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ABSTRAKT 

Resiliens är en motståndskraft som utvecklas hos en individ när 

den utsätts för någon form av motgång eller stressfaktor och 

bidrar till att individen klarar av att utvecklas positivt. I denna 

systematiska litteraturstudie har aktuell forskning om vilken 

betydelse resiliens har för fosterbarn, granskats och analyserats 

med hjälp av en innehållsanalys. Utgångspunkten har varit 

genusskillnader i resiliens men resultatet i denna uppsats visar 

att tillgångar som finns inom och runtomkring barnet generellt 

har betydelse för en positiv utveckling för alla barn. Dessa 

tillgångar kan vara personliga-, utvecklingsmässiga- och 

kulturella resurser, eller i form av skyddande faktorer vid en 

specifik motgång. Få studier har undersökt genusskillnader 

inom resiliens men resultat visar att flickor i högre grad söker 

stöd hos omgivningen medan pojkar litar till sin egen förmåga, 

har mer självtillit. Forskare är eniga om att vidare studier 

gällande genusskillnader i resiliens bör genomföras för att 

kunna utveckla en komplett resiliensteori.  

 

NYCKELORD: Resiliens, fosterbarn, positiv utveckling och 

genusskillnader 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Kommuner omhändertar varje år ett antal barn för vidare utredning kring en eventuell 

familjehemsplacering. Den 1 november år 2007 var 11 100 barn placerade i familjehem 

(Westberg & Tilander, 2010). Dessa barn har i sin vardag upplevt olika stressfaktorer som 

exempelvis missbruk, misshandel, försummelse i sin hemmiljö eller blivit placerade på grund 

av sitt eget beteende. Stressfaktorers inverkan på det enskilda barnet är beroende av barnets 

förmåga att hantera svårigheter och hur sårbart barnet är, med andra ord vilken resiliens 

(motståndskraft) barnet har. Tidiga psykologiska tanketraditioner menade att negativa 

upplevelser i barndomen automatiskt skulle leda till psykiska problem senare i livet, vilket 

innebar ett stabilt och statiskt utvecklingsförlopp i livet. Psykologiska tanketraditioner av 

idag, hävdar att livsförloppet är varierat och dynamiskt samt att det finns positiva undantag 

när det gäller barnets sätt att hantera negativa upplevelser. Dessa positiva undantag inger hopp 

om en förändring till det bättre i en annars negativ risksituation och är en faktor inom resiliens 

(Borge Helmen, 2012). 

Resiliens definieras som en dynamisk process där individen finner positiva lösningar trots 

upplevelser av motgångar eller trauma. Resiliens är inte en del av den medfödda 

personligheten, utan utvecklas genom positiva anpassningsresultat till upplevelser av 

motgångar (Hurd, Zimmerman & Xue, 2009). I denna uppsats kommer resiliens att belysas 

utifrån det skydd samt den betydelse det har för fosterbarn och genusskillnader beaktas. 

Fosterbarn är per definition ett barn som genom lag placerats i ett familjehem (Lindén, 2012).  

I vardagligt tal och inom forskning används ordet fosterbarn, så även i denna uppsats. Genus 

är ett begrepp som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 

som sammantagna formar människors sociala kön (Hirdman & Manns, 2012).  

 

Genus delas in i två olika synsätt som skiljer på begreppen genus och kön. Genus kan anses 

som ett socialt begrepp, där kvinnor och män skiljer sig åt vad gäller personlighet. Begreppet 

kön kan tolkas som ett biologiskt begrepp som innefattar skillnaden mellan hane och hona 

utifrån att människan är en djurart (Connell, 2006). En annan tolkning är den som 

könsteoretikerna har, nämligen att redan den nyfödda individen tolkas av omgivningen som 

pojke eller flicka utifrån vårt kroppsliga kön. Samhället som den nyfödda föds in i har sina 



2 
 

normer och värderingar angående vad som är kvinnligt och manligt. Dessa normer kommer 

omedvetet att forma och styra den nyfödda till att bli och uppföra sig som en pojke eller 

flicka, en så kallad socialiseringsprocess. Det är inte alltid detta är positivt eftersom orättvisor 

och maktstrukturer vidmakthålls, där ofta det manliga könet framstår som det starkaste av 

dem (Elwin-Nowak & Thomsson, 2003). Genusskillnader i resiliens kommer i denna uppsats 

beaktas, då dessa skillnader är viktiga att känna till vid förebyggande socialt arbete. 

 

Genom att öka kunskap och förståelse kring de resurser som resiliens medför, kan olika 

dysfunktionella beteendeproblem och mentala behov förutses eller mildras. Psykisk ohälsa 

kan i förlängningen leda till bland annat försämrad skolgång, kriminalitet samt drogmissbruk 

och bör därmed förebyggas. Ökad kunskap om resiliens skulle även underlätta vid en 

bedömning om en intervention är nödvändig för att främja en positiv utveckling hos 

fosterbarn och andra högriskgrupper. Att tillhöra en högriskgrupp medför att en individ löper 

större risk att drabbas av en negativ påföljd på grund av sin situation. När det gäller fosterbarn 

är risken hög att de inte utvecklas positivt i sin hemmiljö. Positiv utveckling hos 

högriskgrupper främjar dels hälsan för dessa individer och dels minskar den ekonomiska 

samhällsbördan i form av bland annat minskade sjukvårdskostnader, minskat ekonomiskt 

bistånd och minskad arbetslöshet (Healey & Fisher, 2011; Moylan, Herrenkohl, Sousa, 

Tajima, Herrenkohl & Russo, 2010). 

1.1.1 Aktuella lagrum för barn som far illa  

De lagar som i första hand är aktuella i ett fall där barn eller ungdomar far illa är 

Socialtjänstlagen, som förkortas SoL, och Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, 

som förkortas LVU. Dessa lagar skiljer sig åt främst genom att SoL bygger på frivillighet när 

det gäller att aktualiseras för en utredning medan LVU är en tvångslag. Detta innebär att om 

föräldrarna motsätter sig hjälp, vård eller utredning, kan socialnämnden utifrån barnets bästa 

tvingas att använda sig utav LVU om ett barn far illa (Lag 2001: 453). 

Socialtjänstlagens femte kapitel handlar om barn och unga. I den inledande paragrafen står det 

bland annat att: 

”Socialnämnden skall: -verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden, […] - i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, - i sin omsorg om barn och ungdom 

tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om 

vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts” (Lag 2007: 1315).  
 
 



3 
 

Vidare står det i sjätte kapitlet 5§ att: 
 ”När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon 

anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2§ alltid 

beaktas”. I denna paragraf står det att ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år” (Lag 2001: 453). 
 

Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en tvångslag där det bland annat 
står i 1§ att: 
  ”Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och 

hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen . Insatserna skall 

präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den som är under 18 år skall dock 

beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och 

det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 

vårdnaden om honom eller henne […] 2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller 

psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” (Lag 2003:406).   

1.2 Problemformulering  

Barn som blir placerade i familjehem har redan utsatts för flera traumatiska upplevelser, dels 

genom exempelvis våld i nära relationer eller försummelse, men även då de tvingas separera 

ifrån sina biologiska föräldrar. Detta kan medföra anpassningsproblem till den nya familjen 

som kan vara stressande både för barnet, men även för fosterföräldrarna (Healey & Fisher, 

2011). Fördelen med att placeras i familjehem bör därför ställas i kontrast till 

missförhållanden i hemmiljön samt noga utredas i det enskilda fallet då det inte är en ideal 

lösning för fosterbarnens situation. Det finns vissa genusskillnader och resiliensfaktorer som 

leder till att en del fosterbarn klarar av att utvecklas positivt medan andra inte gör det. För 

socialarbetare som dagligen möter individer i socialt utsatta situationer är det betydelsefullt att 

vara insatt i fördelarna med resiliens för att kunna ge individuellt stöd i den stressituation som 

individen befinner sig i. Fosterbarn uppvisar genusskillnader som kan grunda sig i 

socialiseringsprocessen. Denna systematiska litteraturöversikt ger en inblick i aktuell 

forskning rörande resiliens och är ett försök att väcka intresse för vidare forskning. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att göra en systematisk litteraturstudie som visar hur aktuell forskning framställer 

resiliens betydelse för fosterbarn och genusskillnader beaktas. 

Följande frågeställningar skall beaktas:  

• Hur framställer aktuell forskning vilka skyddande faktorer och betydelse resiliens har 

för fosterbarn?  

• Hur framställer aktuell forskning att fosterbarn upplever sin resiliens?  
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• Hur framställer aktuell forskning genusskillnader i resiliens? 

1.4 Metod  

1.4.1 Design  

Examensarbeten når i allmänhet inte upp till de krav som ställs på en systematisk 

litteraturstudie på grund av tidsaspekten. Designen i detta arbete är ett försök, en översikt, till 

en systematisk litteraturstudie som inkluderar aktuell forskning relaterat till uppsatsens syfte. 

Artiklarna som använts i denna uppsats har kvalitetsgranskats, analyserats samt sammanställts 

enligt mallar för en systematisk litteraturstudie och analyserats utifrån en innehållsanalys.  

 
1.4.2 Systematisk litteraturstudie   

Metoden som använts i denna uppsats är en systematisk litteraturstudie som innebär att en 

omfattande sökning görs inom ett specifikt område för att finna relevanta artiklar. I denna 

uppsats har vetenskapliga artiklar sökts och därefter granskats enligt mallar i boken ”Att göra 

systematiska litteraturstudier” av Forsberg & Wengström (2008). En systematisk 

litteraturstudie kan kort sammanfattas som en dataöversikt bestående av omfattande 

efterforskningar av relevant material inom ett specifikt ämne. Enligt Forsberg & Wengström 

(2008) är en systematisk litteraturstudie en metod som är objektiv, upprepningsbar, 

systematisk och omfattande. Studier som väljs ut blir bedömda utifrån kvalitetsmallar och 

sammanställs enligt en förutbestämd och tydlig metod. 

1.4.3 Urval  

Följande urvalskriterier har använts i denna uppsats:  

1. Artiklarna är peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade av experter (referees) 

inom respektive ämnesområde. 

2. Artiklar är skrivna på engelska eller svenska. 

3. Artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2000-2013. 

4. Artiklarna baseras på forskning om resiliens främst hos fosterbarn samt eventuella 

genusskillnader. 

5. Övrig litteratur i form av metodböcker som beskriver de begrepp uppsatsen behandlar. 

6. Artiklarna är analyserade med en kvantitativ eller en kvalitativ metod.  

7. Artiklarna är etiskt riktigt gjorda. 

8. Artiklarna är validitets och reliabilitetsgranskade.  
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De artiklar som uppfyllt urvalskriterierna i denna systematiska litteraturöversikt har 

inkluderats i resultatdelen (se tabell 2.1). Även de artiklar som vid urval två inte ansågs 

relevanta har granskats och finns redovisade i tabell 1.4.4.1 under rubriken bortfall.  

1.4.4 Bortfall  

Artiklar som inte uppfyllde ovanstående urvalskriterier valdes bort. De artiklar som 

behandlade andra områden inom resiliens, som exempelvis resiliens inom miljö och natur, 

ansågs inte vara relevanta för syftet med uppsatsen och exkluderades. Artiklarna av Fernandez 

(2009) samt Rosenthal, Feiring & Taska (2003) kan tyckas relevanta till uppsatsens syfte men 

valdes bort eftersom dessa fokuserar på interventioner för före detta fosterbarn samt sexuellt 

utnyttjade fosterbarn. Följande artiklar valdes bort i urval två sedan de granskats och bedömts 

som inte relevanta för uppsatsens syfte (se tabell 1.4.4.1).  

 

1.4.4.1 Tabell över bortfall 

Artikel Motivering till bortfallet 

Anctil, T. M., McCubbin, L. D., O’Brien, K., 
Pecora, P. & Andersson-Harumi, C. A. (2007). 
Predictors of adult quality of life for foster care 
alumni with physical and/or psychiatric disabilities. 
Child Abuse & Neglect, 31 (2007), 1087-1100. 

Artikeln handlar om de risker som 
fosterbarn, som diagnostiserats med 
fysiska och psykiska handikapp under 
sin fosterhemsplacering kan drabbas 
av. 

Delgado, M. Y., Updegraff, K. A., Roosa, M. W., 
& Umana-Taylor, A. (2011). Discrimination and 
mexican-origin adolescents' adjustment: The 
moderating roles of adolescents', mothers', and 
fathers' cultural orientations and values. Journal of 

Youth and Adolescence, 40(2), 125-139. 

Artikeln handlar om hur mexikaner 
upplever att diskriminering, kulturell 
uppväxt och familjeförhållanden kan 
leda till försämrad utveckling och 
depression. 

Fernandez, E. (2009). Children’s wellbeing in care: 
Evidence from a longitudinal study of outcomes. 
Children and Youth Services Review, 31 (2009), 
1092-1100.  

Artikeln fokuserar på interventioner 
för att främja resiliens hos ungdomar 
som varit fosterbarn för en positiv 
utveckling.  
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Artikel Motivering till bortfallet 

Kogan, S. M., Brody, G. H., Gibbons, F. X., 
Murry, V. M., Cutrona, C. E., Simons, R. L., 
DiClemente, R. (2008). The influence of role status 
on risky sexual behavior among african americans 
during the transition to adulthood. Journal of Black 

Psychology, 34(3), 399-420. 

Artikeln handlar om ungdomars 
sexuella beteende under övergången 
till vuxenlivet och vilka skyddande 
faktorer som finns då. 

Rosenthal, S., Feiring, C., & Taska, L. (2003). 
Emotonal support and adjustment over a year's time 
following sexual abuse discovery. Child Abuse & 

Neglect, 27(6), 641-661. 

Artikeln handlar om vilken form av 
emotionellt stöd som betyder mest för 
barn och ungdomar med fokus på 
ungdomar som blivit sexuellt 
utnyttjade. 

Umana-Taylor, A., & Updegraff, K. A. (2007). 
Latino adolescents' mental health: Exploring the 
interrelations among discrimination, ethnic identity, 
cultural orientation, self-esteem, and depressive 
symptoms. Journal of Adolescence, 30(4), 549-567. 

Artikeln handlar om hur 
latinamerikaner påverkas utav 
diskriminering, kultur, etnicitet och 
hur det kan påverka deras självkänsla 
negativt, vilket kan leda till 
nedstämdhet. 

Chun, J., & Chung, Y. (2011). A comparison of 
path factors influencing depressive symptoms in 
children of immigrant women and korean children in 
south korea. Children and Youth Services Review, 

33(11), 2087-2095. 

Artikeln handlar om interventioner 
för att förebygga depression, där 
koreanska barn jämförs med barn till 
kvinnor som har immigrerat till 
Korea. 

 

1.4.5 Datainsamling  

Datainsamling i form av vetenskapliga artiklar, litteratur och internetkällor har till denna 

systematiska litteraturöversikt genomförts mellan den 8 oktober och den 26 oktober 2012. 

Sökningar efter metodböcker i hur man gör en systematisk litteraturöversikt och litteratur som 

handlar om resiliens gjordes i databasen Primo vid Mittuniversitetets bibliotek. Sökorden 

resiliens och systematisk litteraturstudie användes i den sökningen. Till artiklarna användes 

inledningsvis databasen Social Services Abstracts och sökorden (thesarus) resilience AND 

gender* AND adolesc* OR youth vilket resulterade i 32 träffar. Första steget vid material 

inhämtandet bestod utav en första sortering av artiklarna, då rubriker och sammanfattningar 

lästes igenom. Artiklar som ansågs vara väsentliga lästes igenom i sin helhet och bedömdes 

utifrån relevans för uppsatsens syfte. De artiklar som behandlade andra områden, i detta fall 

18 stycken, valdes bort. I den andra sökningen lades även databasen Sociological Abstracts 
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till och då användes sökorden resilience AND gender* AND foster care. Detta resulterade 

endast i sju träffar varav fem redan visats under första sökningen. Den sjätte artikeln handlade 

om natur och miljöresiliens och den sjunde granskades. Vidare användes återigen databasen 

Primo med sökkriterierna: ämne foster care, peer-reviewed från år 2003 till 2013, vilket 

resulterade i 40 träffar. Av dessa träffar ansågs fem stycken relevanta för uppsatsens syfte. I 

databaserna Artikelsök och Academic Search Elite blev antalet träffar 48 respektive tre 

stycken. Dessa artiklar handlade om natur och miljöresiliens och bedömdes därmed inte vara 

relevanta för denna uppsats. Samtliga artiklar som ingått i sökningarna har varit peer-

reviewed och har inte varit äldre än fem år. Internetsidorna ne.se och lagen.nu har använts 

dels för att få förklaring till begreppen resiliens, fosterbarn och genus samt för att ta del av 

det som står i lagarna SoL och LVU.  

 

1.4.6 Sökschema  

Antalet träffar, sökord och de konstellationer av nyckelord som använts redogörs för i 

sökschemat (se tabellen 1.4.6.1). I sökschemat redovisas förutom antal träffar, även hur 

många artiklar som valdes ut vid det första urvalet. Artiklarna som valdes ut vid det första 

urvalet bedömdes utifrån kvalitet och relevans. Vid urval två valdes de artiklar ut som skulle 

ingå i litteraturöversikten. Denna översikt innefattar 13 artiklar som alla uppfyller de 

urvalskriterier som ställts för att syftet med uppsatsen ska kunna uppnås.  

1.4.6.1 Tabell över sökschema  

Sökord Antal träffar Urval ett Databaser Datum 

resilience  

AND gender* 

AND youth OR adolesc*  

Peer-reviewed 

 

32  

 

14 Social services abstracts 

 

121010 

 

resilience  

AND gender* 

AND foster care  

Peer-reviewed 

 

7 

 

1 Socialservices abstracts 
& Sociological abstracts 

 

121016 
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resilience OR resiliens 48 0 Artikelsök 121023 

resilience  

AND gender* 

AND youth OR adolesc* 

Peer-reviewed 

 

3 0 Academic search elite 

 

121023 
 

 

Sökkriterier: 
Artiklar från 2003-2013  
Ämne: foster care. 
Peer-reviewed 

 

40 5 Primo 121023 

 

1.4.7 Dataanalys  

Första steget i dataanalysen innebar att samla in material i form av artiklar, göra ett urval 

samt bearbeta dessa artiklar genom att läsa igenom dem ett flertal gånger. Detta gjordes för att 

bedöma om artiklarnas syfte och frågeställningar besvarades samt dess validitet och 

reliabilitet. I steg två bedömdes huruvida artiklarna var relevanta till syftet och 

frågeställningarna i denna uppsats. Tredje steget innebar att förenande nämnare 

kategoriserades, likartade teman och kategorier urskiljdes och slutligen sammanställdes detta 

(Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna har analyserats utifrån en innehållsanalys som 

bygger på objektivitet och systematik. I en innehållsanalys läses materialet igenom ett antal 

gånger för att kunna urskilja olika kategorier och teman som sedan ingår i resultatet (Bryman, 

2011). Följande teman har använts i denna uppsats: -riskfaktorer i hemmiljön som kan 

förhindra en positiv utveckling, -resiliens, -vilka skyddande faktorer och vilken betydelse 

resiliens har för fosterbarn? -hur upplever fosterbarn sin resiliens? -genus, samt -hur visar sig 

genusskillnader i resiliens? Dessa teman återspeglas i resultatdelens rubriker.  

 

1.4.8 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver begreppet validitet som en bedömning av om de konklusioner som 

skapats för en undersökning, är sammanhängande eller inte samt att metoden mäter det den 

avser att mäta. Begreppet reliabilitet handlar om i vilken omfattning ett mått på en hypotes är 

pålitligt eller tillförlitligt och rör frågan om huruvida en annan forskare kan genomföra samma 
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tillvägagångssätt och få fram samma resultat i sin studie. I denna uppsats har validitet samt 

reliabilitet beaktats genom att tillvägagångssättet noggrant beskrivits och en bedömning gjorts 

av huruvida syftet uppnåtts.  

1.4.9 Etiska överväganden  

De etiska överväganden i denna uppsats har beaktats genom att materialet har återgivits på ett 

så korrekt sätt som möjligt. Varken personliga värderingar eller åsikter har inkluderats i denna 

uppsats. Det har funnits en medveten naivitet om att trots att en subjektiv förförståelse 

existerar hos författarna ska tyngdpunkten grundas på objektivitet. Ambitionen har varit att 

förhålla sig till och vara så objektiva till materialet som möjligt. Eftersom uppsatsen grundar 

sig på artiklar som är peer-reviewed, förutsätts det att studierna i artiklarna är etiskt riktigt 

genomförda (Bryman, 2011). 

 
1.4.10 Kvalitetsgranskning   

Forsberg & Wengström (2008) tillhandahåller exempel på mallar som kan användas vid 

granskning av en artikel som ska ingå i resultatavsnittet i en systematisk litteraturstudie. Det 

finns en mall för kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. Kriterierna för den 

kvalitativa mallen är: syftet med studien; undersökningsgruppen; metod för datainsamling; 

dataanalys och utvärdering. Den kvantitativa mallen innefattar följande kriterier: syftet med 

studien; undersökningsgruppen; mätmetoder; analys och värdering (se bilaga 1 och 2). 

Mallarna har i denna uppsats använts för att systematiskt granska artiklarnas validitet och 

reliabilitet. Efter att artiklarna granskats blev nästa steg att sortera dem utifrån design, 

datainsamlingsmetod och analysmetod samt att identifiera kategorier, nyckelord, teman och 

begrepp. Denna process leder enligt Forsberg och Wengström (2008) till att data kommer att 

omfatta vissa gemensamma nämnare och därmed underlätta framtagandet av ett resultat.  

2. Resultat 

De artiklar som efter urval två har bedömts som relevanta för att uppnå syftet i denna uppsats 

finns redovisade på nästa sida i tabell 2.1 Artikelmatris. Det är dessa 13 artiklarna som utgör 

underlag för resultatdelen, diskussionen samt för den innehållsanalys som gjorts i denna 

uppsats.  
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2.1 Tabell: Artikelmatris 

Författare/År/Land Typ av 
studie 

Syfte Forskningsdesign Huvudfynd Bedömning 

Diehl, D. C., Howse, R. B., & 
Trivette, C. M. /2011/ USA 

Kvalitativ Undersöka sambandet mellan 
individuella egenskaper hos 
fosterbarn och deras attityder 
gentemot adoption och 
mentorskap. 

Tvärsnittsstudie Styrkor och tillgångar påverkade 
ungdomars attityder gentemot adoption 
och mentorskap. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte kring 
skyddande faktorer. 

Draper, A., & Hancock, 
M./2011/England 

Kvantitativ Statistiskt beskriva hur de 
barn som blir föräldralösa 
uppvisar brottsliga beteenden.   

Longitudinell studie  Det finns en hög risk för att barn som 
blir föräldralösa innan 16 års ålder 
uppvisar ett brottsligt beteende 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte 
gällande resiliens 
betydelse. 

Filbert, K. M., & Flynn, R. 
J./2010/ Kanada 

Kvantitativ Undersöka fosterbarns 
utvecklings- och kulturella 
tillgångar kopplat till 
resiliens, psykisk hälsa och 
skolresultat 

Tvärsnittsstudie Ju fler utvecklingstillgångar desto 
högre grad av resiliens. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte 
gällande resiliens 
betydelse. 

Greeson, J. K. P., Usher, L., & 
Grinstein-Weiss, M./ 2010/ 
USA 

Kvalitativ Syftet är att belysa fördelarna 
med ett mentorskap för en 
positiv utveckling hos 
ungdomar.  

Longitudinell studie Det finns ett samband mellan naturligt 
mentorskap och uppbyggande av 
tillgångar bland både fosterbarn och 
barn som inte varit fosterbarn. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte 
angående resiliens 
betydelse för fosterbarn. 
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Författare/År/Land Typ av 
studie 

Syfte Forskningsdesign Huvudfynd Bedömning 

Hartman, J. L., Turner, M. G., 
Daigle, L. E., Exum, M. L., & 
Cullen, F. T./ 2009/ USA 

Kvalitativ Undersöka hur individuella skyddande 
faktorer uppvisar genusskillnader när 
det handlar om att förebygga brott och 
droganvändning. Studien undersöker 
även genusskillnader i hur man 
utvecklar resiliens. 

Longitudinell studie Det finns genusskillnader i hur 
man individuellt utvecklar 
resiliens och att det är lika viktigt 
för både flickor och pojkar att 
främja resiliens som en 
skyddande faktor. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte 
angående 
genusskillnader. 

Healey, C. V., & Fisher, P. A./ 
2011/ USA 

Kvantitativ Undersöka förhållandet mellan ett 
flertal utvecklingsvariabler i 
barndomen och positiva resultat 
senare i livet för barn i förskoleålder 
som har varit placerade i fosterhem. 

Experimentell studie Studien visar ett samband mellan 
stress i barndomen och sämre 
emotionell kontroll samt 
skolprestation. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte kring 
skyddande faktorer. 

Houltberg, B.J., Henry,C.S., 
Merten, M.J., & Robinson, L. 
C./ 2011/ USA  

 

Kvalitativ 

 

 

Undersöka ungdomars åsikter om 
betydelsen av samhörighet med en 
familj och hur kön och religion kan 
motverka nedstämdhet.  

 

Tvärsnittsstudie 

 

Studien visade att samhörighet 
inom ett familjesystem är viktigt 
för ungdomar för att främja 
emotionell resiliens 
(motståndskraft) som skyddar mot 
nedstämdhet.   

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte kring 
skyddande faktorer. 

Hsieh, M. O., & Shek, D. T. L. 
/ 2008/ Kina 

Kvalitativ Undersöka hur en del ungdomar kan 
utvecklas relativt positivt trots 
personliga, familjära eller situationella 
motgångar. 

Tvärsnittsstudie Skillnader finns i utvecklandet av 
egenskaper inom bland annat den 
personliga domänen, en av de 
psykosociala domänerna. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte kring 
genusskillnader. 
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Författare/År/Land Typ av 
studie 

Syfte Forskningsdesign Huvudfynd Bedömning 

Hurd, N., Zimmerman, M., & 
Xue, Y./ 2009/ USA 

Kvalitativ  Syftet är att undersöka vilket 
inflytande vuxna förebilder kan ha på 
ungdomar. Vikten av att ha en positiv 
förebild för en positiv utveckling.    

Tvärsnittsstudie Ungdomar som utsätts för 
negativa vuxna förebilder kan 
associeras med extroverta- och 
introverta beteenden, såsom 
droganvändning och sämre 
skolgång. Viktigt att ha en positiv 
förebild.  

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte kring 
resiliens skyddande 
faktorer. 

Metzger, J./2008/ USA Kvalitativ Syftet är att undersöka självkänsla, 
resiliens och betydelsen av ett socialt 
stöd för fosterbarns välmående. 
Jämför skillnaden mellan att placeras i 
traditionellt fosterhem eller hos 
släktingar. 

Komparativ studie Barn som placeras hos släktingar 
får tätare besök av sina biologiska 
föräldrar, vilket bidrar till en 
positiv utveckling. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte kring 
resiliens betydelse för 
fosterbarn. 

Moylan C., Herrenkohl, T., 
Sousa, C., Tajima, E., 
Herrenkohl, R., Russo, 
M.J./2010/ USA 

Kvantitativ 

 

Syftet är att undersöka vilka 
konsekvenser barnmisshandel och 
våld i hemmet under barndomen kan 
leda till senare i tonåren och om det 
finns genusskillnader i dessa utfall. 

Longitudinellstudie Barnmisshandel, våld i hemmet 
och båda i kombination ökar 
risken hos barn för introverta- och 
extroverta beteendeproblem 
senare i tonåren. Vissa 
genusskillnader förekommer.   

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte kring 
resiliens betydelse för 
fosterbarn samt 
genusskillnader.    
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Författare/År/Land Typ av 
studie 

Syfte Forskningsdesign Huvudfynd Bedömning 

Rose, H. A., Rodgers, K. 
B., & Small, S. 
A/2008/USA 

 

Kvantitativ 

 

Syftet är att med hjälp av olika teorier 
studera vilka faktorer som främjar en 
positiv identitetsutveckling hos sexuellt 
förvirrade ungdomar. Vilka skyddande 
faktorer som finns och vilka 
genusskillnader som förekommer vid 
uppbyggandet av resiliens. 

Tvärsnittsstudie Sexuellt förvirrade ungdomar 
uppvisade fler problembeteenden 
än jämförelsegruppen. Ungdomar 
med fler skyddande faktorer 
uppvisade mindre utåtagerande 
beteenden 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte 
gällande resiliens 
och skyddande 
faktorer.  

 

Samuels, G. M. & Pryce, 
J.M./2008/  USA 

Kvalitativ Syftet är att belysa vilken betydelse 
självtillit har för att klara motgångar och 
de hinder som föreligger för att kunna 
uppnå sitt mål i livet. 

Longitudinell studie Självtillit kan vara en källa till 
resiliens men också en potentiell 
risk då stoltheten kan göra att 
människor inte tar emot den hjälp 
som erbjuds, bland annat i form av 
stödjande relationer. 

Artikeln bidrar till 
uppsatsens syfte 
gällande hur 
fosterbarn upplever 
sin resiliens. 



 
 

 

2.2 Riskfaktorer i hemmiljön som kan förhindra en positiv utveckling  

Forskning visar att barnmisshandel, våld i nära relationer eller båda dessa faktorer i 

kombination ökar ett barns risk för att drabbas av introverta och/eller extroverta 

beteendeproblem senare i livet. Introverta beteendeproblem är inåtvända problem som 

exempelvis ångest, dålig självkänsla, social isolering och nedstämdhet. Extroverta 

beteendeproblem är utåtvända beteenden som exempelvis aggressivitet, våld, brottslighet och 

droganvändning. Barn med kombinerade riskförhållanden uppvisar försämrade 

beteendeproblem på alla nivåer och det förekommer genusskillnader. Flickor som utsätts för 

våld i nära relationer uppvisar högre risk än pojkar för både introverta och extroverta 

beteendeproblem (Moylan et al, 2010). Barn och ungdomar som utsätts för multipla risker i 

sin hemmiljö, till exempel misshandel eller fattigdom, kan förhindras en positiv utveckling. 

Dessa individer löper större risk att drabbas av depression, självmordstankar, brottslighet, 

drogmissbruk eller väljer att rymma hemifrån. Barn som trots dessa risker påvisar en positiv 

utveckling anses vara resilienta (Rose, Rodgers & Small, 2008). 

Under ungdomstiden skapar barnet en bild av hur framtiden ska se ut och vilka som ska vara 

en del utav den. Barnet kan ha förväntningar på att föräldrarna ska finnas med i bakgrunden 

och kunna erbjuda stöd och trygghet om det uppstår problem. I de fall då ena föräldern dör 

och den andre föräldern som lämnas kvar blir sårbar, kan en känsla av otrygghet i livet 

skapas. Känslan av sorg över att tryggheten och skyddet har försvunnit kan yttra sig på många 

olika sätt. Barnet kan dra sig undan omvärlden, skapa en egen trygg värld, eller gå tillbaka i 

utvecklingen och önska att barnet är litet igen för att bli omhändertaget av föräldern. 

Emellanåt kan barnet visa sig likgiltigt och stänga inne de starka känslor som det upplever, 

andra gånger lever barnet ut sin ilska. I vissa fall tar barnet på sig rollen att sköta om den 

överlevande föräldern och visar inte sin sorg för att skydda den sörjande föräldern. Sörjande 

barn som inte visar sin sorg för att skydda omgivningen kan uppleva att det varken finns 

utrymme eller tillåtelse att sörja. Detta kan senare i livet leda till konsekvenser som 

exempelvis ett brottsligt beteende. Obearbetad sorg är en av flera bidragande orsaker som 

över tid kan bidra till att psykologiska problem uppstår, vilket kan förhindra en positiv 

utveckling (Draper & Hancock, 2011). 



 
 

 

2.3 Resiliens  

Fosterbarn har ofta upplevt svåra motgångar i sina liv, dels genom någon form av misshandel 

eller försummelse men även genom att de separerats ifrån sina biologiska föräldrar av olika 

anledningar. Denna separation kan leda till känslor av skam hos barnet. Resiliens är särskilt 

applicerbart på fosterhemssystemet eftersom dessa barn och ungdomar drabbats av svåra 

omständigheter. Dessa barn och ungdomar utsätts för risker med negativa påföljder men en 

del av fosterbarnen klarar av att hantera hinder eller utmaningar (Diehl, Howse & Trivette, 

2011). 

Resiliens är ett komplext fenomen som utvecklas hos människor som har upplevt vissa 

speciella risker och motgångar. Det är genom dessa motgångar som psykologisk resiliens 

utvecklas hos den enskilde individen (Draper & Hancock, 2011). Resiliens kan ses som 

resultatet av en lyckad anpassning efter att ha upplevt svåra situationer och förhållanden och 

består av skyddande faktorer i olika psykosociala domäner (Hsieh & Shek, 2008). Två 

betydande komponenter som bidrar till resiliens är; för det första en relation till en vuxen som 

bryr sig om barnet, som den knutit an till; det andra är ett väl fungerande intellekt i form av 

akademiska prestationer. Det viktigaste är dock att någon bryr sig om individen (Rose et al, 

2008).  

Ungdomar påverkas av de vuxna som finns i dennes närmsta omgivning. Det är därför viktigt 

med en positiv vuxenförebild för ungdomar, främst när det gäller att undvika extroverta 

beteende som våld och brottslighet. Positiva förebilder bidrar även till bättre skolresultat och 

minskade introverta problem, till exempel ångest och depression. Denna positiva förebild bör 

helst vara en förälder eller en person som ungdomen träffar dagligen. Detta för att ett 

förtroende ska uppnås samt för att personen ska kunna vara delaktig och stöttande i 

ungdomens vardagliga aktiviteter. Det kan vara fördelaktigt att ha förebilder av båda könen, 

då olika situationer kan behöva olika förebilder (Hurd et al, 2009). Andra bidragande faktorer 

till resiliens kan vara optimism, hopp, samhörighet med en familj, socioekonomiska fördelar, 

bra skolor, bra lärare och medlemskap i någon samhällsorganisation (Rose et al, 2008). 

Tillgångar (resurser) hos barnet är viktigt för att de ska kunna vara resilienta och utvecklas på 

ett positivt sätt. Dessa resurser kan vara personliga och ständigt närvarande som exempelvis 

hög intelligens, eller i form av skyddande faktorer när en specifik motgång uppstår. 

Tillgångarna kan även delas in i utvecklingsmässiga- och kulturella tillgångar. 

Utvecklingsmässiga tillgångar är till exempel relationer och möjligheter till stöd och 



 
 

 

empowerment (verktyg till egenmakt och makttagande över sitt eget liv). Det är även 

värderingar, den kompetens som barnet har utvecklat i form av social kompetens, självkänsla 

samt en positiv inställning.  Kulturella tillgångar är de kollektiva resurser som kultur för med 

sig i form av seder, normer och traditioner. Dessa gör att etniskt kulturella minoritetsgrupper 

kan behålla sin identitet och uppleva en positiv utveckling på olika sätt (Filbert & Flynn, 

2010). 

2.4 Vilka skyddande faktorer och vilken betydelse har resiliens för 
fosterbarn? 

År 2008 var nära en halv miljon barn i USA placerade i familjehem på grund av försummelse 

eller misshandel. Många av dessa barn som placeras i familjehem är över sex år gamla. Detta 

beror på att de barn som ännu inte börjat i skolan inte blir uppmärksammade på samma vis av 

samhället. Det krävs ofta många anmälningar från samhällsmedborgare innan socialtjänsten 

påbörjar en utredning eller tvingas till ett akut omhändertagande av barnet. Barnet har vid 

detta stadium ofta blivit utsatt för motgångar i form av misshandel och försummelse som kan 

påverka barnets hälsa och välmående negativt under en längre tid framöver. En del barn klarar 

dock av att bemästra dessa motgångar och utvecklas positivt. Både individuella och 

kontextuella skyddande faktorer, gör att barnet kan utveckla resiliens mot dessa risker och 

motgångar. En stark och trygg anknytning till en förälder eller vårdgivare är viktigt för 

fosterbarnet (Healey & Fisher, 2011).  

Det finns tre huvudkategorier av skyddande faktorer inom resiliens. Den första handlar om 

personens temperament eller läggning i barndomen som har betydelse för hur barnet utvecklar 

resiliens senare i ungdomen. Om barnet exempelvis har en hög social mognad och besitter 

egenskaper som att vara sällskaplig, har en positiv inställning och god självkänsla klarar 

barnet sig bättre i svåra situationer i livet. Den andra huvudkategorin handlar om 

familjemiljöns vikt och dess betydelse. Detta innebär att om en stödjande och uppmuntrande 

relation finns mellan föräldern och barnet, utvecklas resiliens. Denna resiliens uppstår 

oberoende av om det är föräldern eller barnet som har den stödjande och uppmuntrande rollen 

i förhållandet. Den tredje huvudkategorin handlar om att de personer som är resilienta ofta är 

benägna att söka hjälp även utanför familjen för att klara av stressiga högriskmiljöer och 

situationer. Skolan spelar i denna kategori en viktig roll bland annat för att stärka 

självförtroendet hos barnet. Religion och deltagande i en församling kan även det vara 



 
 

 

stärkande, då det kan bidra till att en person känner stabilitet och en mening med livet (Draper 

& Hancock, 2011). 

Samhörighet inom familjen och olika delsystem (mor och tonåring/far och tonåring) inom 

familjen, är viktigt för emotionell resiliens hos ungdomar. Betydelsen av att känna 

samhörighet i en nära relation ger emotionell resiliens och skyddar mot nedstämdhet, eftersom 

personen får känslomässig stöttning i stressiga situationer. Religiositet, en sorts samhörighet 

med Gud eller något annat högre väsen kan kopplas till minskad risk för depressiva symtom. 

Närhet inom familjen ger en trygghet att våga utveckla en självkänsla och stärker 

självförtroendet. Det bör dock påpekas att resiliens består av skyddande processer som 

samspelar med olika system (Houltberg, Henry, Merten & Robinson, 2011).  

 

Fosterbarn får inte alltid den omvårdnad i familjehemmet som förväntas utav Socialnämnden 

utan de utsätts ibland för både fysisk, sexuell och verbal misshandel av sina vårdnadshavare 

eller av andra barn i hushållet. Dessutom får barnet sällan veta hur länge de ska stanna i 

familjehemmet eller andra framtidplaner som berör barnet. Kontakten med biologiska 

släktingar och syskon kan ibland vara bristfälligt upprätthållen och fosterbarnen har upplevt 

att de fått minimal stöttning när de mått emotionellt dåligt till exempel vid byte av 

familjehem. Positiva upplevelser från familjehemmet har ett samband med utvecklingen av 

emotionell reglering och skolprestationer. Närvaron av skyddande faktorer tidigt i barndomen 

påverkar utvecklingen av tillgångar senare i livet (Samuels & Price, 2008). En kontroll av de 

personliga tillgångar som finns hos fosterbarn i form av styrkor och resurser kan ge oss 

vägledning i hur dessa barn lyckas bemästra sin situation och hur de framgångsrikt utvecklas 

till kompetenta ungdomar (Draper & Hancock, 2011).   

Det har visat sig vara positivt att placera fosterbarnet hos en släkting istället för i ett okänt 

traditionellt fosterhem. Om barnet familjehemplaceras hos en släkting besöks det oftare av 

sina biologiska föräldrar. Detta är positivt för barnets hälsa och självuppfattning eftersom 

familjen och kulturarvet bevaras vilket kan anses som ett socialt stöd. Socialt stöd har bevisats 

vara en bidragande faktor till att en person kan bemästra en stressig situation. Det kan 

definieras som en hjälp från andra att bevara hälsa eller förebygga motgångar i svåra 

situationer. Denna hjälp kan vara i form av känslomässigt, fysiskt, psykiskt, informerande, 

materiellt eller ekonomiskt bidragande stöd. Socialt stöd är därmed multidimensionellt och 

innefattar både funktionella och strukturella delar som var och en fyller en speciell och 

särskilt hälsosam funktion. Hälsa är något positivt som kan kopplas ihop med en känsla av: att 



 
 

 

någon annan bryr sig om en; älskar en; man är betydelsefull och accepterad. Detta ökar om 

individen känner att det finns någon som den kan lita på och som finns där när individen 

behöver hjälp. Föräldrabesök och hälsa är sammankopplade i den bemärkelsen att det får 

positivt stärkande effekt på barnets resiliens då det underlättar en anpassning till den 

stressande situation som fosterbarnet befinner sig i (Metzger, 2008).  

Fosterbarns chanser kan vara låga när det handlar om att bygga upp tillgångar, uppnå sina 

mål, att kunna inse sin fulla potential eller att kunna bidra till samhällsekonomin. Resiliens 

hos alla högriskbarn, där fosterbarn ingår som en kategori, kan främjas genom att minst en 

vuxen utanför familjen fungerar som en naturlig mentor med en stödjande relation till barnet. 

Dessa personer kan ses som en förebild som ger vägledning eller annat stöd som barnet 

behöver. Det är betydelsefullt med förebilder för att lyckas i utvecklingsprocessen i samband 

med den nya vuxna åldern och är förenligt med både teori och tidigare forskning  

(Greeson, Usher & Grinstein-Weiss, 2010).  

Det är viktigt att identifiera och stärka ungdomars tillgångar för att främja en positiv 

utveckling och skydda mot negativa beteenden, såsom våld, tobaksanvändning, alkohol och 

droganvändning, sexuellt avvikande beteende, asocialt beteende och brister i akademiska 

prestationer. Tillgångarna är skyddande faktorer gentemot negativa konsekvenser (Diehl et al, 

2010). Resiliens kan skydda mot brottslighet och droger men kan även sägas vara ett skydd 

mot risker som personen möter dagligen. Skyddande faktorer definieras som personliga- och 

sociala resurser som gör att människor kan bemästra sin tillvaro. Personliga resurser kan vara 

självkänsla eller självtillit och sociala resurser kan vara till exempel familj, religion och skola 

(Hartman, Turner, Daigle, Exum & Cullen, 2009; Rose et al, 2008). 

2.5 Hur upplever fosterbarn sin resiliens?  

Aktuell forskning visar att vid intervjuer med fosterbarn beskriver barnen att de upplever sin 

resiliens som ett sätt att tro på sig själva och att denna tro har en betydande roll i livet. 

Fosterbarnen har upplevt att de har kontroll över sina liv eftersom de ofta har tagit hand om 

sig själva och ibland även tagit hand om sina syskon sedan de var små. Beslutsamhet är också 

en viktig del i deras framgång då fosterbarnen tidigt insåg att genom att lyckas i skolan kan de 

skapa kontroll över sin framtid (Diehl et al, 2011). 

Den självtillit som återfinns hos fosterbarn har visat sig vara dels en källa för resiliens men 

även en risk.  Fosterbarnets stolthet kan leda till att det inte tar emot den hjälp eller det stöd 

som en relation kan bidra med för en positiv utveckling senare i livet. Flera av de ungdomar 



 
 

 

som intervjuats i studien påpekade att om man blir beroende av andra eller uttrycker 

personlig- eller psykologisk sårbarhet så innebär det ett hot mot självständighet och framgång. 

Självständighet och stolthet ansågs av fosterbarnen som viktiga faktorer för sin personliga 

styrka. Även den känslomässiga smärta som barnen upplevt anser de har gett dem styrka och 

stolthet, vilket har ökat deras självtillit. Fosterbarnens identitet har skyddats genom att de 

förnekat sitt beroende av andra personer. Tron på att andra ska erbjuda hjälp eller stöd har inte 

funnits utan fosterbarnen har förutsatt att de måste klara sig själva utan någon vuxen eller 

förälder. Detta gör att fosterbarn känner sig annorlunda än en så kallad ”normal” ungdom och 

de lever efter mottot ”det som inte dödar, det härdar”(Samuels & Pryce, 2008).  

2.6 Hur visar sig genusskillnader i resiliens? 

Tidigare forskning där genusskillnader i resiliens studerats utifrån uppkomst av olika 

beteendeproblem, påvisar ingen större skillnad (Moylan et al, 2010). Utvecklingen av 

resiliens hos en ungdom består av komplexa och interagerande system. Det skiljer mellan 

pojkar och flickor huruvida man mår psykiskt där flickor ofta visar fler inre beteendeproblem, 

som nedstämdhet, än pojkar. Detta börjar runt 14 års ålder och beskrivs som skillnader i 

socialisation, ömsesidiga relationer och biologiska förändringar (Houltberg et al, 2011).  

Pojkar och flickor skiljer sig åt vad gäller att behålla sina resilienta skyddande faktorer mot 

introverta- och extroverta beteendeproblem. Dock bör resiliens anses och studeras som en 

generell tillgång eftersom den, oavsett genus, ger skydd i en stressig situation (Hartman et al, 

2009). Genus har även en effekt på positiva coping strategier, som kan beskrivas som en 

kvalitet inom resiliens. Flickor visar sig ha en bättre positiv coping än pojkar i en stressig 

skolmiljö till exempel för att flickorna oftare söker stöd och stöttning än pojkar (Hsieh & 

Shek, 2008). Pojkar rapporterade högre nivåer av kontroll över sina liv jämfört med flickor. 

Tidigare studier har visat att flickor är mer mottagliga för extern locus of control, det vill säga 

de söker/tar emot stöd och hjälp i högre grad än pojkar. Erfarenheter från fosterhem kan leda 

till upplevelser som får djupgående konsekvenser för känslan av att inte ha kontroll över sitt 

liv hos flickor men inte hos pojkar (Diehl et al, 2011). 

 

 
 
 
 



 
 

 

3. Diskussion 
Metoddiskussion 

Arbetet med uppsatsen har skett i samförstånd och materialet har rättvist delats upp mellan 

oss. De artiklar som var och en tilldelats, har granskats utifrån granskningsmallarna samt att 

relevant material har plockats ut och sedan har vi sammanställt detta tillsammans. Hela 

uppsatsen har skrivits av oss tillsammans för att få ett enhetligt språk och en röd tråd. På detta 

sätt har vi kompletterat varandras styrkor och svagheter samt kunnat ha en kontinuerlig och 

levande diskussion under arbetets gång.  

 

Denna uppsats har formen av en systematisk litteraturstudie vilket innebär att författarna till 

uppsatsen systematiskt har granskat vetenskapliga artiklar i syfte att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Utöver granskning av vetenskapliga artiklar har även ett antal metodböcker 

lästs igenom då de ansetts innehålla relevanta fakta för uppsatsen. Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver att målet med litteraturstudien är att visa och kartlägga det aktuella 

kunskapsläget inom ett visst område. Artiklar som använts i denna uppsats har vi ansett vara 

aktuella eftersom ingen artikel är mer än fem år gammal. Kvaliteten har även tagits i 

beaktning genom att endast artiklar som varit peer-reviewed har använts. Olika databaser och 

även internet användes för att söka efter empirisk forskning, metodböcker och 

begreppsförklaringar.  

 

Till en början uppkom svårigheter med att hitta rätt sökord men efter en konsultation med 

personalen vid Mittuniversitetets bibliotek hittades passande ord som gav ett hanterbart antal 

träffar. Trots få träffar ansågs sökorden relevanta för uppsatsen. Utifrån sökträffarna valdes de 

artiklar ut som passade in på de teman som används i denna uppsats. Artiklarna har bedömts 

och sammanfattats så att uppsatsens frågeställningar har kunnat besvaras. Styrkan med 

uppsatsen är att både kvantitativa och kvalitativa studier har använts vilket har medfört att ett 

bredare forskningsresultat har kunnat uppnås. En svaghet med de valda artiklarna är att ingen 

av dem är gjorda i Sverige utan de flesta är gjorda i USA. En annan svaghet är att det ofta har 

varit mindre studier med många begränsningar som medför att resultaten inte går att 

generalisera.  

 

Den analysmetod som använts gav oss möjlighet att bearbeta texterna grundligt vilket kan 

anses vara en fördel. Det kunde ha varit intressant med en fallstudie som komplement till 



 
 

 

denna systematiska litteraturöversikt. Då hade fokusgrupper kunnat diskutera de teman som 

använts i uppsatsen för att se om vårt resultat uppvisar validitet och reliabilitet.  

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna uppsats kan sammanfattas som att de barn och ungdomar som utsätts 

för multipla risker i sin hemmiljö, till exempel misshandel eller fattigdom, kan förhindras en 

positiv utveckling. Dessa barn riskerar att drabbas av depression, självmordstankar, 

brottslighet, drogmissbruk eller kanske väljer att rymma hemifrån. Barn som trots dessa risker 

påvisar en positiv utveckling anses vara resilienta. Dessa barn lyckas uppnå sina livsmål och 

uppvisar en god hälsa medan andra barn i samma situation inte hanterar motgångar lika bra.  

Det finns vissa skyddande faktorer som gör att ett barn erhåller motståndskraft och kan klara 

olika former av stressituationer. Ofta har dessa barn eller ungdomar en optimistisk och 

hoppfull karaktär, känner en samhörighet med en familj, har en nära stödjande relation med 

någon vuxen och/eller trivs och presterar bra i skolan. En annan avgörande faktor är att någon 

bryr sig om individen och att det finns en positiv förebild. Dessa faktorer är inte 

genusspecifika utan generella inom resiliens, vilket flera av artiklarna har påpekat utifrån ett 

resiliensperspektiv (Greeson et al, 2010; Hurd et al, 2008; Rose et al, 2008; Metzger, 2008).  

 

Vidare är stark självkänsla en faktor som gör att fosterbarnen både tror på och känner sig 

stolta över sig själva. Barnets tro på sig själv, gör barnet resilient vilket föder framgång på 

flera områden i livet, så kallade psykosociala domäner. Självtillit kan dock även utgöra en risk 

då fosterbarnets stolthet kan leda till att barnet inte tar emot den hjälp eller det stöd som en 

relation kan bidra med för en positiv utveckling senare i livet. Den känslomässiga smärta ett 

fosterbarn kan ha upplevt, har gett dem styrka och stolthet vilket har ökat deras självtillit.  

 

Självständighet och stolthet anses av fosterbarnen vara viktiga faktorer för att skydda sin 

identitet och sitt oberoende av andra personer. Samuels & Price (2008) utgick ifrån ett 

holistiskt (naturlig eller normal) livsutvecklings perspektiv i sin studie och menar att en 

barndom fylld av motgångar leder till en negativ utveckling i vuxen ålder. Detta perspektiv 

anser vi inte vara aktuellt då det är för statiskt och förutsätter ett stabilt livsutvecklingsförlopp, 

när egentligen livsförloppet bör anses vara dynamiskt och föränderligt. Denna studie bidrar 

till studier om barns välfärd och välmående, men då den gjordes i en liten stadsdel i USA, så 

är den inte generaliseras på alla barn. Detta eftersom barn som bor i den stadsdelen kan ha 



 
 

 

andra svårigheter och stödsystem än barn i andra stadsdelar och länder.  Samuels & Price 

(2008) beaktade dock barnens upplevelser vilket annan forskning inte vanligtvis tar upp. Det 

är positivt anser vi då erfarenheter från fosterbarn som trotsar ”alla odds” kan hjälpa forskare 

att utveckla en komplett modell för resiliens som sedan kan integreras på samhälls- och 

politisk nivå. Vi anser vidare att i detta syfte är det viktigt att undersöka, genom longitudinella 

studier, hur olika psykosociala domäner som status, sysselsättning och hälsa förhåller sig till 

resiliens. Vidare bör en mer fokuserad modell för hur utvecklingsstatus och miljöpåverkan 

interagerar för positiva utfall, framställas.  

 

Healey & Fishers (2011) resultat visar att det är viktigt att bygga upp tillgångar tidigt i livet 

för att utvecklas positivt. De använder sig av en positiv utvecklingsteori precis som Samuels 

& Price (2008) men fokuserar mer på betydelsen av tillgångar för att skydda mot 

beteendeproblem. Vi anser att ytterligare indikatorer på motståndskraft har betydelse för att en 

mer omfattande och komplett modell av resiliens ska kunna utvecklas. 

 

I Socialtjänstlagen står det att utifrån barnets bästa ska ett beslut fattas om ett barn behöver 

familjehemplaceras. Vid en utredning om familjehemsplacering ska förhållandet kring 

kvaliteten i anknytningen mellan barnet och förälder/föräldrar göras av socialsekreteraren. 

Samspelet mellan barn och vårdnadshavaren är viktigt för att ett barn ska utvecklas positivt. 

Ett samspel som inte fungerar kan leda till att barnet kan känna sig oälskat, värdelöst och 

senare i livet kan ha svårt att visa sina känslor. Instängda känslor leder ofta till 

beteendeproblem av både introverta och extroverta slag i form av till exempel ångest eller 

brottslighet vilket resultatet i vår uppsats påvisar.  

 

Hälsa är viktigt och positivt eftersom det kan kopplas ihop med en känsla av; att någon annan 

bryr sig om en; älskar en; man är betydelsefull och accepterad. Den ökar om individen känner 

att det finns någon som den kan lita på finns där när barnet behöver hjälp. Om en förälder dör 

eller försvinner ur barnets liv på något sätt så påverkas barnet på ett eller annat vis (Draper & 

Hancock, 2011). På grund av detta anser vi att det bör finnas en medvetenhet kring hur sårbart 

ett barn som mist sin förälder är även hos individer som kommer i kontakt med fosterbarn. 

Detta är en fördel eftersom fosterbarn har förlorat sina föräldrar av olika anledningar och kan 

uppvisa symtom som beror på sorg över detta. Vilka faktorer som bidrar till att barnet 

utvecklar resiliens i denna situation bör finnas hos dem som arbetar med fosterbarn och 

interventioner kan inriktas på att förebygga sårbarhet. 



 
 

 

Enligt Diehl et al (2011) kan ett fosterbarn ha svårt att känna tillit till andra personer genom 

att barnet avvisats ifrån sin vårdnadshavare. Detta avvisande från ett socialt sammanhang kan 

föda skamkänslor inom barnet, som kan vara väldigt svåra att hantera, eftersom dessa känslor 

av skam skadar barnets självkänsla och egenvärde. Utifrån en positiv utvecklingsteori påvisar 

Diehl et al (2011) även vikten av en stödjande relation för att utveckla resiliens och tillit både 

till sig själv och också andra. Detta anser vi vara ett genomgående tema i samtliga studier som 

vi använts oss av i vår uppsats och en tro på sig själv är en förutsättning för att vara resilient.  

 

Filbert & Flynn (2010) påvisar i sin studie att trots att fosterbarn varit med om sociala och 

psykologiskt påfrestande händelser har fosterbarnen ofta en förmåga och kraft att göra det 

bästa av sin situation. Därför anser vi att socialarbetare bör tänka på begreppet resiliens, vilka 

personliga-, kulturella- och utvecklings tillgångar som barnet har samt vilken betydelse dessa 

har för barnet. Det är även önskvärt att socialarbetaren kan se barnen som aktörer samt 

medskapare i sina liv och inte som ett offer på grund av omständigheterna. Detta kan bli 

problematiskt är vår tanke för: hur ska vi kunna få in detta i det sociala arbetet och hur kan vi 

etiskt bedöma en annan människas individuella tillgångar? Det är viktigt att komma ihåg att vi 

alla är individer med individuella behov och personligheter som bör beaktas vid ett möte 

mellan socialarbetare och klient.  

 

I denna systematiska litteraturöversikt har vi presenterat aktuell forskning som behandlar 

resiliens betydelse för fosterbarn och genusskillnader i begreppet beaktats. Genus anses som 

ett socialt begrepp, där kvinnor och män skiljer sig åt vad gäller personlighet på grund av hur 

samhället tillskriver genus olika sätt att vara. Vi gör tolkningen att denna 

socialiseringsprocess leder till att pojkar förväntar sig stöd medan flickor söker stöd, då de 

inte förväntar sig att få något stöd annars. Detta kan kopplas till en genusskillnad och kan bero 

på graden av självkänsla. Andra genusskillnader är att flickor sköter sig och presterar bättre i 

skolan och har större behov av att känna tillhörighet i en familj vilket även kan innefatta en 

religiös församling eller liknande.  

 

Religionens betydelse är något som Houltberg et al (2010) fokuserar på i sin studie. Vi anser 

att man tappar en stor del av populationen då man har valt ett religiöst perspektiv eftersom 

inte majoriteten av befolkningen är religiösa i den bemärkelsen. Religion kan därför inte ses 

som en generell resiliensfaktor. Framtida studier av ungdomars religiositet, där även annan 

andlighet innefattas, kan förtydliga den eventuella skyddande faktor som denna känsla av 



 
 

 

samhörighet med en familj kan bidra till. Vi anser utifrån vårt resultat att religion bör 

undersökas om den går att likställas med skyddande faktorer såsom socioekonomiska 

faktorer, skolprestation, kamratskap och sportengagemang för att öka individens 

motståndskraft mot nedstämdhet. Interventioner som främjar emotionellt klimat, samspel och 

känslomässiga band inom familjen bör utvecklas. Även interventioner för att stödja 

fosterföräldrar i stressminskningstekniker (till exempel mindfulness, föräldrastöd) är viktiga 

då de kan förbättra och utveckla föräldrarnas terapeutiska potential.  

 

Den forskning vi har tagit del av har tydligt markerat vikten av skyddande faktorer för att 

utveckla resiliens, men väldigt få forskningsstudier har försökt att undersöka om flickor och 

pojkar har samma eller olika skyddande faktorer. Individer påverkas på olika sätt av 

motgångar och stressfaktorer genom de skilda aspekter och perspektiv på situationen som 

förekommer. Inom socialt arbete bör man beakta hur de dubbla riskfaktorerna våld i nära 

relationer samt barnmisshandel interagerar och påverkar varandra. Detta har Moylan et al 

(2010) studerat och påvisar i sitt resultat att genusskillnader förekommer. Flickor riskerar vid 

en dubbel utsatthet att drabbas av både introverta och extroverta beteendeproblem medan 

pojkar uppvisar mer extroverta beteendeproblem.  

 

I den studie som Hsieh & Shek (2008) gjorde i Taiwan, undersöktes skilsmässobarn i åttonde 

klass. Detta innebär att det är en speciell kontext och kultur som inte går att generalisera till 

alla kulturer men de genusskillnader som dessa skilsmässobarn uppvisar i resiliens är 

överförbara till andra stressituationer. Framtida studier bör enligt Hartman et al (2009) 

undersöka om följande resiliens faktorer är generella eller genusspecifika; individuell förmåga 

till problemlösning, coping strategier (strategier för att bemästra sin situation) samt locus of 

control (huruvida man upplever att kontrollen över sitt liv ligger inom eller utanför sig själv). 

Vi anser att eftersom båda dessa studier fokuserat på genusskillnader och kunskapsbrister 

angående dessa faktorer påpekas, så bör framtida studier göras för att kunna framställa en mer 

komplett resiliens teori. 

 

Djupare kunskaper i resiliens anser vi skulle kunna leda till att socialarbetare bättre kan hjälpa 

klienter till självhjälp (empowerment). Genom kunskap om hur man bygger upp 

resiliensfaktorer på flera olika områden, inom de psykosociala domänerna, kan socialarbetare 

förhoppningsvis förebygga och stötta de barn som far illa innan det har gått så långt som till 

en familjehemsplacering. Då socialt arbete är ett politiskt projekt innebär det att en kommun 



 
 

 

med sämre ekonomi har en ökad risk för bristande utredningar samt bristfälliga uppföljningar, 

vilket riskerar att leda till sämre hälsa hos fosterbarnen. Vårt resultat vill påvisa att det trots 

allt är viktigast att barnet får stanna i sin hemmiljö, där det har sin personliga trygghet, sitt 

kulturella arv och sina utvecklingsmässiga tillgångar. Detta påvisar även Samuel & Price 

(2008) i sin studie, men trots detta är det mer än en fjärdedel av barnen som bor i familjehem 

som stannar kvar där tills de blir vuxna, det vill säga fyller 18 år.  

 

Slutligen anser vi att syftet med denna uppsats har uppfyllts och frågeställningar har besvarats 

med hjälp av denna systematiska litteraturöversikt. Vi vill uppmana till vidare studier i 

genusskillnader i resiliens, då det finns få studier gjorda och kunskap om genusskillnader kan 

förebygga specifika negativa beteendeproblem genom riktade interventioner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1: Checklista för kvalitativa artiklar från ” Att göra systematiska 

litteraturstudier” av C. Forsberg & Y. Wengström, 2008.  

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja           Nej   

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna).  

Ja           Nej   

            Var genomfördes undersökningen? 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

 

Vilken urvalsmetod användes? 

      Strategiskt urval 

      Snöbollsurval 

      Teoretiskt urval 

      Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 
demografisk bakgrund).  
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja           Nej   

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja           Nej   

Beskriv: 

 



 
 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

      Ostrukturerade intervjuer 

      Halvstrukturerade intervjuer 

      Fokusgrupper 

      Observationer 

      Video/bandinspelning 

      Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns en intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja           Nej   

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

      Teman är utvecklade som begrepp 

      Det finns episodiskt presenterade citat 

      De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

      Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja           Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja           Nej   

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja           Nej   

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja           Nej   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja           Nej   



 
 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja           Nej   

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja           Nej   

Stödjer insamlade data forskarens resultat? 

Ja           Nej   

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja           Nej   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja           Nej   

Finns risk för bias? 

Ja           Nej   

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja           Nej   

Om nej varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja           Nej   

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Bilaga 2: Checklista för kvantitativa artiklar från ” Att göra systematiska 

litteraturstudier” av C. Forsberg & Y. Wengström, 2008.  

 

A. Syftet med studien? 

Är frågeställningar tydligt beskrivna? 

Ja           Nej   

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja           Nej   

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

   Randomiserat urval 

   Obundet slumpmässigt urval 

   Kvoturval 

   Klusterurval 

   Konsekutivt urval 

   Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja           Nej   

Var genomfördes undersökningen? 

Vilka antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja           Nej   

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja           Nej   

D. Analys 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja           Nej   



 
 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja           Nej   

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja           Nej   

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja           Nej   

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? 

Ja           Nej   

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja           Nej   

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja           Nej   

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja           Nej   

Motivera varför eller varför inte! 
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