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FÖRORD 

Under höstterminen 2014 har vi arbetat med ämnet familjehemsplacerade barn, dess 

upplevelser av att vara placerade i familjehem och hur socialtjänsten agerat i samband med 

placeringen. Vi ser ämnet som högst aktuellt i dagens samhälle och för arbetet som blivande 

socionomer. 

Vi vill ge ett stort tack till de personer som deltagit i studien och delat med sig av sina 

personliga upplevelser, utan er hade studien inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Yngve Mohlin som har gett oss råd och stöd under uppsatsskrivandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    
 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelser hos de vuxna som tidigare varit 

familjehemsplacerade samt socialtjänstens bemötande. Vidare var syftet att skapa kunskap om 

hur socialtjänsten kan utveckla och förbättra sitt arbete avseende familjehemsplaceringar. För 

att undersöka detta utfördes en kvalitativ studie, bestående av fyra semistrukturerade 

intervjuer med vuxna som tidigare varit familjehemsplacerade. Resultatet av dessa intervjuer 

har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning och utifrån olika teoretiska perspektiv. 

Resultatet visade att alla intervjupersoner blivit placerade i ett flertal olika familjehem under 

sin barndom samt att alla har mått dåligt i ett eller flera av familjehemmen. Intervjupersonerna 

saknade förtroende för sina familjehemssekreterare och önskade en mer kontinuerlig kontakt 

med dem. Intervjupersonerna ser många brister i socialtjänstens agerande. 

 

Nyckelord: 

 Familjehem, barn, familjehemsplacerad, socialtjänsten, familjehemssekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 2 

2. TIDIGARE FORSKNING ..................................................................................................... 3 

2.1 Vägen till pacering ............................................................................................................... 3 

2.2 Påverkan på familjehemsplacerade barn .............................................................................. 4 

2.3 Socialtjänstens ansvarsområden ........................................................................................... 6 

2.4 Socialtjänstens utvecklingsområden .................................................................................... 7 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV ............................................................................................... 8 

3.1 Anknytningsteori .................................................................................................................. 8 

3.1.1 Trygg anknytning .............................................................................................................. 9 

3.1.2 Otrygg undvikande anknytning ......................................................................................... 9 

3.1.3 Otrygg ambivalent anknytning .......................................................................................... 9 

3.1.4 Otrygg anknytning desorganiserad desorienterad ........................................................... 10 

3.2 Risk och skyddsfaktorer ..................................................................................................... 10 

4. METOD ................................................................................................................................ 11 

4.1 Metodval ............................................................................................................................. 11 

4.2 Urval ................................................................................................................................... 12 

4.3 Kvalitativ intervju .............................................................................................................. 13 

4.4 Analysförfarande ................................................................................................................ 14 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet .......................................................................................... 15 

4.6 Etiska överväganden .......................................................................................................... 16 

5. RESULTAT ......................................................................................................................... 17 

5.1 Intervjupersonerna .............................................................................................................. 17 

5.2 Omhändertagandet ............................................................................................................. 17 

5.3 Upplevelser och tillvaron under placeringen ..................................................................... 18 

5.4 Socialtjänstens bemötande och påverkan ........................................................................... 19 

5.5 Den biologiska familjen ..................................................................................................... 21 

5.6 Brister och utvecklande av socialtjänstens arbete .............................................................. 21 

6. DISKUSSION ...................................................................................................................... 25 

6.1 Framtida forskning med hänsyn till föreliggande studie .................................................... 27 

 

LITTERATURFÖRTECKNING 

BILAGA 1



 

1 
 

1. INLEDNING

 

”När socialtjänsten placerade mig i en familj som inte var min egen så tog de ifrån mig tid med mina nära och 

kära, tid som jag aldrig kommer att få tillbaka”.    

      Sofie, 24 år. 

Pipping (2011) lyfter fram att i Sverige omhändertas cirka 20 000 barn varje år som placeras 

antingen i familjehem eller i ett hem för vård och boende. När ett barn omhändertas trots att 

föräldrarna fortfarande finns i livet, är det myndigheterna som på ett eller annat sätt varit 

inblandade och sett att barnet inte får den tillräckliga omsorg som är viktig för barnets hälsa 

och framtid.Den vanligaste orsaken till att barn placeras i familjehem är att det förekommer 

brister i föräldrarnas omsorg som är svåra att upptäcka i god tid. Enligt Föräldrabalken 

(1949:381) är vårdnadshavaren skyldig att ge barnet trygghet, omvårdnad och god fostran. 

Detta är något som alla barn ska garanteras och ska i de flesta fallen uppfyllas av 

vårdnadshavaren. 

Norström och Thunved (2009) beskriver att familjehem och familjehemsplacerade barn är 

synonymer till de gamla begreppen fosterhem och fosterbarn. Familjehem innebär ett hem 

som tar emot barn under en längre period där uppdragsgivaren är socialtjänsten. 

Familjehemsplacerade är barn som blivit placerade av socialtjänsten till ett annat hem än det 

egna. Placeringen kan både ske på frivilliggenom tillämpning av 

Socialtjänstlagen(2001:453)eller under tvång genom tillämpning av lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52). År 2013 gjordes en lagändring i Socialtjänstlagen 

(2012:776) för att stärka skyddet för barn och unga. Detta innebär att varje enskilt barn som är 

placerad utanför hemmet, skall få en egen socialsekreterare utsedd som är ansvarig för 

kontakten med barnet. Familjehemmet får även en egen utsedd socialsekreterare som ansvarar 

för kontakten och handledning utifrån vilka behov som finns.  Socialtjänsten har andra 

ansvarsområden som att ge stöd och råd till barn, vuxna och äldre som befinner sig i 

kommunen. Socialtjänsten ska främja individers sociala och ekonomiska trygghet och jämlika 

levnadsvillkor för alla. Socialtjänsten ansvarar för barn som är utsatta för risker eller som far 

illa om det finns brister i omsorgen. 

 

Socialstyrelsen (2013) menar att genom att göra en placering till ett familjehem, vill 

socialtjänsten att barnet ska få en god omsorg och skapa trygga relationer i barnets liv. En 



 

2 
 

trygg uppväxt i familjehemmet ökar möjligheterna till att få ett gott vuxenliv. De 

grundläggande rättigheterna för alla barn är att få växa upp under trygga och goda 

förhållanden och även att få utvecklas utifrån sin egen takt och förutsättningar. Detta är något 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att kommunerna ska verka för. Kommunen ska tillsammans 

med andra aktörer verka och uppmärksamma för att barn och unga inte vistas i miljöer som 

kan vara skadliga för dem. Socialstyrelsen vill även att kommunerna aktivt ska arbeta för att 

motverka och förebygga missbruk bland dessa barn och unga. Vidare ska kommunen 

medverka till att barn och unga som är placerade ska få gynnsamma uppväxtförhållanden och 

en god vård och fostran. 

 

Vidare menar Socialstyrelsen (2013) att hälsan är sämre hos de vuxna som varit placerade på 

grund av att många av dessa vuxna levt under otrygga förhållanden och osäkra miljöer under 

sin uppväxt. Bland annat är dödligheten nästan fem gånger så hög hos de vuxna som varit 

placerade i jämförelse med andra vuxna. När det kommer till användning av bland annat 

antidepressiva läkemedel och sömnmedel är användningen fyra till sju gånger större hos de 

vuxna som varit placerade i jämförelse med den övriga befolkningen. 

Andersson (1998) beskriver att familjehemsplacerade barn är en av de mest utsatta grupperna 

i vårt samhälle, ändå finns det en hel del brister som bör åtgärdas. Socialstyrelsen påtalar 

bland annat brister i att familjehemssekreterarna inte följer upp barnets tid i familjehemmet 

samt bristen på personligt stöd till barnen. Socialstyrelsen har också gett kritik vad gäller att 

det oftast saknas en planering kring placeringstiden.  

En central problemställning i denna uppsats är barnens upplevelser av att vara 

familjehemsplacerade och kritiken som framförs om socialtjänstens brister i sitt arbete, vilket 

även problematiseras av Socialstyrelsen. Fokusen blir att belysa barns upplevelser av att vara 

familjehemsplacerade och socialtjänstens bemötande samt vilka synpunkter barnen har på hur 

socialtjänsten kan utveckla och förbättra sitt arbete.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser hos de vuxna som tidigare varit 

familjehemsplacerade, socialtjänsten bemötande och deras uppfattningar om hur 

socialtjänsten kan utveckla och förbättra sitt arbete avseende familjehemsplaceringar. 
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Frågeställningar 

• Hur upplevde de som tidigare varit placerade på familjehem sin tillvaro i 
familjehemmet?  

• Hur upplevde de som tidigare varit placerade på familjehem socialtjänstens 
bemötande innan och under familjehemsplaceringen?  

• Hur kan familjehemssekreterarna utveckla och förbättra sitt arbete? 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

 
 

2.1  Vägen till placering 

 

Pipping (2011) beskriver att begreppet ”fara illa” när det gäller barn är ett samlingsbegrepp 

som innefattar sexuella övergrepp, psykisk och fysisk misshandel eller svårt bristande 

omsorg. När det gäller barn och ungdomar är det oftast brister i omsorgsförmågan som ligger 

bakom en placering. Fortfarande är det oftast är mamman som tar hand om barnets omsorg 

vid barnets första tid i livet. Av den anledningen är det därför mammorna som utsätter mindre 

barn för bristande omsorg och misshandel. När det kommer till sexuella övergrepp och 

allvarligt våld är det vanligtvis pappan eller styvpappan som ligger bakom. Att utöva våld mot 

mamman är inte heller ovanligt och inte heller att barnets utsätts för flera olika sorters 

misshandel eller brister i omsorgen. Utövande av våld mot mamman hör inte heller till 

ovanligheten, inte heller att barnet utsätts för flera olika sorters misshandel eller brister i 

omsorgen. Ett exempel kan vara att pappan har ett missbruk av något slag och är 

våldsbenägen. Detta kan leda till att han misshandlar både mamma och barn. Som i sin tur 

leder till att den misshandlade mamman inte har ork att skydda sitt barn och inte heller tar 

hand om sitt barn på bästa sätt. Barnet utsätts då, utöver brister i omsorgen, för både psykisk 

och fysisk misshandel. 

 

Vidare beskriver Pipping (2011) att när ett barn utsätts för våld och fara har forskning visat att 

det påverkar den psykiska hälsan negativt på flera sätt. Pågår våldet under en längre tid och 

sker vid upprepade tillfällen ökar risken för svåra psykiska symptom. Blir barnet avsiktligen 
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utsatt för våld, jämfört med att drabbas av till exempel en olycka, är risken också då större för 

att den psykiska hälsan skadas. Ett barn som blir utsatt för våld i hemmet, blir oftast utsatt för 

våld vid upprepade tillfällen och under en längre tid av den eller de som egentligen ska ge 

barnet omsorg och trygghet. Barnet riskerar att få svåra störningar i utvecklingen och hälsan 

då det utsätts för såpass allvarliga påfrestningar. 

 

Pipping (2011) menar även att trygga relationer och en god omsorg är det bästa ett barn kan få 

när det kommer till barns hälsa och utveckling. Detta är vad som eftersträvas genom 

familjehemsplacering av barn. Vardagen och omsorgen i familjehemmet är den viktigaste 

insatsen för barnet. Trots att ett barn varit utsatt för svåra saker, går anknytningsrelationer att 

skapa även om barnet är äldre. Det går att förändra negativa förväntningar som är baserade på 

tidigare erfarenheter till mer positiva förväntningar, genom trygga vuxna som kan möta 

barnets behov i form av samspel.Hur lång tid barnet lever i en utsatt situation har en 

avgörande betydelse. Får barnet leva tillsammans med trygga vuxna under en längre tid, ökar 

detta möjligheten till att tillitsbristen lindras. Det ökar också möjligheten att barnet lär sig 

andra sätt att samspela i nära relationer. 

 

Vidare beskriver Pipping (2011) att när barnet inte klarar att känna trygghet i samspel med en 

vuxen, är det viktigt att försöka öka barnets känsla av kontroll i sin tillvaro. Det kan göras 

genom att ge barnet en tydlig struktur, där barnet vet vad som kommer att hända och vilka 

förväntningar som finns på barnet. Att det finns mat på bordet och en speciell tid då det är 

dags att gå och lägga sig skapar en trygghet i tillvaron.   

 

En svensk studie visar enligt Khoo, Skoog & Dalin (2012) att tonåringar oftast placeras på 

grund av beteendeproblem medan yngre barn placeras på grund av omsorgsbrist från de 

biologiska föräldrarna. Dock hade en stor del av tonåringarna även upplevt problem i sin 

hemmiljö. Studien visade också att det fanns skillnader i tonåringarnas problematik. Pojkarna 

hade ett aggressivt beteende och hade begått mer brott, medan flickorna i större utsträckning 

hade ett missbruk och ett självskadebeteende.  

 

2.2 Påverkan på familjehemsplacerade barn 

 

Forskning har enligt Westberg och Tilander (2010) visat att långvarigt placerade barn senare i 

livet lever i splittrade familjer och själva har barn som blivit placerade. Många barn som 
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familjehemsplacerade har brister i anknytningen. Detta gäller även de barn som placeras efter 

småbarnsåldern.  

 

Däremot visar utländsk forskning enligt Klee, Kronstadt & Zlotnick (1997) att tidiga insatser 

är positiva när det kommer till barn från födseln upp till tre års ålder. Tidiga insatser tycks 

också förbättra familjerelationer. Att barnet skiljs från sina föräldrar kan också bli en 

bekräftelse på att barnet inte är något värt och denna separation upplevs ofta som en avvisning 

för barnet. Detta kan leda till stora skamkänslor hos barnet. 

 

Maaskant, Rooij & Hermanns (2014) lyfter fram att mer än 20 000 barn i Nederländerna är 

placerade på olika familjehem. De flesta som är placerade är under långsiktiga placeringar, 

som är avsedda att ge en stabil miljö tills barnet når en vuxen ålder. Internationella studier har 

däremot visat att barn som är familjehemsplacerade har mer psykiska problem i jämförelse 

med barn i den allmänna befolkningen. Maaskant et al (2014) vill även påpeka att barnen som 

varit placerade på familjehem under en längre tid har påverkats avsevärt vad gäller psykisk 

hälsa, vilket visar att det finns brister i kunskaper hos socialtjänst och familjehem. Detta visas 

tydligt i studien eftersom nästan hälften av familjehemsföräldrarna inte upptäckte att barnen 

som var placerade hade psykiska problem. Däremot var det mer än en tredjedel som 

rapporterade allvarliga psykiska problem hos barnen som var placerade på familjehem. 

Psykiska problem som uppvisas kan kopplas samman till ålder, ålder vid placering och antal 

placeringar. Resultaten tyder på att det är viktigt att tidigt upptäcka psykiska problem och 

riskfaktorer hos placerade barn.  

 
McMillen, Zima, Scott, Auslander, Munson, Ollie & Spitznagel (2006) belyser den ökade 

risken för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar som är placerade på familjehem. Studien 

visar att det förekommer psykiatriska störningar bland äldre ungdomar som är placerade på 

olika familjehem. Studien påvisar även att det förekommer innan, under och efter att 

ungdomarna varit placerade på familjehem, i vissa fall övergår placeringen från familjehem 

till psykiatrisk vård. Det fanns inga skillnader mellan ungdomarna som placerades hos 

anhöriga eller andra familjehem.  

 

Leathers (2006) studerade riskerna för störningar och negativa konsekvenser som uppkom i 

samband med att ungdomarna varit familjehemsplacerade. Studien visar att ungdomar som 

varit placerade på olika familjehem visade sig ha ökad risk för olika beteendeproblem. Över 

hälften av ungdomarna i studien upplevde att det fanns brister i placeringen som gjorde att 
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ungdomarnas beteende blev mer utåtagerande. Detta tyder på att ungdomarna inte fått anpassa 

sig till den nya miljön.   

 

2.3 Socialtjänstensansvarsområden 

 

Andersson (2004) menar att socialtjänsten ska försöka undvika att placera mindre barn inom 

institutionsvård, däremot är det en insats som går att använda under en kort period i väntan på 

familjehem eller för utvärdering av familjesituationen. Familjehemsplaceringar är att föredra 

och det slutgiltiga målet ska alltid vara att barnet ska återförenas med sin familj. 

 

Däremot beskriver Andersson (1998) att socialtjänsten fått kritik av socialstyrelsen för att de 

inte arbetar tillräckligt för att utbilda och stödja familjehemsföräldrarna, för att inte bibehålla 

relationerna till de biologiska föräldrarna och för att inte rehabilitera föräldrarna och uppnå en 

återförening. Socialtjänsten har också fått kritik för att inte följa upp barnen samt för bristen 

på personligt stöd till dem. Det finns oftast inte heller någon tydlig planering för hur länge 

barnet ska vara placerat i familjehemmet. 

 

I en svensk studie gällande instabilitet i samhällsvården beskriver Skoog (2013) att många av 

de intervjuade barnen beskrivit kaos i samband med placeringens start. Barnen fick inte 

information om vad som skulle ske och placeringarna var plötsliga. Barnen upplevde också att 

socialtjänsten inte lyssnade till deras önskemål.  

 

Andersson, Arvidsson, Mattsson, Ponnert & Rasmusson (2011) beskriver att planerings- och 

uppföljningsprocesser är en del av familjehemsplaceringen och när dessa präglas av goda 

samarbetsrelationer och tydlighet, kan detta bidra till en positiv livssituation för barnet. När 

det istället präglas av konfliktladdade möten, planeringsmissar och otydlighet kan effekterna 

på barnets livssituation gå i en negativ riktning.  

 

Utländska studier har enligt Chapman, Wall & Barth (2004) också visat att många barn tycker 

att de får stränga straff i sina fosterhem. De upplever också att de har begränsade känslor av 

kontroll samt att de vill ha mer inflytande i beslut gällande umgänget med sina biologiska 

föräldrar samt kring placeringen. Vissa av barnen upplevde också att de inte fick tillräckligt 

med stöd från sina socialsekreterare. 
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Klee, Kronstadt & Zlotnick (1997) menar att socialarbetare inte alltid har barnets hälsa i fokus 

vid en placering. Exempelvis så får familjehemmet inte tillräckligt med stöd och är inte 

utbildade för att förebygga eller lindra barnets känslomässiga behov när barnen är i deras 

vård. Detta trots att familjehemmet är de som arbetar närmast och mest intimt med barnet. 

 
Havlicek (2014) lyfter fram att familjehemsplacerade barn oftast blir utskrivna på grund av att 

barnen blir vuxna, vilket försvårar en längre placering på familjehem. Studien vill belysa 

problematiken och bristerna som finns inom familjehemsvården, vilket berör anställda inom 

socialtjänsten. Studien visar att det förekommer olika former av misshandel när ungdomarna 

placeras på familjehem. En viktig aspekt för att förbättra arbetet inom socialtjänsten är att 

följa upp och förbättra utredningarna av familjehemmen, för att på så sätt minska att barn blir 

utsatta för misshandel. Barn som blivit utsatta för misshandel har en förhöjd risk att bli offer 

igen under systemet som ska skydda barnen.  

 

2.4 Socialtjänstens utvecklingsområden 

 

Kinsey och Schlösser (2012) menar att det finns olika utvecklings- och förbättringsområden 

inom socialtjänsten för att placering på familjehem ska skapa bättre förutsättningar för barnen. 

En förebyggande intervention är Early Intervention Foster Care (EIFC) som fokuserar på att 

hjälpa familjehemsplacerade barn samt föräldrarna i familjehemmet. Det innebär att 

familjehemsföräldrarna får utbildning och träning innan barnet placerats. Efter placeringen får 

de dagligt stöd via telefon, hembesök varje vecka och får träffas i grupp varje vecka för stöd. 

Enligt studier där EIFC prövats, har interventionen haft ett positivt genomslag där exempelvis 

risken har minskat för att placeringen skulle misslyckas. 

 

Westberg och Tilander (2010) beskriver att andra utvecklingsområden som finns är att 

socialtjänsten bör förbereda den unga noggrant innan den ska placeras i ett familjehem. 

Familjehemssekreterarna ska säga att de tror att detta kommer bli bra för ungdomen, däremot 

påtala att de aldrig kan vara helt säkra. I början av placeringen är täta besök och samtal 

viktigt. Familjehemssekreteraren ska också hjälpa barnet att hålla kvar sin historia genom att 

samla uppgifter och foton från sin biologiska familj. Det krävs också en stor lyhördhet och 

mycket kontakt med barnet för att barnet ska våga lita på en familjehemssekreterare. Om det 

till exempel har skett ett övergrepp är barnet ofta tyst om detta för att barnet tror att det blir 

värre ifall de berättar. Familjehemssekreteraren ska därför vara uppmärksam på hur en sådan 

tillit ska kunna skapas.Barn och ungdomar vill oftast också ha mer kontakt och även en mer 
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förtrolig kontakt med sin familjehemssekreterare. Barnen vill bli mer lyssnade på och att 

familjehemssekreterarna inte ska byta arbete så ofta. Är det så att barnet ändå måste byta 

familjehemssekreterare är det viktigt med en förberedelse och att introducera den som 

fortsättningsvis ska vara familjehemssekreterare.   

 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

 

  

3.1 Anknytningsteori  
 

  

Bowlby (2010) utvecklade anknytningsteorin under 1950-talet med sin kollega Ainsworth. 

Enligt Bowlby (1969) handlar anknytningsteori om nära relationer och deras betydelse för 

individens utveckling. Teorin fokuserar på hur barn från tidig ålder knyter an till personer i 

sin närhet. Beroende på hur barnet knyter an, skapar barnet samtidigt ett anknytningsmönster. 

Barn som har en trygg bas och känner behov av hjälp, kan oavsett ålder alltid återvända till 

sina anknytningspersoner för stöd.  Anknytningen får därför en viktig del i individens 

personlighetsutveckling som följer med barnet från födelsen till vuxen ålder.Positiva såväl 

som negativa anknytningsmönster är något som visar sig i individens beteende livet ut.  

 

Vidare menar Bowlby (1973) att anknytningen har en stor betydelse för separationer, 

försummelse och vanvård vilket kan få negativa konsekvenser för individens fortsätta 

utveckling i livet. Ett barn har ett grundläggande behov av att skapa och utveckla en god 

anknytning till en av sina föräldrar, vilket innebär att tillfredsställa barnet med närhet och 

värme. Det finns olika typer av anknytningsmönster som har betydelse. Dessa är trygg 

anknytning, otrygg-undvikande anknytning, otrygg- ambivalent anknytning och otrygg 

desorganiserad-desorienterad anknytning. Anknytningsmönster visar sig redan vid ett års 

ålder när ett barn har lärt sig hur relationer fungerar, vilket sedan återspeglas i hur barnet beter 

sig mot sina anknytningspersoner i olika situationer. Bowlby (1973)  fokuserade mestadels på 

att barn alltid kommer att knyta an till en anknytningsperson, däremot fanns det mer att 

studera när det gäller skillnader i anknytning. Bowlbys kollega Ainsworth intresserade sig för 

att studera individuella skillnader i barns anknytning genom att studera olika 

anknytningsmönster.  
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3.1.1 Trygg anknytning  
 

Ainsworth (1978) lyfter fram att barnets utveckling kan se olika ut beroende på hur det blir 

bemött av sina föräldrar. En trygg anknytning innebär att barnet känner sig säker och har en 

grundläggande bas hos sina anknytningspersoner. När ett barn utsätts för fara eller hot söker 

barnet oftast tröst hos sina anknytningspersoner oavsett ålder. Detta grundar sig på att barnet 

har en trygg bas som den alltid kan återvända till samtidigt som den utforskar världen och 

sociala sammanhang. Ett barn med en trygg anknytning har lättare att hantera och uttrycka 

sina känslor. Detta är något som underlättar för barnet vid vuxen ålder när det kommer till att 

skapa stabila och djupa relationer.    

   

3.1.2 Otrygg undvikande anknytning   

  

Ainsworth (1978) framhäver att ett barn inte kan låta bli att knyta an till sina föräldrar 

oavsett om de är lämpliga eller inte. Däremot kan det finnas en obalans i anknytningen. Denna 

anknytning kan ses som en lika viktig del som att barn är i behov av mat och känslomässig 

tillgänglighet. Om relationen till föräldrarna däremot präglas av otrygghet kan barnet skapa en 

felaktig världsbild. Detta kommer i sin tur leda till att barnet inte kan lita på sina föräldrar, då 

barnet behöver tröst eller hjälp. När ett barn har utvecklat en otrygg undvikande anknytning 

kan det kopplas till bristande omsorg hos anknytningspersonerna. Barnet kommer att undvika 

närhet och trygghet av sina anknytningspersoner, istället kommer barnet att uppvisa 

självständighet. Barnets behov av trygghet uppfylls aldrig vilket gör att barnet trycker undan 

känslor som påverkar barnet även i vuxen ålder.   

  

3.1.3. Otrygg ambivalent anknytning   

  

Ainsworth (1978) menar att ett barn som utvecklat en otrygg ambivalent anknytning grundar 

sig på att barnet haft tillgång till sina anknytningspersoner, däremot har de visat sig vara 

bristfälliga. Anknytningspersonerna har uppvisat ett oförutsägbart beteende, därför vet inte 

barnet hur den ska reagera på anknytningspersonernas signaler. Istället kommer barnet att 

vara väldigt intensivt och klänga sig fast vid anknytningspersonerna, eftersom att barnet 

känner oro över att bli lämnat eller övergivet av sina anknytningspersoner. Om barnet med en 

otrygg ambivalent anknytning skiljs från sina föräldrar kan det leda till att barnet upplever en 

känsla av att inte vara värd något eller att separationen ofta upplevs som en avvisning för 
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barnet. När barnet blir avvisat från föräldrarna eller andra viktiga personer leder detta till stora 

skamkänslor. Barnen får aldrig sina behov uppfyllda för att få en trygg anknytning, istället 

fokuserar barnen på att få uppmärksamhet av sina anknytningspersoner.   

  

3.1.4. Otrygg anknytning desorganiserad desorienterad   

  

Detta anknytningsmönster är enligt Ainsworth (1978) den allvarligaste formen av otrygg 

anknytning, eftersom att den påverkar barnet i vuxen ålder. Barnet kommer att utveckla 

svårigheter att upprätthålla eller skapa relationer i vuxen ålder, vilket visar sig genom att 

barnet inte vet om den ska visa undvikande eller närma sig anknytningspersonerna. Den 

otrygga desorganiserade desorienterade anknytningen innebär att barnets uppvisar 

motsägelsefulla och otydliga beteenden för att hantera behovet av närhet. Barnet uppvisar att 

det är desorganiserat, eftersom att barnet inte vet hur det ska reagera eller agera vid 

främmande situationer.  Ett barn med en otrygg desorganiserad desorienterad anknytning har 

oftast växt upp med föräldrar som lider av missbruk eller psykisk sjukdom.  Barnet saknar 

sammanhållande strategier för att hantera behovet av trygghet och närhet vilket leder till en 

ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom eller psykosociala problem.  

 

3.2 Risk och skyddsfaktorer 

 

En riskfaktor innebär enligt Lagerberg och Sundelin (2000) en risk för att en persons hälsa, 

beteende eller utveckling påverkas negativt på grund av exempelvis sociala eller psykologiska 

faktorer. Hur stor risken är för att barnet ska bli påverkat beror på hur länge utsattheten pågår 

och hur många negativa faktorer som finns runt omkring. Riskerna kan också te sig olika 

beroende på barnets utveckling och ålder. 

 

När det gäller barn i samband med familjehemsplacering beskriver Westberg och Tilander 

(2010) att exempelvis avsaknad av kontakt med den biologiska familjen kan vara en 

riskfaktor. Därför är det viktigt att familjehemssekreteraren hjälper barnet att hålla kvar de 

relationer som finns och det inkluderar även tidigare familjehem. Beroende på barnets 

situation kan också själva omplaceringen bli en riskfaktor om barnet står helt utan stöd utav 

någon vuxen. Därför är det viktigt att familjehemssekreteraren lär sig att förstå när det kan bli 

både bra och dåligt med en omplacering. 

 

Gilligan, Wassell & Daniel (2011) beskriver att skyddsfaktorerna är det som kan balansera 
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upp en negativ utveckling på grund av riskfaktorerna. Ju flera skyddsfaktorer barnet har runt 

omkring sig, desto bättre skydd. Exempel på skyddsfaktorer kan enligt Westberg och Tilander 

(2010) vara en god relation med de biologiska föräldrarna och få separationer från vårdare. En 

annan gynnsam faktor för placerade barn är att det finns en uthållighet hos både 

familjehemmet och familjehemssekreteraren. För barnet blir detta ett bevis för att det är 

betydelsefullt och omtyckt. Att behålla nära relationer är en viktig del för barnets framtida 

utveckling och familjehemssekreteraren kan hjälpa barnet med det. 

 

 

4. METOD

 

4.1 Metodval 

Bryman (2011) beskriver kvalitativa studier som en subjektiv verklighet där det studeras hur 

individerna uppfattar sin omgivning. Inom kvalitativ studie finns det sex viktiga steg som 

innefattar generella frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, 

insamling av data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat 

och slutsatser.  

Vi har valt att fokuserar på individernas upplevelser av att vara familjehemsplacerade, därför 

valde vi att använda oss av kvalitativ metod. Vi valde att utgå från de sex olika steg i 

uppsatsen, däremot var vi mer specifika i vårt syfte och i våra frågeställningar.  

Kvale och Brinkmann (2009) belyser den ständiga debatten som funnits inom 

samhällsvetenskapen gentemot den kvalitativa metoden. En orsak är att den kvantitativa 

metoden används i större utsträckning än kvalitativ metod, eftersom att det är lättare att mäta 

validitet och reliabilitet inom kvantitativ metod. Denna fördel finns inte lika tydligt inom 

kvalitativ metod i och med att traditionen inte har samma möjligheter att testa sitt material. 

Inom kvalitativ metod bör tillvägagångssättet och tankegångarna under hela arbetets gång 

beskrivas noggrant.  Inom kvalitativ metod är intervjuer en central teknik för insamling av 

material, vilket även är en strategi för att kunna studera individer närmare in på livet. 

Kvalitativ metod går att beskriva som en mer detaljerad och specifik kunskap, medan 

kvantitet syftar på hur mycket, hur stort och mängden av något.   
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Vi vill försöka förklara och beskriva varje steg av processen på ett utförligt och noggrant sätt, 

för att på så sätt skapa en större tillförlitlighet till studien. Vi kommer även att fokusera på att 

studera och förstå individernas liv på ett djupare plan genom intervjuer, vilket 

överensstämmer med kvalitativ metod.  

 

4.2 Urval 

Bryman (2011) beskriver att ett målstyrt urval innebär att forskaren strategiskt väljer ut 

individer som är relevanta för forskningsfrågorna. Vidare belyser Bryman att det inte finns för 

få intervjuer i en studie, utan antalet intervjuer avgörs av forskaren utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

Vi kommer i vår studie att använda oss av en målstyrd urvalsmetod vilket innebär ett 

strategiskt sätt att välja ut individer till studien som grundar sig på problemformuleringen. 

Fokus kommer att ligga på intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av att vara 

familjehemsplacerade. Gemensamt för urvalet av intervjupersonerna kommer att vara att de 

tidigare ska ha varit placerade minst en gång på ett familjehem någonstans i Sverige. När det 

gäller ålder kommer vi att fokusera på vuxna individer från 18 års ålder. Dock har vi valt att 

begränsa åldern till 30 år för att resultatet ska bli så aktuellt som möjligt. Vi ska även ta 

hänsyn till en jämn könsfördelning mellan individerna, dock är inte studiens syfte att studera 

könsskillnader.  

Vi har utfört fyra intervjuer med individer som varit familjehemsplacerade vid minst ett 

tillfälle. Genom tips från vårt eget kontaktnät och tidigare arbetsplatser kom vi i kontakt med 

individer som uppfyllde vårt krav i samband med uppsatsen syfte. Vi kontaktade individerna 

via telefon och informerade om uppsatsens syfte, för att ge individerna möjligheten att 

fundera kring huruvida de önskar att medverka eller ej. Vi frågade individerna som vi tog 

kontakt med om de hade varit placerade minst en gång på ett familjehem någonstans i Sverige 

och om de var över 18 år. Om de tillfrågade inte hade uppfyllt dessa krav hade inte de inte 

kunnat delta i studien.  Vi valde att intervjua individerna på grund av deras upplevda 

erfarenheter och kunskaper av att vara familjehemsplacerade.Alla tillfrågade visade sig vara 

intresserade och uppfyllde kraven. Syftet med intervjuerna är att få information om 

individernas erfarenheter på ett djupare plan, och för att de ska kunna ge sin bild av 

verkligheten. Intervjupersonerna kommer under studiens gång att döpas om med fingerade 

namn på grund av konfidentialiteten. 
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4.3 Kvalitativ intervju 

Enligt Kvale (1997)  utmärker sig en kvalitativ intervjugenom att det rör sig om ett samspel, 

ett utbyte av åsikter mellan två personer. Forskaren får därför möjlighet att ställa olika frågor 

till intervjupersonerna. Intervjuerna inom kvalitativ metod grundar sig på ostrukturerade 

frågor, vilket är flexibelt inför samtalet med intervjupersonerna. En viktig del är att skapa ett 

förtroende mellan forskaren och intervjupersonen,vilket gynnar forskaren eftersom att 

intervjupersonen känner en större tillit och är mer öppen i intervjun. Intervjupersonens 

möjligheter att välja i vilken miljö intervjun ska genomföras,för också med sig att 

intervjupersonen känner sig mer avslappnad och därför känner sig bekväm nog att samtala om 

ett personligt ämne. 

 

Vidare belyser Kvale (1997) de sju vägledande stegen som forskaren ska ha i åtanke när man 

utför och planerar intervjuer. Dessa olika steg ska bidra till att besvara essensen och tilltron 

till själva intervjun och det material man får ut av den. De olika stadierna är: tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

 

Metoden för denna studie är semistrukturerade intervjuer med vuxna individer som tidigare 

varit placerade på familjehem. Anledningen till att vi valde den kvalitativa intervjun är att vi 

får mer utrymme att ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Vi ville även få större förståelse 

för intervjupersonernas upplevelser och kunskaper av att vara familjehemsplacerade. Vi fick 

även chansen att plocka upp intressanta trådar under intervjun som vi ansåg var viktiga för 

studiens syfte. Om vi istället hade valt att utföra strukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod hade vi förlorat detaljrik information och inte haft samma möjligheter och 

utrymme som med semistrukturerade intervjuer. Istället hade vi ett fritt utrymme som kom till 

användning i resultatdelen i och med att teman och citat kunde användas. Detta gjorde att vi 

på ett tydligare sätt kunde visa på de olika eller lika svaren mellan intervjupersonerna.  

 

Efter valet av metod och urvalet utformade vi en intervjuguide som skulle vara relevant 

utifrån studiens syfte. Intervjuguiden som vi utformade innefattade cirka 25 frågor som vi 

delade in i tre olika teman: upplevelser under placeringstiden, socialtjänstens agerande innan 

och under placeringstiden och utvecklandet av socialtjänstens arbete. Dessa temanan såg vi 

belyser de centrala delarna i ämnet och utgör en fördjupning av det som för studien ansågs 

relevant. Utifrån dessa teman utformade vi ett antal stödfrågor för att säkerställa att ingenting 

glömdes bort under intervjun. Utformandet av frågorna ställde oss inför ett moraliskt 
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dilemma, då vi varken ville ställa alltför känsliga eller ledande frågor för att på så sätt riskera 

att förlora intervjupersonernas förtroende. Ytterligare en aspekt är att det finns en risk att 

intervjupersonerna kan ha svarat utifrån vad som förväntas eller vad de tror att forskaren 

önskar. Därför finns det alltid en risk för en snedvriden bild i resultat. Vi började med att göra 

en provintervju utifrån vår intervjuguide, där den ena ställde frågorna medan den andra 

antecknade. Vi valde att spela in intervjun för att sedan kunna gå igenom och diskutera 

intervjufrågornas relevans utifrån studiens syfte. Efter provintervjun valde vi att strukturera 

om intervjuguiden för de kommande intervjuerna.   

 

Valet av miljö för intervjuerna bestämdes av intervjupersonerna, för att de skulle få möjlighet 

att påverka och känna kontroll över situationen. Intervjuerna genomfördes därför med 

omsorg, eftersom att intervjupersonerna själva fick välja plats som i hemmet eller på en annan 

plats som ansågs vara trivsam. Utgångspunkten för intervjuerna var att vi skulle koncentrera 

oss på samtalet med informanten och kunna ta del av deras erfarenheter. 

 

Innan bandspelaren sattes igång presenterade vi studien ytterligare en gång för 

intervjupersonerna. Efter informationen fick individerna godkänna att intervjun bandades 

samt att anteckningar skulle föras under intervjun. Vi lovade även intervjupersonerna 

konfidentialitet, om det skulle uppdagas något oklart så skulle vi ta kontakt med 

vederbörande. Därefter nämnde vi kortfattat om de olika teman som skulle tas upp under 

intervjun samt att vi erbjöd intervjupersonerna att de kunde få ta del av det inspelade 

materialet.  

 

4.4 Analysförfarande  

Vi började med att bearbeta intervjumaterialet genom att transkribera och sammanfatta 

intervjuerna tillsammans. Vi valde att transkribera intervjuerna efter varje enskild intervju, för 

att inte gå miste om betydelsefull information. När vi hade sammanfattat intervjuerna använde 

vi oss av meningskoncentreringen för att komma åt essensen i intervjusvaren. I intervjuerna 

sökte vi efter återkommande mönster och olika teman i materialet, vilket underlättar i 

analysprocessen, eftersom att det blir lättare att finna likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas uttalanden. 

 

Bryman (2011) beskriver att fenomenologi innebär att skapa en förståelse för individernas 

erfarenheter och uppfattningar om världen. Kärnan inom fenomenologi är att fånga essensen 
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för att få fram en djupare förståelse om individernas erfarenheter, eftersom att det är 

individerna som skapar och ger mening till sin egen livsvärld. Fenomenologi betraktar 

individers olika beteendemönster och hur individerna tolkar sin livsvärld. Forskarens uppgift 

är att fånga essensen i tolkningsprocessen för att uppfatta och tolka utifrån individens 

synvinkel.  

 

Det är viktigt att använda sig av en analysmetod efter att intervjuerna är sammanställda för att 

kunna beskriva och tolka intervjusvaren. Att analysera intervjuerna innebär att bryta ner 

materialet i mindre delar. I analysen och tolkandet av det insamlade materialet valde vi att 

använda oss av fenomenologi som en vetenskaplig ansats, eftersom att vi vill få djupare 

kunskap och förståelse för individer som tidigare varit placerade på familjehem. Vi valde att 

fokusera på intervjupersonernas erfarenheter, upplevelser och deras verklighet när vi tolkade 

intervjusvaren. Tolkningarna av intervjuerna kommer vi därför att analysera utifrån en 

fenomenologisk ansats. 

 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011) belyser begreppen tillförlitlighet och trovärdighet inom kvalitativ metod 

istället för begreppen validitet och reliabilitet. Forskaren ska ha dessa två begrepp i åtanken 

under studiens gång, eftersom att forskaren alltid ska sträva efter tillförlitlighet och 

trovärdighet i studien. Tillförlitlighet innebär att forskaren stegvis beskriver hur den kommer 

fram till resultat och att forskningen har utförts i enlighet med de kriterierna som finns. 

Forskaren ska även vara kritisk under hela studiens gång och ifrågasätta sig själv och sina val. 

Begreppet trovärdighet innebär att forskaren säkerställer att det skapas en tillgänglig och 

noggrann beskrivning av forskningsprocessen som syfte, val av intervjupersoner, intervjuer 

och resultat.  

 

När det gäller tillförlitligheten har vi valt att spela in alla intervjuer och föra anteckningar 

under intervjuerna, som vi sedan transkriberade och sammanfattade. Intervjuerna har vi delat 

upp, så att varje person får två intervjupersoner var. Vi har transkriberat dessa intervjuer på 

egen hand och sedan tagit del av den andra personens transkribering. Vi har även utgått och 

följt vår intervjuguide. Vi har följt varje steg som ska göras enligt de vägledande sju stegen i 

kvalitativ metod, vilket kan öka tillförlitligheten i studien. I verifieringen av studien har vi 

försökt vara så objektiva som möjligt, och utgått från undersökningsområdet. Vi har försökt 

att vara objektiva som forskare och så neutrala som möjligt i intervjuerna. 
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Vi har skrivit, diskuterat och tolkat intervjuerna tillsammans för att få ut bästa möjliga resultat 

av arbetet vilket ökar studiens trovärdighet. Vi har valt att vara noggranna med bearbetningen 

och tolkningen av materialet. Vi har även beskrivit varje steg i vårt tillvägagångssätt och 

använt oss av relevanta teorier och forskning vilket vi har gjort tillsammans. En svårighet som 

kan uppstå om metoden är semistrukturerade intervjuer, är att det är svårt att återskapa, då 

varje samtal mellan två individer är unikt.  Inom kvalitativ metod är inte fokus på att 

generalisera, istället försöka förstå individers upplevelser om ett visst fenomen.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2014) belyser de etiska riktlinjerna som moraliska kvaliteter som forskaren 

bör ta hänsyn till när det gäller den egna reflektionen och tolkningen. Det finns fyra etiska 

huvudkrav som Vetenskapsrådet (2014) belyser i forskningsetiska principer inför varje 

intervju: informerat samtycke, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Den första principen är informerat samtycke. Vi försökte på ett klart och tydligt sätt informera 

intervjupersonerna om uppsatsens syfte, vilka frågeställningarna är, samt hur lång tid 

intervjuerna skulle ta. Intervjupersonerna fick sedan själva avgöra om de önskade att 

medverka eller inte i studien. Den andra principen är konfidentialitetskravet som är viktigt för 

intervjupersonerna eftersom att de inte ska känna sig utelämnade eller igenkända. 

Intervjupersonerna försäkrades konfidentialitet, vilket har uppfyllts genom att deras namn och 

ålder är fingerade i studien. Den tredje principen, samtyckeskravet, innebar att 

intervjupersonerna när som helst fick avbryta intervjun och själva välja om de ville delta i 

studien eller inte. Detta beslut fick intervjupersonerna bestämma efter att de fått information 

om studiens syfte och innan intervjun fick intervjupersonerna information igen om studiens 

syfte och att de fick avbryta intervjun när de ville. Den sista principen är nyttjandekravet som 

innebär att vi informerade intervjupersonerna om att de fick ta del av sammanställningen av 

intervjun samt våra tolkningar och sedan godkänna intervjun. Intervjupersonerna fick även 

information om att allt insamlat material endast får användas i forskningssyfte. Vi har under 

studiens gång haft de etiska riktlinjerna i åtanke, något som påverkade både våra val och 

ställningstaganden.  
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5. RESULTAT 
 

 

5.1 Intervjupersonerna 
 
Vi har i vår studie valt att intervjua fyra vuxna människor som i sin barndom blivit 

omhändertagna och placerade i familjehem av socialtjänsten. En gemensam nämnare för alla 

intervjupersoner är att de är under 30 år och har bott i minst ett familjehem under sin 

barndom. För att personernas anonymitet ska respekteras kommer intervjupersonerna att 

tilldelas ett påhittat namn samt ålder. Ålder vid omhändertagandet och ålder då de lämnade 

familjehemmet är riktiga. Våra intervjupersoner är: 

 

1. Sofie, 24 år. Blev omhändertagen vid 14 års ålder och lämnade familjehemmet när hon var 

18 år gammal. 

2. Maria, 21 år. Blev omhändertagen vid 12 års ålder och lämnade familjehemmet när hon var 

17 år gammal. 

3. Johan, 27 år. Blev omhändertagen vid 5 års ålder och lämnade familjehemmet när han var 

19 år gammal. 

4. Kristian, 25 år. Blev omhändertagen vid 4-5 års ålder och lämnade familjehemmet när han 

var 16 år gammal. 

 

5.2 Omhändertagandet 

 

Innan omhändertagandet bodde alla intervjupersoner tillsammans med en eller båda av sina 

biologiska föräldrar. Maria, Kristian och Johan beskriver alla situationen som kaotisk i deras 

biologiska familj innan omhändertagandet skedde. Sofie beskriver däremot att hon hade en 

bra relation till sin biologiska familj och att det endast var hon av alla syskon som blev 

omhändertagen. Maria berättar att hon blev omhändertagen på grund av hennes mamma sökte 

hjälp för att situationen hemma inte fungerade, hon kunde inte hantera Maria. Kristian 

beskriver att hans mamma inte var kapabel att ta hand om honom och Johan berättar om en 

hemsituation där båda hans föräldrar missbrukade alkohol och narkotika.  
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"Jag blev placerad på grund av att de var oroliga, jag vet väl egentligen inte exakt varför jag 

blev placerad första gången. Men det var väl mer att det inte funkade hemma, mamma kunde 

inte ta hand om mig eller pappa. Det var väl bra att de placerade." (Sofie) 

 

Sofie berättar att hon blev ledsen i samband med att hon blev omhändertagen. Hon förstod 

inte riktigt varför det bara var hon som blev placerad och inte hennes syskon. Maria berättar 

att hon någonstans förstod att det inte fungerade hemma, att hennes mamma inte orkade med 

att hantera henne. Johan berättar att han blev ledsen. 

 

"Det var väl mer att det var nytt. Mer än så var det väl inte, jag blev rätt bekväm rätt fort. 

Dom tog emot en på ett helt annat sätt när man flyttade och var så ung." (Kristian) 

 

5.3 Upplevelser och tillvaron under placeringen 

 

Något som alla intervjupersoner har gemensamt är att de har varit placerade i flera olika 

familjehem. Sofie blev placerad i fyra olika familjehem innan hon tillslut hamnade på ett 

behandlingshem. Maria har varit placerad i ca fem-sex olika familjehem. Johan har varit 

placerad i familjehem och jourhem sammanlagt nio gånger. Det sista familjehemmet flyttade 

han till när han var 10 år och där bodde han kvar tills han var 19 år. Kristian blev placerad sex 

gånger i familjehem och de sista åren bodde han på ett behandlingshem.  

 

"Nej men det slutade inget bra mellan mig och familjehemmet, det funkade helt enkelt inte. 

Jag gillade dem, men det var många diskussioner om allt möjligt tycker jag. Jag har bott på 

flera stycken familjehem, fick flytta runt hela tiden till olika ställen. Jag minns inte riktigt hur 

många det blev till slut." (Maria) 

 

"Vissa familjehem var inte alls bra. De tog på sig uppdraget för pengarna. Vissa hade egna 

barn som fick allt, medan vi som var placerade inte fick någonting alls. Jag minns hos en 

familj som jag var placerad på. Det var kallt. Jag hade inga vinterkläder. Jag fick gå till 

skolan 3 km varje dag utan vinterkläder." (Maria) 

 

Sofie berättar att hon mådde dåligt under tiden hon var placerad i familjehem. Hon upplevde 

att familjehemmet inte var snälla mot henne. Hon blev också negativt påverkad av att få flytta 

runt så mycket. Maria berättar att hon från början mådde väldigt bra och hon kallar den första 

tiden för smekmånaden där allt var nytt och bra. Familjehemmen såg henne som en söt tjej 
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men förstod inte att hon hade stora behov. Hon beskriver att familjehemmen inte förstod att 

hon hade mycket problem från sin bakgrund och att de trodde att allt skulle lösa sig om hon 

bara kom till en vanlig familj. Även Kristian beskriver första tiden hos familjehemmet som 

bra, där det var mycket glädje. Dock vände det när han fick flytta från den familj han trivdes 

hos, där han bott i 6 år. Han blev negativ och deprimerad. Johan berättar att han både mådde 

bra och dåligt under sin tid som placerad. I jourfamiljerna mådde han inte bra, men när han 

hamnade i det sista familjehemmet där han fick bo kvar i 9 år mådde han bra.  

 

"Det positiva var väl att det försökte ta hand om en, de hjälpte en och fanns där för en. 

Däremot finns det mycket negativt också. Det negativa var att ibland var de inte så snälla mot 

en, utan det kunde variera beroende på vilket familjehem jag bodde hos. Men det som skiljde 

familjehemmet åt, var om de hade andra placerade eller om de hade egna barn. 

Familjehemmen som hade egna barn tog hand om de mer, var snällare mot dem. Vi som var 

placerade fick inte samma möjligheter och tillgångar som deras egna barn. Det fanns stora 

skillnader, men det är ingenting man pratar om. Det tystas ner." (Sofie) 

 

"Att bli placerad så många gånger fick mig att känna att det var mig det var fel på" (Johan) 

 

5.4 Socialtjänstens bemötande och påverkan 

 

Sofie, Maria och Johan beskriver alla att de inte fick någon information ifrån socialtjänsten 

om vad det innebar att vara familjehemsplacerad. Kristian berättar att han inte minns om han 

fick det eller inte. Sofie har under sin tid som placerad haft tre stycken olika 

familjehemssekreterare. Hon berättar att den sista familjehemssekreteraren hon hade var bra. 

De två andra hade hon inget förtroende för, då de inte lyssnade på henne. Hon fick inte heller 

någon information om något, inte heller möten och uppföljningar. Maria har haft sex stycken 

familjehemssekreterare och berättar att de två sista hon hade var bra. Johan hade två stycken 

familjehemssekreterare och berättar att han hade förtroende för dem medan han fortfarande 

var ett barn. Detta ändrades sedan när han blev äldre, då han började förstå mer. Kristian hade 

under sin tid som placerad tre stycken familjehemssekreterare. 

 

"Nej jag hade inget förtroende för socialtjänsten. Inte efter de placerade mig på 

behandlingshem, då förlorade jag all tillit till dem. Innan litade jag på socialtjänsten. Då 

hjälpte de faktiskt en, istället för att bara skita i en. Sista året minns jag att de gav en löften 
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och sen sket de i löftena. Socialtjänsthandläggarna sa "Du har din egen talan, du får välja 

själv" men i slutet fick jag inte välja alls. Det var socialtjänsten som bestämde." (Kristian) 

 

Sofie berättar att familjehemssekreterarna hälsade på henne mycket i början. Det positiva var 

att de alltid träffade Sofie först, sen familjehemmet. Efter det hade de möten alla tillsammans. 

Under de sista åren minskade mötena och Sofie berättar att de då endast var möten ungefär en 

gång i halvåret. Sofie berättar att hon inte fick några stödinsatser under tiden hon var placerad. 

På behandlingshemmet fick hon insatser i form av utredning och samtal. Maria berättar att 

hon aldrig kände sig riktigt delaktig i samband med placeringarna. Hon berättar också att 

familjehemssekreterarna besökte henne ofta i början, men att besöken sedan minskade. Hon 

hade sällan ensamma möten tillsammans med sina familjehemssekreterare, hon tror att det 

beror på att hon också hade andra insatser utöver familjehemmet. 

 

"Jag har nog haft alla insatser som finns på socialtjänsten. Jag har varit överallt och fått alla 

stödinsatser, däremot har många insatser varit fel. Det är synd att jag inte fick rätt hjälp från 

början." (Maria) 

 

Johan beskriver även han att socialtjänsten hade tätare kontakt med honom när han var yngre, 

men att detta var något som blev mindre och mindre ju äldre han blev. Han berättar att han 

just då inte brydde sig om det men att han nu kan känna att det nog hade varit bra med tätare 

besök även som äldre. Den stödinsats Johan fick under sin tid som placerad var ett 

psykologbesök. 

 

"Jag tror inte socialtjänsten tog mina problem så seriöst om jag sa något, de verkade tycka 

att jag bara var ett barn och enligt mig så kändes det som att de inte trodde på mig om jag sa 

något. Jag slutade bry mig." (Johan) 

 

Även Kristian berättar att familjehemssekreterarna besökte honom ofta i början, men att detta 

var något som minskade med tiden. När han sedan fick flytta till behandlingshemmet blev 

mötena återigen tätare, ungefär en gång i veckan. Kristian hade aldrig möten med 

familjehemssekreterarna på egen hand. Han beskriver att det inte gick att ha möten med 

honom ensam på senare tid, då han alltid var utåtagerande. Hans hat var alltför starkt och det 

blev bara kaos av allting. Kristian fick stödinsatser i form av familjeterapi och samtal på barn- 

och ungdomspsykiatrin. 
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Sofie berättar att hon tycker att det var bra att socialtjänsten agerade, men att de kanske kunde 

ha agerat på ett annorlunda sätt än de gjorde. Sofie förstår att de var oroliga för henne, men 

den tiden som hon missat med sina nära och kära kommer hon aldrig att få tillbaka. Sofie har 

svårt att föreställa sig hur hennes liv skulle se ut idag om hon inte hade blivit placerad. Maria 

säger att socialtjänsten absolut har påverkat hur hennes liv ser ut idag, det har gjort henne till 

den hon är idag. Johan tycker att det är svårt att veta om socialtjänsten har haft någon speciell 

påverkan på honom. Men familjehemsplaceringen har gjort att han ser saker på ett annat sätt, 

han tar vara på vissa saker mer än vad andra gör. Kristian berättar att socialtjänsten har 

påverkat honom väldigt mycket. 

 

"Socialtjänsten har påverkat mig väldigt mycket. För jag har fått sett hur mycket fel de gör. 

Det har skapat ett hat mot samhället och hur de har gjort fel. Socialtjänsten lyssnar inte alls 

på ungdomar, de lyssnar bara på det deras chefer säger men inte på vad ungdomarna 

egentligen behöver. Och det är det som är så synd." (Kristian) 

 

5.5  Den biologiska familjen 

 

Sofie berättar att hon fick ha kontakt med sin biologiska familj ungefär en gång i veckan. 

Efter den första placeringen fick hon vänta en månad på att få hälsa på sin familj. 

Socialtjänsten ville att Sofie skulle lära känna sin nya familj. Det var familjehemmet som 

bestämde hur upplägget och kontakten med hennes biologiska familj skulle se ut. Sofie 

beskriver att hon inte hade något att säga till om. Maria hade i början av sin placering ingen 

kontakt alls med sin biologiska mamma då hon hade åkt utomlands i ett halvår. 

Familjehemssekreteraren föreslog dock att Maria kunde maila sin mamma. Hon berättar också 

att familjehemmet pratade mycket skit om hennes biologiska mamma och att Maria därför 

började hata sin mamma mer än vad hon redan gjorde. Johan hade i början kontakt med sin 

biologiska familj för att sedan ta avstånd från en del av familjen. Kristian berättar att han hade 

kontakt med sin mamma och en del av sina släktingar. Kristian hade aldrig kontakt med 

någon från sin pappas sida.  

 

5.6 Brister och utvecklande av socialtjänstens arbete 

 

Sofie tycker att det finns mycket brister inom socialtjänsten. Hon tycker att de borde ha fler 

möten och besöka en oftare. De ska även ha en god kontakt och lyssna på vad man har att 

säga. Hon tycker också att det saknas en tydlig planering vad gäller varför man är placerad 
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och vad som ska uppnås via en placering. Sofie hade också velat vara mer delaktig i allt, det 

är hennes liv och ingen annans. Maria tycker inte att socialtjänsten har gjort ett bra arbete alls, 

att de har gjort mer skada än nytta. 

 

"För det första tycker jag att man inte ska flytta runt ungdomar och barn som de gjorde mot 

mig. Sedan kanske socialtjänsten ska försöka ta reda på vilken problematik man har och 

försöker hitta ett ställe som passar varje person, istället för att se nödlösningar. Det är bättre 

om de utreder ordentligt vad varje person behöver och vilken bakgrund de har. De borde 

utreda familjehemmen bättre och inte förmildra sanningen om vem som ska flytta in hos dem. 

Det ska inte bli som det blev för mig. Familjehemmen visste ingenting om mina problem, utan 

de trodde att jag var en vanlig söt tjej som behövde en familj. Om socialtjänsten hade varit 

tydlig om vad jag behövde kanske jag inte behövde flytta runt som jag gjorde." (Maria) 

 

"Socialtjänsten la väl skulden på mig, när det inte funkade på familjehemmen. Ingen familj 

klarar av mig. Jag var 13 år, bara barnet när jag fick höra det. Att ingen ville ha mig eller 

klarar av att ha mig." (Maria) 

 

Johan tycker att familjehemssekreterarna ska gå in och vara mer som en extrakompis eller ett 

extra stöd istället för att bara se en som ett arbete. Detta var något Johan tyckte att han 

saknade under sin tid som placerad. Kristian anser att det är brister i socialtjänstens agerande 

överlag. Han säger att det är människors liv det handlar om, inga dockor. Han tycker att 

familjehemssekreterarna ska börja lyssna mer. 

 

Khoo et al (2012) beskriver att en svensk studie visar att tonåringar oftast placeras i 

familjehem på grund av beteendeproblem. Dock hade en stor del av tonåringarna i studien 

också upplevt problem i hemmiljön. Sofie placerades i familjehem vid 14 års ålder och Maria 

vid 12 års ålder. Både Sofie och Maria beskriver att de biologiska föräldrarna inte klarade av 

att hantera dem och att situationen i hemmiljön inte fungerade. Samma studie visade även att 

yngre barn oftast placeras på grund av omsorgsbrist från de biologiska föräldrarna. Johan var 

5 år när han placerades och vittnar om att de biologiska föräldrarna missbrukade alkohol och 

narkotika. Kristian var även han runt 5 års ålder när han hamnade i familjehem och berättar att 

han placerades på grund av att hans mamma inte var kapabel att ta hand om honom när han 

var liten. Utifrån detta, kan vi se att den tidigare studiens resultat stämmer överens med 

underlaget från våra intervjupersoner.  
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Alla våra intervjupersoner har under sin barndom varit placerade på flera olika familjehem 

och alla vittnar om att de inte har mått bra i de olika familjehemmen. Westberg och Tilander 

(2010) beskriver att en omplacering kan bli en riskfaktor beroende på barnets situation. Därför 

är det också viktigt att familjehemssekreteraren lär sig att förstå när en omplacering kan bli 

både bra och dålig. Utifrån vad våra intervjupersoner berättar, kan vi se att alla har utsatts för 

ett flertal riskfaktorer genom att bli placerade så många gånger under sin barndom. 

 

Enligt Bowlby (1969) är anknytningen till de biologiska föräldrarna eller andra vuxna i ens 

närhet en viktig del av individens personlighetsutveckling. Får barnet inte en trygg bas kan 

detta skapa ett negativt anknytningsmönster. Johan och Kristian placerades i ung ålder och har 

varit placerade vid ett antal tillfällen. Johan har varit placerad nio gånger fram till 11 års ålder 

och Kristian har varit placerad sex gånger. Detta gör att de båda upplevde ett antal 

separationer från både sina biologiska föräldrar samt andra vuxna i antingen jourfamiljer eller 

familjehem. Risken är därför stor att de inte fått en trygg bas och på grund av de skapat sig ett 

negativt anknytningsmönster.  

 

Westberg och Tilander (2010) beskriver att få separationer från vårdare är en av 

skyddsfaktorerna som finns. Denna skyddsfaktor verkar ingen av intervjupersonerna ha fått 

uppleva just på grund av antalet placeringar de varit med om. 

 

Johan beskriver att han alltid kände att det var honom det var fel på i samband med alla 

placeringar som gjordes. Maria beskriver också att hon fick höra att det var henne det var fel 

på, att ingen kunde hantera henne. Möjligtvis kan detta bero på att de som barn fått en otrygg 

ambivalent anknytning. Enligt Ainsworth (1978) kan detta negativa anknytningsmönster 

skapas om barnet skiljs från sina föräldrar eller andra viktiga personer i dess närhet. Vad som 

då händer är att barnet upplever känslan av att inte vara någonting värd. Det kan också leda 

till stora skamkänslor. 

 

Pipping (2011) beskriver att det som eftersträvas genom en familjehemsplacering är en god 

omsorg och trygga relationer. Vardagen och omsorgen i familjehemmet är den viktigaste 

insatsen för barnet. Detta är något som tycks ha saknats under större delen av den tid då våra 

intervjupersoner varit placerade, då alla blev placerade flera gånger.  Sofie beskriver bland 

annat att det ofta fanns en stor skillnad på de placerade barnen och familjehemmets egna barn. 
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Maria beskriver också att familjehemmen inte förstod vilka behov hon hade utifrån vad hon 

varit med om i sin barndom.  

 

I en tidigare svensk studie beskriver Skoog (2013) att barnen upplevde kaos i samband med 

placeringens start. Placeringen ska ha varit plötslig och information om vad som skulle ske 

saknades. Dessa barn upplevde också att socialtjänsten inte lyssnade till deras önskemål. 

Även våra intervjupersoner beskriver att de inte fick någon information av socialtjänsten om 

vad det innebär att vara placerad i familjehem. De upplevde också att socialtjänsten inte 

lyssnade på vad de hade att säga och alla intervjupersoner hade för vissa av sina 

socialsekreterare eller för samtliga inget förtroende alls. 

 

Socialtjänsten har enligt Andersson (1998) fått kritik för att inte följa upp barnen samt för 

bristen på personligt stöd till barnen. Det finns oftast inte någon tydlig planering för hur länge 

barnet ska vara placerat i familjehemmet. Alla våra intervjupersoner beskriver att 

socialsekreterare besökte dem ofta i början av placeringen, men att detta var något som 

minskade. Sofie berättar att hon tycker att socialtjänsten brister i detta, att det borde vara mer 

och tätare möten. Sofie tycker också att det saknas en tydlig planering avseende varför barnet 

blir placerad och vad som ska uppnås vid en placering.  Ingen av våra intervjupersoner fick 

heller något personligt stöd från sina socialsekreterare. Istället fick de ett visst stöd från andra 

aktörer. Johan beskriver att han skulle vilja att familjehemssekreterarna såg sig som en 

extrakompis eller ett extrastöd till barnet, istället för att bara se det hela som ett arbete. Han 

säger att detta var något han saknade under sin tid som placerad.  

 

Westberg och Tilander (2010) menar att de placerade barnen vanligtvis vill ha kontakt med 

sina biologiska föräldrar samt få veta hur föräldrarna har det. Att ha kontakt med de 

biologiska föräldrarna kan också det vara en skyddsfaktor. Vid en träff med de biologiska 

föräldrarna är det familjehemssekreterarens ansvar att det sker under trygga former. Chapman 

et al (2004) beskriver att en utländsk studie har visat att placerade barn vill ha mer inflytande i 

beslut gällande umgänget med sina biologiska föräldrar. När det kommer till våra 

intervjupersoner, hade de flesta av dem kontakt med båda eller någon av de biologiska 

föräldrarna. Det framkommer inte om socialtjänsten hade något speciellt inflytande över detta. 

Sofie berättar att socialtjänsten bestämde att hon inte fick ha kontakt med de biologiska 

föräldrarna i början av placeringen för att hon skulle lära känna sin biologiska familj bättre. 

Hon berättar också att det var familjehemmet som bestämde hur kontakten med hennes 

biologiska familj skulle se ut och att hon inte hade någonting att säga till om. Maria beskriver 
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att familjehemmet pratade illa om hennes mamma, vilket gjorde att hon började hata sin 

mamma mer än vad hon redan gjorde.  

 

6. DISKUSSION 

 

 

Resultatet av studien visar att intervjupersonernas upplevelser av att vara 

familjehemsplacerade till största delen har varit negativa. Dock finns det också en del positiva 

upplevelser av att vara familjehemsplacerade. Ingen av intervjupersonerna fick information 

om vad det innebär att vara familjehemsplacerad, vilket är något som stämmer överens med 

den tidigare forskningen. Något som också är problematiskt är det faktum att alla våra 

intervjupersoner har varit placerade på flera olika familjehem under sin barndom. Flera av 

dem har alltså under en stor del av sin barndom inte haft någon fast punkt i livet. Det framgår 

att alla våra intervjupersoner har varit placerade flertal gånger, att det inte verkar finnas en 

mer tydlig planering. Kanske bör familjehemssekreterare tänka över både den första 

placeringen och en eventuell omplacering noggrant för att minska eventuella riskfaktorer. 

Vidare beskriver två av intervjupersonerna att placeringen fick dem att känna att det var dem 

det var fel på. 

 

Forskning visar enligt Westberg och Tilander (2010) att en omplacering kan bli en riskfaktor, 

vilket alla våra intervjupersoner har fått uppleva. Dock har forskningen också enligt Gilligan 

et al (2011) visat att barnen kan skyddas från riskfaktorerna genom skyddsfaktorerna, ju fler 

desto bättre. Dessa skyddsfaktorer kan som tidigare nämnts exempelvis vara få separationer 

från vårdare och uthållighet hos både familjehemmet och familjehemssekreterarna. Våra 

intervjupersoner har fått uppleva flera omplaceringar från familjehemmen. De har också haft 

ett flertal olika familjehemssekreterare. Därmed saknade de också enligt oss en viktig 

skyddsfaktor. Skyddsfaktorer tycks vara en otroligt viktig faktor för familjehemsplacerade 

barn, då det ofta är mycket riskfaktorer kring dessa barn. Därför är det både 

familjehemssekreterarens och familjehemmets ansvar att finnas där för barnet och bli en 

skyddsfaktor som hjälper barnet att få ett bättre liv i framtiden.  

 

Att barnet har en god relation med de biologiska föräldrarna är enligt Westberg och Tilander 

(2010) också en skyddsfaktor som kan väga upp riskfaktorerna som barnen får uppleva. 

Tyvärr verkar just kontakten med de biologiska föräldrarna ha varit begränsade när gäller våra 
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intervjupersoner, vilket gör att de här också till viss del saknade en av skyddsfaktorerna. Det 

verkar också som att familjehemssekreterarna inte hjälpte till med detta och att vissa av 

familjehemmen pratade illa om de biologiska föräldrarna. Som familjehemssekreterare kan 

det därför vara bra att hjälpa barnet att behålla kontakten till sina biologiska föräldrar om 

möjligheterna finns. Finns inte möjligheterna till det, så måste barnet ändå få hjälp att bevara 

sin historia med exempelvis foton eller andra minnen.  

 

Vad resultatet också visade är att alla intervjupersoner ser brister i socialtjänstens arbete. De 

största bristerna tycks vara att de känner att de inte blir lyssnade på och att möten samt 

uppföljning saknas. En av intervjupersonerna beskriver att hon skulle ha velat vara mer 

delaktig i allt. Två av intervjupersonerna anser att det finns brister i socialtjänstens agerande 

överlag. En av intervjupersonerna anser att socialtjänsten borde utreda familjehemmen bättre 

och försöka hitta familjehem som är anpassade till barnen redan från början. Dessa brister är 

något som stämmer överens med den tidigare forskningen, där bland annat Chapman et al 

(2004) beskriver att tidigare studier visar på att barn vill ha mer inflytande kring beslut som 

gäller placeringen och att barnen också upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från sina 

socialsekreterare.  

 

Klee et al (1997) beskriver också att socialarbetare inte alltid har barnets hälsa i fokus vid en 

placering, då familjehemmet inte får tillräckligt med stöd och inte är utbildade för att 

förebygga eller lindra barnets känslomässiga behov när barnet är i deras vård. Detta är också 

något som stämmer överens med det som intervjupersonerna beskrivit. Barnen måste få ta 

större plats i samband med en familjehemsplacering. Skulle de kunna få vara med om att 

exempelvis välja en familj som kändes bra för barnet, kanske möjligheterna ökar för att barnet 

blir kvar där. Möjligheterna ökar också för att barnet ska må bra och skapa andra 

anknytningspersoner, trots att de biologiska föräldrarna inte finns med i barnets liv längre.  

 

Vad våra intervjupersoner också saknade var mer kontakt med sina socialsekreterare. De 

saknade också förtroende för en eller flera av sina socialsekreterare. Westberg och Tilander 

(2010) menar att ett av socialtjänstens utvecklingsområden bör vara att ha mycket kontakt 

med barnet och att det också krävs en stor lyhördhet för att barnet ska våga lita på sin 

familjehemssekreterare. För hur ska barnen kunna berätta att de inte mår bra i familjehemmet, 

om de inte har en bra kontakt med sina familjehemssekreterare? En god kontakt kan också 

skapa en större tillit till andra vuxna, vilket är en viktig faktor för barnets framtida liv.  
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6.1 Framtida forskning med hänsyn tillföreliggande studie  

 

Resultatet indikerar att insatserna inte följs upp och utvärderar barnets behov innan en insats 

tillsätts. Det bör vara viktigt med en tydlig planering och uppföljning kring barnen som blir 

placerade på olika familjehem, eftersom att det är allt för många barn som far illa. En tanke 

som följt med oss under studiens gång är att försöka finna insatser att arbeta med hela 

familjers behov, istället för att finna provisoriska lösningar på problem som uppstår.  
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BILAGA 1 

 

Uppgifter om egen bakgrund:  

• Ålder? 

• Kön? 

• Ort? 

• Sysselsättning? 

Upplevelser under placeringstiden: 

• Hur gammal var du när placerades på familjehem? 

• Har du varit familjehemsplacerad vid flera tillfällen? 

• Hur såg ditt liv ut innan du placerades på familjehem? 

• Hur reagerade du? 

• Hur lång tid var du familjehemsplacerad? 

• Hur mådde du under tiden du bodde hos familjehemmet? 

• Hade du kontakt med din biologiska familj? 

• Hur har du blivit påverkad av att vara placerad på familjehem idag? 

• Kan du beskriva dina känslor eller upplevelser under tiden du var familjehemsplacerad? 

• Hur gammal var du sista gången du lämnade familjehemmet? 

• Hur många socialsekreterare hade du under din tid som placerad? 

• Hur tror du att socialtjänstens agerande har påverkat det livet du lever idag? 

• Hade du förtroende för din/dina socialsekreterare? 

Socialtjänstens agerande innan och under placeringen: 

• Vad var orsaken till att du blev placerad på familjehem? 

• Visste du varför du skulle bli omhändertagen i stunden när det skedde? 



 

 
 

 

• Fick du information om vad det innebar att vara familjehems placerad? 

• Hur upplever du att socialtjänstens agerade under tiden du var familjehemsplacerad? 

• Hur ofta hade socialtjänsten kontakt med dig under placeringstiden? 

• Vilken typ av hjälp och stödinsatser fick du innan, under och efter placeringen? 

Utvecklande av socialtjänstens arbete: 

• Hur skulle socialtjänsten ha agerat vid ett omhändertagande? 

• Hur kan socialtjänsten utveckla och förbättra sitt arbete? 

• Hur skulle du vilja att ett omhändertagande såg ut? 

• Finns det brister i socialtjänstens agerande? 

 

 

 


