ge det placerade barnet olika typer av ramar. Stöd från föräldrarna kan 

också bidra till att det går bättre för barnet i skolan (Yu Rueger et al., 2010). Att behoven kan se 

annorlunda hos barnen som placeras, och att äldre barn kanske behöver något annat påpekas också av 

F3, som beskriver ”Jag tänker att ungdomar i större utsträckning snarare så att säga behöver andra 

vettiga vuxna (…)”. Att stöd var en viktig del av vården i ett familjehem framgår också tydligt i svaret 

av en deltagare som varit placerad. P1 beskriver att:  

Jag hade svårt och plugga själv och det gick inte så bra när jag bodde med tjejerna och då ville 

jag ha familj just för att hjälpa mig med saker och ting så att jag blir en bättre människa. 

De hjälpte mig med olika saker som jag tyckte var svårt och hantera som skoluppgifter, 

träning, pojkvänner, min familj, mina vänner och festar att alltid ha rutin och plan för varje sak 

och då och då längtade man efter att göra dessa saker när man väl hade skött sig bra. Jag hjälpt 

(sic) till med matlagning och städning och det tyckte jag var ganska kul. 

En aspekt i förhållande till detta tema verkar på flera sätt ha relevans för identiteten. Det förefaller som 

att aspekten av att ha en relation till personer i familjehemmet har betydelse för detta och P1 beskriver 

att det specifikt var relationer till personer i familjehemmet som gjorde att hon kunde utvecklas 

positivt och stärkas i sin identitet.   

Vidare tyder det på att det placerade barnets egen inställning och förutsättningar i hög grad påverkar 

det genomslag vården inom familjehemsplacering får, inte minst utifrån huruvida en relation 

utvecklas. P2 beskriver att på grund av att hon mådde dåligt, kunde hon inte ta emot den hjälpen som 

familjehemmet erbjöd henne. Även i förhållande till detta kanske betydelsen av att ha en bra relation 

kan synliggöras, P2 beskriver också att hon inte vågade utveckla relationer till personer i 

familjehemmet. Med andra ord, detta kan tolkas som att de förutsättningar den som placeras har; dels 

påverkas det av förutsättningarna att tillgodogöra sig vården, men det underlättas om det föreligger en 

bra relation mellan det placerade barnet och personer i familjehemmet, samtidigt kräver också detta att 
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det placerade barnet faktiskt känslomässigt vill ta till sig personerna i familjehemmet. Broberg et al. 

(2008, kapitel 3) påpekar också att det inte heller finns någon garanti för att barnets behov blir 

tillgodosedda i och med en placering. Dock uttrycker P2 samtidigt att placeringen i familjehem å andra 

sidan hjälpte henne få ramar för hur en familj ska vara, ännu en aspekt som tyder på att behoven hos 

barnet som placerats skiljer sig åt och att det faktiskt kan behövas väldigt åtskilda saker från ett 

familjehem. Kanske inte alla behov det placerade barnet har handlar om barnet självt, alltså dess egna 

känslomässiga behov, utan istället om saker runtomkring, såsom att få bättre fungerande ramar för hur 

ett familjeliv kan vara.   

Diskussion 

Syftet med denna studie var att se vad som kännetecknar upplevelser och erfarenheter av 

familjehemsplaceringar, med huvudsakligt fokus på relationer och familjens betydelse. De teman som 

identifierades i deltagarnas svar handlade om olika aspekter av familjeliv, känslor samt utveckling, 

aspekter som visade sig påverkas av berörda parters inställning. Vidare förefaller dessa påverka både 

relationer mellan personer i familjehemmet och det placerade barnet samt hur lyckad placeringen blir.  

Risk- och skyddsfaktorer för placeringar  

Forskning visar att för barnet som placerats föreligger stora risker att utvecklas negativt i förhållande 

till diverse faktorer, dels riskerar barnet att drabbas av försämrad fysisk och psykisk hälsa, även i 

vuxen ålder (Dregan & Gulliford, 2012; Mullan et al., 2007; Vinnerljung & Sallnäs, 2008; Zlotnick et 

al., 2012), dels löper barnet även risk för att hamna i missbruk och kriminalitet (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2013). Att ett omhändertagande kan innebära försämrade framtidsutsikter verkar också 

vara tydligt när barnet har varit placerat en längre tid och placerats vid en högre ålder, samtidigt kan en 

längre placering vara bra för barnet om det inte sker sammanbrott och familjehemmet tillgodoser dess 

behov på ett bra sätt (Dregan & Gulliford, 2012). I förhållande till det som deltagarna svarat i denna 

studie kan flera av dessa faktorer identifieras. En deltagare som varit placerad ger uttryck för psykisk 

ohälsa och de var bägge i övre tonåren när placeringarna skedde. Detta skulle kunna bekräfta, i enlig-

het med forskningen, att en placering kan vara svårare när barnet som placeras är äldre, kanske på 

grund av att barnet har hunnit göra fler negativa erfarenheter, är mer medveten om eventuella smärt-

samma separationer och de känslor en placering kan innebära. Samtidigt varade inte deltagarnas 

placeringar över längre tid och upplevelserna av placeringarna beskrivs också som positiva, aspekter 

som alltså kan bidra till att det barn som placerats får en mer gynnsam utveckling. En av deltagarna 

som varit placerad gav också tydligt uttryck för alla de saker familjehemmet stöttat och hjälpt henne 

med, vilket kan påvisa att när familjehemmet lyckas anpassa sig efter och erbjuda vård som är i enlig-

het med det placerade barnets behov, blir också upplevelsen bra och riskerna kanske minskar. En svå-

righet med detta kan nog dock vara att familjehemmet har egna förväntningar och inställning till hur 

vården ska genomföras, vilket också påpekas av en deltagare som arbetat som familjehemssekreterare 

och det är lätt att föreställa sig hur detta skulle kunna överskugga det placerade barnets behov.  

I förhållande till andra aspekter som visat sig vara utmärkande i forskning om familjehemsplaceringar, 

skola och arbete, kan även dessa innebära utmaningar för barnet som placerats i vård utanför hemmet. 
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Det placerade barnet har generellt sämre betyg och färre vidareutbildar sig på en högre nivå 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2013). Det förefaller också enligt tidigare studier att misslyckanden i 

skolan kan få negativa konsekvenser senare i livet, i form av diverse psykosociala problem 

(Socialstyrelsen, 2010), men också svårigheter att få arbete vilket i sin tur leder till försämrade 

ekonomiska förutsättningar (Pecora et al., 2006; Zlotnick et al., 2012). Som med hälsa och beteende 

kan dock en placering också göra att skolgången förbättras och i de fall då vården varit stabil; inga 

eller få sammanbrott, kan skolgången gynnas (Pecora et al., 2006). Det är svårt att uttala sig om detta i 

förhållande till resultaten i denna studie då det inte varit fokus på skola och arbete, samtidigt får vissa 

av resultaten ändå relevans. En deltagare som varit placerad menar att familjehemmet hade en positiv 

effekt på hennes skolgång, vilket vidare berodde på att de förelåg en bra relation mellan henne och 

personer i familjehemmet. Här påvisas alltså dels vårdens betydelse, att vård i familjehem kan ha posi-

tiv effekt på skolgång, dels den skyddande faktor som en relation kan ha. Det är lätt att föreställa sig 

hur detta vidare kan få positiv inverkan på andra aspekter i det placerade barnets liv, att det kan skapa 

en kedjereaktion. Förbättras skolgången kan det i sin tur senare i livet kanske underlätta både för vida-

reutbildning och arbete, vilket vidare också kanske förbättrar både möjligheten att få bra boende och 

bra ekonomisk situation, vilket i sin tur kanske också minskar risken att drabbas av psykisk och/eller 

fysisk ohälsa. Inte minst har det placerade barnet, i och med bra relationer mellan denne och personer i 

familjehemmet, kanske även möjlighet att utvecklas positivt i förhållande till barnets känslo- och bete-

endemässiga utveckling. När detta utreds enligt BBIC påvisas relationer vara en av de faktorer som 

positivt bidrar till denna utveckling och betydelsen av familjens sätt att vara och bemötande mot bar-

net är av vikt (Dahlberg & Forssell, 2006, kapitel 3-4). Även om detta handlar om förmågor hos bar-

nets biologiska föräldrar, kan man föreställa sig att detta även kan tillämpas på personer i familje-

hemmet, att deras sätt att vara får betydelse för det placerade barnets känslo- och beteendemässiga 

utveckling.    

Forskningen har också visat att relationer och anknytning till personer i familjehemmet är viktiga att 

utveckla för att minska många av de risker som det placerade barnet under hela livet riskerar att 

drabbas av (McLaughlin et al., 2012), till exempel kan en bra relation kunnat bidra till att det 

placerade barnets självkänsla höjs (Luke & Coyne, 2008), men det har också visat sig kunna minska 

beteendeproblematik (Vanderfaeillie et al., 2013). I förhållande till anknytning och relationer blir flera 

aspekter aktuella. Som nämns under resultat och analys förefaller inte deltagarna som varit placerade 

prata om relationen till personer i familjehemmet i termer av anknytningsrelationer, utan mer om 

generella känslomässiga relationer och det stöd som familjehemmet har gett dem. Detta kan ses som 

att utan bra relationer till personer i och stöd från familjehemmet är det svårt att uppnå ett bra utfall för 

vården i familjehem, men att det inte nödvändigtvis behöver vara en anknytningsrelation. Vidare har 

Farineau et al. (2013) sett i sin studie att det var relationen till jämnåriga/kamrater som var viktigast 

för det placerade barnet i förhållande till dennes självkänsla, dock var det ingen av deltagarna som 

varit placerade som tog upp en relation till någon utanför familjehemmet som viktig. Detta kan ses 

som att beroende på vilka behov det placerade barnet har, kanske olika sorters relationer blir viktiga; 

relationen till föräldrarna kan vara viktig i vissa hänseenden, jämnåriga i andra.  

Samtidigt är det inte helt oproblematiskt att utveckla relationer och även om de kan vara bra för barnet 

som är placerat förefaller det, utifrån deltagarnas svar, faktiskt kunna innebära svårigheter. Relationer 

undveks att utvecklas på grund av vetskapen om att flytt från familjehemmet skulle ske, med andra ord 

förefaller det som att relationer inte enbart behöver vara positiva, utan de kan även innebära risker för 

det placerade barnet i förhållande till att genomgå nya och kanske smärtsamma, separationer. Detta 

tyder på att det förefaller finnas ett behov av en vetskap om att placeringen ska vara stabil och konti-
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nuerlig, för att olika sorters relationer ska kunna utvecklas, men även att det placerade barnet samtidigt 

kanske inte alltid har behov av att utveckla relationer för att vården ska bli bra. Det här är en aspekt 

som jag anser vidare leder till att syftet med familjehemsvården kan ifrågasättas. Om tanken är att 

placerar barnet i familjehem, för att förbättra aspekter som har att göra med relationer, anknytning och 

känslomässig utveckling, är det verkligen alltid det bästa för barnet? Barnet som placeras kanske har 

andra behov än att utveckla relationer, och har inte det behovet av ett familjehem? Som en deltagare 

som arbetat som familjehemssekreterare också påpekar att för äldre barn behöver barnet nog snarare 

andra vettiga vuxna, än att utveckla känslomässiga band. I dessa fall kan man fundera över hur det då 

blir att bli placerad i ett familjehem, där det kanske föreligger förväntningar från personer i familje-

hemmet sida att relationer ska skapas, medan det hos det placerade barnet kanske föreligger motstånd 

mot detta? Vilken negativ effekt kan det eventuellt ha på placeringens utfall? Att familjehemsvården 

är en företeelse som ökar kan också ses som ett tecken på att det antas att det är den typ av vård utan-

för hemmet som anses vara bäst, men frågan är om familjehemsvård faktiskt är det bästa för alla? Min 

avsikt är inte att ifrågasätta huruvida familjehemsvården är bra, olika typer av relationer till personer i 

familjehemmet har visat sig vara en stor skyddsfaktor, men jag tänker att det finns många omkringlig-

gande faktorer att ta hänsyn till och inkludera kring, dels när det ska beslutas om typ av vård, dels när 

vården i familjehemmet ska utformas, alltså vad man tänker att vården ska fylla för funktion. Kanske 

är det extra viktigt att i detta stadie inkludera familjehemmet, så att det blir tydligt för dem vad som 

förväntas av dem och vilka behov det placerade barnet har det, så att det inte blir en negativ upplevelse 

för berörda parter i samband med vården.  

Vidare, i förhållande till tidigare forskning och denna studies resultat är det flera faktorer som påver-

kar huruvida anknytningsrelationer och/eller andra slags relationer uppstår, dels kan det påverkas 

positivt när barnet placerats i nätverket (Farineau et al., 2013), dels av diverse faktorer hos familje-

hemmet, såsom fosterföräldrarnas ålder (Gabler et al., 2014), att de är självständiga (Stovall-

McClough & Dozier, 2004) samt att de är mottagliga för barnets behov (Altenhofen et al., 2013; Cole, 

2005b; Gabler et al., 2014). Dessa faktorer kan identifieras i förhållande till de svar som getts av del-

tagarna i denna studie. En deltagare som arbetat som familjehemssekreterare menade att placering i det 

egna nätverket ger en omedelbar känsla av tillhörighet och en deltagare som varit placerad beskrev att 

det fanns ett känslomässigt band till personer i familjehemmet eftersom de påminde om hennes egen 

familj. Med andra ord förefaller det som att det till viss del ”räcker med” att familjehemmet påminner 

om den egna familjen.  

Sammanfattningsvis blir det alltså, utifrån deltagarnas svar, men också i enlighet med tidigare forsk-

ning, tydligt att inställningen hos de berörda parterna, men även förutsättningarna för placeringen ge-

nerellt, är viktiga för att relationer generellt och/eller anknytningsrelationer ska utvecklas.   

Diskrepans i synsätt 

I förhållande till deltagarna i denna studie förekom det skillnader i hur de såg på begreppet stabilitet, 

en syn som till viss del även skiljer sig i förhållande till hur det omnämns i tidigare forskning. En som 

arbetat som familjehemssekreterare beskrev stabilitet i förhållande till aspekter hos familjehemmet 

självt, såsom arbete och ekonomi, medan en deltagare som varit placerad tog upp stabilitet och 

kontinuitet främst i förhållande till dess betydelse för relationer. Det är också den betydelsen begreppet 

stabilitet får i tidigare forskning, att det handlar om att vården inte ska avbrytas (Dregan & Gulliford, 

2012). Detta förefaller påvisa att det finns en diskrepans kring vad som betonas som viktigt i familje-

hemsvården, mellan de som arbetar direkt med familjehemmen jämfört med dem som varit placerade. 
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I samband med detta kan man föreställa sig att denna diskrepans även existerar mellan den socialsek-

reterare som direkt arbetar med det placerade barnet och dess behov och familjehemssekreteraren. De 

som arbetar närmare familjehemmet kanske oftare ser behoven och förutsättningarna hos de vuxna, 

något som inte minst synliggörs i och med att en annan deltagare som har arbetat som 

familjehemssekreterare menar att det är tillåtelsen från de vuxna som möjliggör relationer och 

anknytning mellan barnet som är placerat och personer i familjehemmet. Det här kanske vidare också 

är en aspekt som kan göra det svårt att bibehålla det placerade barnets behov i centrum, om de vuxnas 

förhållningssätt och förutsättningar bedöms som mer betydelsefullt än barnet, om det än sker omed-

vetet.  

Att det är flera personer som är inblandade och berörda av familjehemsvården, den diskrepans som 

förefaller finnas mellan både deras förväntningar och förutsättningar samt att berörda parternas inställ-

ningar kan skilja sig åt, inte minst i förhållande till de behov det placerade barnet faktiskt har och för 

relationsskapande och utfallet på placeringen, är faktorer som jag anser ådagalägger hur komplexa 

familjehemsplaceringar är.  

Samtidigt är det barnets behov som ska vara i centrum vid familjehemsplaceringar (Socialstyrelsen, 

2015). Vidare, en effekt av detta, att fokus ska vara på behoven hos barnet som placerats anser jag 

riskerar att andra aspekter kan överses. Både Höjer (2003, kapitel 11) och Körner (2005, kapitel 12) 

påpekar att familjehemmet ska reparera de ”skador” som det placerade barnet har. Med andra ord, det 

som barnet har varit med om ska behandlas av familjehemmet och det är lätt att föreställa sig att det 

kan uppstå en diskrepans även i förhållande till detta och de parter som är berörda av en familje-

hemsplacering. När barnet placerats bär det med sig erfarenheter från förhållanden i den familj barnet 

bodde med tidigare och med stor sannolikhet påverkar detta vilka behov barnet har. Behoven är där-

med kanske ett resultat av den familj som barnet tidigare bott med, samtidigt ska en helt annan familj, 

med andra förutsättningar, väga upp och kompensera för den tidigare familjens brister. Med den 

infallsvinkeln verkar det placerade barnets behov behandlas som något som existerar i ett ”vakuum”, 

vilket som sagt antagligen inte är fallet utan de är ett resultat av erfarenheter i ett visst sammanhang. 

En fråga som får relevans i förhållande till detta anser jag här är hur detta faktiskt blir i praktiken, att 

en familj ska kompensera för en annan familjs tillkortakommanden? Det är lätt att föreställa sig svå-

righeter och utmaningar i och med detta, men jag anser även att det påvisar att det eventuellt kan ha 

betydelse att familjehemmet blir mer involverade i vårdens utformande, inte bara genomförande, inte 

minst för att kunna ge vård som faktiskt är bra utefter deras förutsättningar. Visserligen vägs 

familjehemmets styrkor och svagheter in vid beslutet av vart barnet ska placeras (Socialstyrelsen, 

2013a), men huruvida en placering blir lyckad kanske har att göra med annat än enbart att 

familjehemmets förutsättningar matchar den placerade barnets behov. Inte minst anser jag att detta 

väcker frågan kring hur det sedan blir om barnet flyttar hem. De eventuella svårigheterna för det place-

rade barnets biologiska föräldrar kanske fortfarande existerar och för att dra resonemanget lite längre, 

vad hjälper det att behandla och ge vård till ett barn, när det är föräldrarna som eventuellt har brustit? 

Det är inte svårt att föreställa sig att svårigheterna fortfarande kvarstår när barnet flyttar hem, om inte 

även barnets ursprungsfamilj har fått insatser. Kanske ett ”bättre” tillvägagångssätt för familjehems-

vård hade varit att samplacera barnets föräldrar, eftersom det är brister mellan dem som varit till grund 

för att placera barnet? Detta skulle kunna vara ett alternativ, i alla fall för de fall när föräl-

dern/föräldrarna inte utgör direkt fara för barnet.   
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Familjehem och normer 

I förhållande till familjehem och normer blir anknytning återigen intressant. En aspekt som tagits upp i 

forskningen i förhållande till anknytning handlar om kön, och det förefaller finnas tendenser till att 

flickor oftare knyter an till personer i familjehemmen (Altenhofen et al., 2013) samt generellt har en 

närmare relation till dem som tar hand om dem (Farineau et al., 2013), men också att det är 

fosterhemsmamman som har störst betydelse i förhållande till att det placerade barnets 

beteendestörningar minskar (Vanderfaeillie et al., 2013). I föreliggande studie går det inte att uttala sig 

om eventuella könsskillnader i och med att samtliga placerade deltagare var kvinnor. Dessutom fick 

deltagarna inte heller någon fråga specifikt om detta, eller själva, spontant, tog upp det. Inte minst var 

det inte heller någon av deltagarna som varit placerad som för den delen gav uttryck för att de hade en 

anknytningsrelation till en eller flera av familjehemmets medlemmar. Det verkar alltså inte vara så att 

kön är den mest betydelsefulla faktorn för något slags relationsskapande. Samtidigt är det intressant att 

könsaspekten i förhållande till relationer och anknytning har uppmärksammats i forskningen, att det på 

något sätt antas kunna föreligga skillnader i hur man ser på vad flickor och pojkar behöver. Detta kan i 

sin tur väcka frågan om normer, att flickor tenderar att knyta an till personer i familjehemmet i högre 

utsträckning, vad får det för betydelse för de behov man tänker att flickor som ska placeras har? Kan 

beslutsfattarna påverkas av vilken slags vård barnet ska ha, utifrån dess kön, med andra ord kan det 

vara så att beslut om vård utanför hemmet antingen ska vara på en institution eller i ett familjehem 

påverkas, om än omedvetet, baseras på barnets kön? Det faktum att, enligt forskningen, 

fosterhemsmamman anses vara mest betydelsefull säger kanske också något om hur man ser på 

könsrollerna i en relation, vad mannen och kvinnan ska fylla för funktion, även detta blir då en fråga 

om normer. Vidare studier behövs dock för att dra slutsatser om eventuella könsskillnader.  

Vidare, även om att det förefaller föreligga stora risker för de som placeras och att anknytning 

och/eller andra relationer till medlemmar i familjehemmet kan fylla en viktig funktion i förhållande till 

att minska dessa risker, anser jag att det är viktigt att samtidigt uppmärksamma och betona andra sidor 

av familjehemsplaceringar, inte minst med tanke på vad resultaten i föreliggande studie påvisat. Base-

rat på deltagarnas svar verkar familjehemmet handla om något mer än bara personer att ha relationer 

till, familjehemmet förefaller även representera en enhet som handlar om den funktion de har. Famil-

jen som enhet antas fylla funktionen att bland annat ”visa” den placerade hur ett bra familjeliv kan 

vara samt vilka normer och regler man kan leva efter. Inte minst blir det faktum att de flesta familje-

hem är en kärnfamilj, som påvisas av en deltagare, och att kärnfamiljen betonas som normen, det som 

utgör en bra familj intressant.  

Ovan nämnda aspekter anser jag har relevans för hermeneutiken, som är utgångspunkt för analysen i 

denna studie. Som tidigare nämnts inkluderar hermeneutiken kontextens betydelse (Langemar, 2008, 

kapitel 7; Olsson & Sörensen, 2011, kapitel 7) och i förhållande till blir deltagarnas upplevelse av och 

synen på familjen viktig samt frågan vad dessa upplevelser säger om deltagarnas kontext. De beskriver 

familjen som viktig, men den behöver inte endast bestå av de personer man är släkt med, en faktor 

som kan ses som ett tecken på den förändring som kring familjeformer som påvisas av Bäck-Wiklund 

och Lundström (2010, inledning). Samtidigt utgör kärnfamiljen fortfarande normen (Bäck-Wiklund, 

2010, kapitel 1) och man kan fundera på vad detta får för betydelse för dem som eventuellt inte kan bo 

i denna sorts familj. Hur upplevs det, för dem som inte bor i kärnfamiljer, att dessa är normen? Kan 

detta kanske påverka hur ”bra” personer anser att deras egen familj är och påverka vilka behov de 

anses inte få tillgodosedda i och med detta?   



35 

 

Vidare, med tanke på att en deltagare påvisar det faktum att de flesta familjehem utgörs av 

kärnfamiljer väcks frågan kring vilka familjehem det är som faktiskt väljs bort. Hur görs bedömningen 

kring vad som faktiskt är ett tillräckligt bra familjehem och är det något som styrs av att kärnfamiljen 

är normen? Som nämnts tidigare ser det placerade barnets behov olika ut och i förhållande till detta 

kan man fundera kring huruvida inte andra slags familjer faktiskt också skulle kunna utgöra tillräckligt 

bra familjehem. Det är kanske inte alla barn som placeras som faktiskt behöver vård i form av en kärn-

familj specifikt och vidare, i och med att antalet placerade barn ökar och familjebegreppet expanderas 

och förändras kanske fler ”sorters” familjehem skulle kunna få uppdrag, som exempelvis familjer med 

samkönade partners?  

Slutsatser 

Inom de teman som genom den tematiska analysen visat sig vara kännetecknande för upplevelser av 

familjehemsplaceringar förekommer skillnader i familjehemsplaceringar perspektiv, jämfört med dem 

som varit placerade. Det råder delade meningar om vad som är förutsättningar för att en relation ska 

utvecklas, det var tydligt att de olika urvalsgrupperna antog de vuxnas eller de placerades perspektiv 

och begreppet ”stabilitet” ges olika innebörder. Ett gemensamt synsätt förelåg dock mellan de två 

urvalsgrupperna i förhållande till den funktion som familjehemmet ska fylla. Vidare visade det sig att 

de olika parternas inställning har betydelse i förhållande till möjligheten att en bra relation mellan 

personer i familjehemmet och det placerade barnet utvecklas, vilket i sin tur kan påverka utfallet för 

placeringen.  

Baserat på detta förefaller familjehemsplaceringar vara en komplex företeelse. Det är många parter 

inblandade, med olika inställning, förutsättningar och syn på vad som är betydelsefullt och 

grundläggande för att en placering ska bli bra och behoven mellan placerade barn kan skilja sig åt. 

Med detta som utgångspunkt har det nog stor betydelse att samtliga parter får stöd och vägledning så 

att de faktiskt arbetar mot samma mål; att tillgodose det individuella placerade barnets behov. Det är 

dock enligt mig även viktigt att barnet som är placerat får extra hjälp och stöd att kunna tillgodogöra 

sig vården, med tanke på att dess inställning påverkar hur väl syftet med vården uppfylls. Det 

förefaller även generellt som att stabilitet, i den betydelsen att vården är kontinuerlig, är viktig för att 

kunna och våga skapa relationer både till personer i familjehemmet och till jämnåriga, vilket i sin tur 

kan alltså kan vara en skyddande faktor för det placerade barnet. Samtidigt förefaller det, utifrån resul-

taten i denna studie, att relationen inte alltid är det viktigaste för barnet som placerats i familjehem, 

vilket påvisar betydelsen av att ha i åtanke att det placerade barnets behov måste få vara i centrum, 

men även att behoven kan vara olika och vården måste utformas utefter det placerade barnets förut-

sättningar och behov för att bli bra.  

Vidare forskning 

Som visats i denna studie är familjehemsplaceringar komplexa och omfattande företeelser och jag tror 

att det skulle vara positivt om det genomfördes mer omfattande kvalitativa studier inom detta område i 

förhållande till diverse infallsvinklar, dels skulle forskning kunna göras kring huruvida samarbetet och 

utfallet på en familjehemsplacering påverkas positivt av en insats i form av familjebehandling, dels 

skulle det vara intressant att vidare studera familjens betydelse i förhållande till att begreppet familj 

förändras. Det skulle även vara intressant att studera eventuell betydelse av normer för bedömningen 

av vad som anses vara en tillräckligt bra familj.   
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Vidare skulle det vara intressant att forska kring de parter som berörs av en familjehemsplacering, 

alltså att även inkludera socialsekreterare och biologisk familj, inte minst med tanke på att det både i 

tidigare forskning och i denna studie har det visat sig att de olika parternas syn skiljer sig åt. Detta 

skulle inte minst vara viktigt i syfte att få veta var åsikter går isär, var det finns diskrepans, något som 

kanske vidare skulle underlätta för det praktiska arbetet med familjehemsplaceringar och tydliggöra 

var behoven är störst för stöd och vägledning för de inblandade.  

Ett annat område som skulle vara intressant att vidare studera är anknytningsbeteenden och strategier 

hos dem som är placerade i familjehem, alltså inte enbart själva anknytningsrelationen, inte minst i 

förhållande till könsaspekten.   

Avslutningsvis skulle det vara intressant att generellt, med ett öppet förhållningssätt studera de 

placerades, men även andras, upplevelser av familjehemsplaceringar. Detta skulle kanske kunna 

påvisa andra aspekter som är viktiga för dem som på olika sätt erfar familjehemsplaceringar och i 

större utsträckning påvisa vad som anses som bra/dåligt med familjehemsplaceringar och av vem.    
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Bilaga 1, informationsbrev till placerade  

Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i studie 

 

Hej! 

Jag heter Thérèse Johnsson och studerar ett mastersprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter, på 

Stockholms universitet, en påbyggnadsutbildning på socionomexamen. Nu går jag sista terminen och det har 

blivit dags för mig att skriva min examensuppsats, som handlar om upplevelser av att vara placerad i familjehem. 

Fokus är på upplevelser och erfarenheter av relationer till personer i ditt/dina familjehem samt till andra personer 

i din omgivning under tiden du bodde i familjehem.  

Jag skulle bli mycket glad om du ville dela med dig av dina erfarenheter! Vill du delta ombeds du svara på 

frågorna på följande sidor. Det är naturligtvis frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta att vara 

med, utan att du behöver förklara varför. Det material jag får in kommer att behandlas med sekretess, det innebär 

att det kommer att avidentifieras och ditt deltagande kommer alltså att vara anonymt. Alla namn och platser som 

kan identifieras kommer alltså att ändras.  

Om du vill granska och lämna synpunkter på studien innan den är färdig, eller om du vill läsa igenom den när 

den är klar, är du välkommen att höra av dig så får du den. Materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte, alltså till min uppsats och eventuellt till en vetenskaplig artikel. Förhoppningen är att resultatet 

blir till nytta för att barn och ungdomar ska ha det så bra som möjligt. 

 

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig!  

 

 

 

 

 

Jag ser fram emot ditt svar!  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Thérèse Johnsson 

 

  

 

Handledare vid Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap: 

Fil dr Ingrid Olsson 

Ingrid.Olsson@buv.su.se 

mailto:Ingrid.Olsson@buv.su.se
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Bilaga 2, frågeformulär till placerade 

Frågeformulär 

Du kan välja att besvara en del av frågorna. Du väljer också själv hur långt du vill skriva, men berätta gärna så 

utförligt som möjligt. Du bestämmer själv när du vill svara, dock behöver jag svaren senast 12 april. Svaren 

skickar du in via mejl till: johnssontherese@hotmail.com. Vill du skicka in på något annat sätt, hör av dig till 

mig eller din kontaktperson, så ordnar vi ett alternativ.  

 

Personinformation  

Kvinna_____  Man _____ 

Ålder _____    

 

Utbildning    

Grundskola _____    

Gymnasium _____  

Högskola _____ 

 

Sysselsättning 

Studerar     ____ 

Arbetslös     ____ 

Arbetar    ____ 

Sjukskriven    ____ 

Föräldraledig    ____ 

Annat    ____ 

 

Har du någon funktionsnedsättning eller har/har haft långvarig sjukdom under din uppväxt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

mailto:johnssontherese@hotmail.com
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Dina upplevelser och erfarenheter 

Berätta om ett eller flera familjehem där du bott; anledningen till att du placerades, din ålder när du flyttade dit, 

hur länge du bodde där, om du hade någon relation till familjehemmet innan samt vilka personer som ingick i 

familjehemmet.   

 

 Berätta om hur du upplevde det att vara placerad i familjehem 

 Berätta om din relation till familjehemmet (t. ex vad var bra/dåligt i er relation och hur de var i sitt 

bemötande av dig).  

 Berätta om vad du upplevde att familjehemmet gjorde bra/mindre bra och vad de kunde ha gjort 

mer/mindre av. 

 Berätta om vad din relation till familjehemmet har betytt för dig. 

 Berätta om andra viktiga relationer när du bodde i familjehem 

 

Har du något tips på hur familjehem kan vara stödjande för barn och ungdomar som placeras i familjehem?  

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 3, informationsbrev till familjehemssekreterare 

Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i studie 

 

Hej! 

Jag heter Thérèse Johnsson och studerar ett mastersprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter, på 

Stockholms universitet, en påbyggnadsutbildning på socionomexamen. Nu går jag sista terminen och det har 

blivit dags för mig att skriva min examensuppsats som handlar om familjehemsplaceringar, med huvudsakligt 

fokus på relationer inom familjehemmet och betydelsen av själva familjehemmet, dels utifrån de placerades egna 

erfarenheter, dels utifrån familjehemssekreterarnas perspektiv.   

Vill du delta ombeds du svara på frågorna på följande sida. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när 

som helst välja att avbryta att vara med, utan att du behöver förklara varför. Det material jag får in kommer att 

behandlas med sekretess, det innebär att det kommer att avidentifieras och ditt deltagande kommer alltså att vara 

anonymt. Alla namn och platser som kan identifieras kommer alltså att ändras.  

Om du vill granska och lämna synpunkter på studien innan den är färdig, eller om du vill läsa igenom den när 

den är klar, är du välkommen att höra av dig så får du den. Materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte, alltså till min uppsats och eventuellt till en vetenskaplig artikel. Förhoppningen är att resultatet 

blir till nytta för att barn och ungdomar ska ha det så bra som möjligt. 

 

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig!  

 

 

 

 

Jag ser fram emot ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar  

Thérèse Johnsson 

 

 

 

Handledare vid Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap:  

Fil dr Ingrid Olsson 

Ingrid.Olsson@buv.su.se  
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Bilaga 4, frågeformulär till familjehemssekreterare  

 

Frågeformulär  

Du kan välja att besvara en del av frågorna. Du väljer också själv hur långt du vill skriva, men berätta gärna så 

utförligt som möjligt. Du bestämmer själv när du vill svara, dock behöver jag svaren senast 26 april. Svaren 

skickar du in via mejl till: johnssontherese@hotmail.com. Vill du skicka in på något annat sätt, hör av dig till 

mig eller din kontaktperson, så ordnar vi ett alternativ.  

 

 

Bakgrund 

 Berätta om ditt arbete (vad är din roll, hur länge du varit anställd, vad är dina arbetsuppgifter)   

 

Arbete med familjehemsplaceringar 

Frågorna handlar om ditt arbete, utifrån din uppfattning om och erfarenheter av relationer i familjehemmet och 

familjehemmets betydelse för det placerade barnet.    

 Berätta om dina erfarenheter av matchningen av barn-familjehem (hur gör du och vad ligger till grund 

för/styr/påverkar bedömningen, hur förhåller du dig till barnets behov och familjehemmets förmågor, 

vad betonas och varför etcetera) 

 Berätta om hur du resonerar kring familjehemmets betydelse för den placerade (t.ex. vad anser du är 

familjehemmets viktigaste funktion och varför, vad och hur bedömer du som ”bra” respektive ”dåligt” 

med familjehemmet och varför)   

 Berätta om hur du resonerar kring samspelet mellan barn och familjehem? (t.ex. om när det fungerar bra 

eller inte bra, dina erfarenheter av relationerna mellan familjehem och de placerade barnen, vad i 

relationen som är viktigt)  

 Berätta om dina erfarenheter av svårigheter/styrkor/svagheter i arbetet med relationer mellan den 

placerade och familjehemmet?  

 Berätta om något annat som du anser är viktigt att uppmärksamma med familjehem och placerade barn 

Har du något tips på hur familjehem kan vara stödjande för barn och ungdomar som placeras i familjehem? 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande!  
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