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Sammanfattning 
Kandidatuppsatsen består av en kvalitativ forskningsstudie med innehållsanalys som metod. 
Syftet är att genomföra en jämförande studie över hur vuxna som tidigare varit 
familjehemsplacerade som barn ser tillbaka på sin tid som placerad. Variabeln som eftersöks  
att undersöka är om det finns skillnad i uttryck om sin placering hos de som hade kontinuitet i 
sin placering i jämförelse med de som haft ett sammanbrott i sin placering vid minst ett tillfälle. 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad metod, vilket innebär att att 
intervjuerna utgår flexibelt från en färdigställd mall, detta innebär att respondenten har friheten 
att utrycka sig fritt samtidigt som att intervjun får en viss inriktning för att underlätta analysen 
av materialet. Det insamlade materialet från intervjuerna bearbetades sedan genom 
transkribering, kodning och kategorisering. För att kunna behandla det bearbetade materialet 
konstruerades en forskningsöversikt för att kunna begripliga det insamlade materialet. Det 
framtagna resultatet antyder att personer som har haft sammanbrott i placering upplever större 
svårigheter att skapa kontaktnät, svårare skolgång samt belyser ett mer utåtagerande beteende. 
Vidare visar  även studien på att ålder vid placering är en viktig faktor för den placerades 
upplevelse av inkludering i familjehemmet.   
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Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Ove Grape som med tips och råd guidat oss 
genom skrivprocessen. Vi vill även tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer och 
bidragit med deras livsberättelser, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra detta 
arbete.   
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1. Inledning  
Problematiken med omplaceringar fick stor medial uppmärksamhet i och med Aftonbladets 
reportage ‘’flickan bakom pansarglaset’’ från 2016. Reportaget handlar en 14 årig flicka med 
ett stort vårdbehov som i reportaget beskrivs som farlig för sig själv och för andra och därmed 
övervakades dygnet runt bakom pansarglas. I skildringen så läggs stort emfas på det faktum 
att flickan har varit med om 33 placeringar i familjehem och behandlingshem på enbart 13 år. 
Ur den artikeln planterades den första idén till detta examinationsarbete. I regel så brukar den 
placerades perspektiv försvinna i mediala- samt forskningssammanhang. Detta belyser 
Riebschleger, Day & Damaschek (2015) som något som behöver förändras för att stärka 
brukarinflytandet inom samhällsvården. Trots att insatsen att placera ett barn utanför familjen 
kan betraktas som en av de mer omfattande insatser som socialtjänsten kan erbjuda, 
alternativt, nyttja sig av, så anses insatsen, som forskningsämne, vara relativt outforskat 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
Insatsen att placera ett barn eller ungdom utanför det egna hemmet regleras i två centrala 
lagskrifter. Dessa är socialtjänstlagen kapitel 6 om det finns ett samtycke till placeringen. Vid 
avsaknad av samtycke och om vårdbehovet bedöms inte kunna tillgodoses på annat sätt så sker 
placeringen genom lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsen (2013) 
belyser tre nyckelbegrepp inom vård utanför det egna hemmet, vilka är kontinuitet, flexibilitet 
samt närhet. Dessa begrepp är enligt socialstyrelsen förankrade i sociallagstiftningen såväl 
europadomstolens rättspraxis. Trots dessa fundamentala begrepp så avbryts omkring var fjärde 
placering i förtid enligt socialstyrelsen (2012). Detta ställer stora krav på kommuner som enligt 
SoL 6 kap. 2 § har ett ansvar att det skall finnas tillgång till familjehem, HVB-hem och 
stödboendet. Det kan även utgöra en prövning för den placerade som ännu en gång måste 
komma in i en ny vardag i en ny familj eller boende.  
 
Socialstyrelsen (2013) påpekar själva att forskningen om den bedrivna samhällsvården, som 
inkluderar familjehem, HVB samt jourhem, är begränsad. Därmed anser vi att vi har identifierat 
ett forskningsmässigt tomrum som vi, med denna examinationsuppgift, hoppas kunna belysa 
och således öka intresset för forskning kring placeringar utanför det egna hemmet. Insatsen 
omfattar och berör många vilket visar sig av Socialstyrelsen (2014) som anger att år 2013 så 
var 32600 barn placerade utanför det egna hemmet, något som betonar vikten av stark 
evidensbaserad forskning som ligger till grund för insatsen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genomföra en jämförande studie över hur vuxna som tidigare varit 
familjehemsplacerade som barn ser tillbaka på sin tid som placerad. Studiens ambition är att 
undersöka är om det finns skillnad i uttryck om sin placering hos de som hade kontinuitet i sin 
placering i jämförelse med de som haft ett sammanbrott i sin placering vid minst ett tillfälle. 
Termen sammanbrott innebär att placeringen avslutas i förtid och inte på grund av att den 
placerade uppnår myndig ålder eller att det inte längre finns något vårdbehov.  
För att besvara det ovanstående syftet har vi konstruerat följande forskningsfrågor; 

•   Vilka var de avgörande faktorerna för att det blev ett sammanbrott alternativt en 
kontinuerlig placering för respondenterna? 

•   Hur beskriver respondenterna sitt kontaktnät under placeringstiden?  
•   Hur ser respondenterna tillbaka på socialtjänstens roll under placeringstiden?  

 
1.3 Problembakgrund 
Utifrån forskningsfrågorna så kan problematiken gällande detta område främst kopplas till 
socialtjänsten och hur de hanterar placeringen av ett barn i en ny familj. Utöver detta så är det 
nästkommande steget i processen, det vill säga barnets själva vistelse i familjehemmet, en minst 
lika viktig aspekt. Faktumet att socialtjänsten har presenterat siffror som visar att unga barn 
(mellan 0-10 år) genomgår sammanbrott så ofta som 13% till 21% av gångerna, samtidigt som 
barn som placerats långvarigt (minst fyra år) från 12 års ålder genomgår sammanbrott i var 
fjärde placering är ett tecken på att det finns rum för utveckling inom familjehemsplaceringar 
(Socialstyrelsen, 2012). Att samma studie talar om att 60% av alla barn som uppgett att dem 
inte trivts i familjehemmet har haft ett sammanbrott leder till fler problematiska frågor. Varför 
de resterande 40% av missnöjda barn inte blev omplacerade beskrivs inte i texten, vilket leder 
vidare till frågan om det kan finnas resursproblematik hos socialtjänsten, exempelvis tillgången 
till andra familjehem. Å andra sidan kan det även handla om försoning mellan familjehemmet 
och den placerade, vilket vi även kommer fråga om under intervjuerna för att få en bild över 
hur det eventuellt kan se ut.  
 
Gällande välmåendet för barnen så bör man även studera hur deras liv utanför familjehemmet 
ser ut, exempelvis i skolan. Socialstyrelsen har presenterat att skolresultaten visar att barn i 
familjehemsplacering underpresterar jämfört med andra barn i samma ålder (Socialstyrelsen, 
2013). Studierna fortsätter med att påpeka att riskerna för sociala, kriminella och psykiska 
problem ökar i framtiden för barn som har familjehemsplacerats, bland annat med 
självmordsförsök, narkotika- och alkoholmissbruk samt arbetslöshet. Roten till dessa problem 
sägs börja redan via misslyckanden i skolan, och den främsta skyddande faktorn från detta är 
att skolgången går bra. Som förebyggande insats så har metoder tagits fram för att kartlägga 
och förbättra barns förutsättningar för att prestera bättre i skolan (2012).  Ett projekt är 
exempelvis skol-fam som allt fler kommuner ansluter sig till. Projektets ambition är att 
kartlägga familjehemsplacerade barn och ungdomars skolgång genom ett tvärprofessionellt 
förhållningssätt. Det innebär att specialpedagoger, psykologer, familjehemssekreterare och 
ansvarig socialsekreterare bildar ett team kring placerade ungdomar i en kommun. Där 
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genomgår den placerade ett antal tester och följs upp i genom skolgången. Projektet grundades 
på observationer om att familjehemsplacerade hade avsevärt större problem i skolan, enligt 
skolresultaten.  (Socialstyrelsen, 2016) 
 
Enligt socialstyrelsen så finns det ett begränsad forskningsunderlag gällande heldygnsinsatser 
från socialtjänster. Av heldygnsinsatserna är familjehem överlägset är den vanligaste 
placeringsformen för barn i Sverige. År 2011 så var nio av tio barn i åldern 0-12 år med 
heldygnsinsats placerade i familjehem, medan två tredjedelar i åldern 13-17 var det. 
Socialtjänsten förklarar att det bristande forskningsunderlaget kan förklaras med att de svenska 
studierna för det mesta består av registerstudier samt att undersökningsgrupperna varit relativt 
små i kontrast till målgruppen. Socialstyrelsen menar att detta underlag, trots nämnda problem 
har haft en stor inverkan på det praktiska arbetet inom samhällsvården i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2013) . 

2. Forskningsöversikt 
2.1 Samhällsvårdens historia 
För att förstå hur dagens samhällsvård har formats till vad det är i dag så är det av vikt att förstå 
dess historia. Bergman (2016) illustrerar hur fosterföräldrar, som tidigare var den etablerade 
benämningen på de som axlade en fostrande roll för ett icke-biologiskt barn, skulle vara för att 
betraktas som lämpliga under 1900-talets begynnelse fram till andra halvan av 1900-talet. 
Bergman beskriver att fosterföräldrarnas största uppgift var övervakning. Fosterföräldrarna 
skulle skydda barnen från samhället och i gengäld skulle samhället skyddas från ett 
fosterbarnens antisociala destruktiva beteende. Anledningen till att barnet blev placerad var ofta 
att den biologiska familjen var för fattig för att klara av att försörja barnet. Barnet kunde då bli 
placerad i ett  fosterhem, som oftast även den var i en prekär ekonomisk situation men det 
ansågs inte tala emot fosterhemmets förmåga att vara just fostrande. Tvärtom, den ekonomiska 
situationen gav barnen möjlighet till att lära sig hårt arbete menar författaren. Det hårda arbetet 
var, i tidsandan, en god grogrund för att prägla barnen till goda samhällsmedborgare. 
 
Författaren beskriver att detta synsätt dominerade 1900-talet fram till någonstans mellan 1960- 
och  1970 talet.  Efterkrigstidens ekonomiska boom och massbyggnation av bostäder gjorde att 
gjorde att det allmänna välståndet ökade, vilket sedermera också inkluderade fosterhemmen. 
Här menar Bergman (2016) att det skedde en professionalisering av fosterhemmen som till stor 
del bottnade i den omfattande avinstutionaliseringen som genomfördes då. I och med att stora 
institutioner som vårdade barn och ungdomar monterades ner så placerades barn i fosterhem 
som tidigare vårdats på institutionerna. Barn med problematik som tidigare behandlats på de 
stora vård- och omsorgsinrättningar hamnade numera i fosterhem. Dessa inrättningar gick 
under benämningar såsom räddningsinstitut och uppfostringsanstalter. Barnen som bodde på 
dessa boenden kunde vara där för såväl sin egna beteendeproblematik men även för att de 
egentligen bara kom från fattiga förhållanden (Bergman, 2016). Författaren menar även på att 
synen på fosterföräldrarna ändrades i och med avinstutionaliseringen och de börjades  beskrivas 
i termer som ‘’kvalificerade’’ eller ‘’experter’’. 
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Synen på barnen förändrades även under 60- samt 70-talet. Författaren beskriver att barnen i 
regel börjades beskrivas som individer och deras tankar, åsikter och önskemål dokumenterades 
i högre utsträckning än tidigare. Socialtjänsten ökade sin insyn i barnavården, en insyn som 
knappt existerade tidigare och avsaknad stod till grund för en omfattande utredning om 
barnavården under 1900-talet under SOU numret 2011:61. 
SOU 2011:61 är resultatet av den utredning som inleddes 2006, vars syfte var att granska 
barnavården under perioden 1920 till 1980. 1030 personer som var placerade under den nämnda 
perioden som ansåg sig blivit vanvårdade under sin tid som placerad anmälde sig till 
intervju.  De första 404 intervjuerna presenteras i delrapporten SOU 2009:99 och totalt 
866  intervjuer genomfördes och  sammanställdes i slutbetänkandet i 2011:61. Ur 
slutbetänkandet kan man utläsa utredarnas slutsatsats att barnavården har brustit i sitt tillsyn- 
samt uppföljningsansvar. Det manifesteras bland annat i att drygt hälften av respondenterna 
uppger att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp, närmare specifikt 63 % av kvinnorna och 
43 % av männen.  Utredningen utmynnade i det som kallas upprättelseutredningen med SOU 
nummer 2011:9. I utredningen föreslås en enhetlig ersättning på 250 000 kr för de barn som 
vanvårdats under 1900-talet. Motiveringen är att barnet har varit under samhällets ansvar och 
samhället har inte levt upp till det uppdraget. Utredningen beskriver sitt syfte med att det är att 
förhindra en upprepning av det som karaktäriserade 1900-talets samhällsvård, det vill säga att 
barnen inte hade en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten och avsaknaden av utredningar av 
familjehemmet. Ett förslag som utredarna lägger fram är  att barnets särskilt utsedda 
socialsekreterare skall besöka barnet minst fyra gånger per år. 
 
2.2 Skola och psykisk hälsa 
Hur en placering skall gå till visar sig vara ett komplext forskningsområde där det råder stora 
meningsmotsättningar. Detta i synnerhet gällande hur stor övergången ska vara för det 
placerade barnet, det vill säga hur mycket distans behövs till den biologiska familjen och 
närliggande nätverk. I socialstyrelsens handbok för familjehemsplaceringar (2013) så betonas 
lagrummet 6 kap 1 § tredje stycket i SoL.  Detta innebär att vården ska främja den placerades 
samhörighet med familj och nära anhöriga samt kontakt med hemmiljön. I den förklarande 
texten beskrivs att detta förhållningssätt skall gälla både för LVU- samt frivilliga placeringar. 
Detta står delvis till motsättning till upptäckterna av Fawley-King, Trask, Zhang och Aarons 
som i USA undersökte 152 barn i åldern 6-17 som var familjehemsplacerade i studien. Studien 
syfte är att sätta fokus på övergången av att flytta till ett nytt familjehem och hur det har påverkat 
barnen ur dessa tre följande hänseenden; barnets relation till den nya familjen, barnets 
engagemang och skolresultat och barnets psykiska hälsa (Fawley-king, Trask, Zhang, Aarons, 
2017). 
 
Studiens data tydde på att barn som hade mer kontakt med sina biologiska mammor (åtminstone 
en interaktion en gång per månad) hade mer problem med sina mental hälsa än de som hade 
mindre kontakt med sina mödrar. Studien belyser att detta resultat ligger i linje med andra 
studier som visserligen bedrivits i mindre skala. Samtidigt lyfter författarna fram större studier 
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som visar att barn med en regelbunden kontakt till sin biologiska mamma uppvisar mindre 
beteendeproblematik i relation till de som inte har det (Fawley-king, Trask, Zhang, Aarons, 
2017). Författarna kommer till slutsatsen att det kan ligga i barnets intresse att avsluta kontakten 
med ens föräldrar ifall föräldern inte beter sig väl under umgänget över telefon eller i personliga 
möten. Författarna hävdar också att deras insamlade data visar på att det inte ska vara ett 
fundament att placera barn i dennes geografiska närhet. De belyser att det krävs en avvägning 
över barnets överlaga kvalité vid placeringen. Är den genomgående låg så anser författarna att 
en placering långt borta som innebär avbrott i umgänge, syskonkontakt och skola kan utgöra 
att den placerade får bättre förutsättningar än att stanna kvar i närområdet. Kontentan menar 
författarna är att placeringar i närområdet inte skall ske med ren automatik utan barnens 
’’quality of life’’ kopplat till sin omgivning måste ta i beaktning. Författarna lyfter exempelvis 
fram data som visade på att byte av skola när barnen har haft problematik tenderade att ha en 
positiv påverkan gällande barnens psykiska hälsa, och att separation från ens biologiska syskon 
gjorde det lättare att komma överens med sina nya klasskamrater. (Trask, Zhang och Aarons, 
2017). 
 
2.3 Sammanbrott 
Det finns studier som framhäver risk och skyddsfaktorer gällande sammanbrott i placeringar. I 
en studie gjord av Vinnerljung, Sallnäs och Berlin (2014) har 136 familjehemsplaceringar som 
vid 12 års ålder hade varit placerad i minst 4 år undersökts. Dessa följdes senare igenom 
journalanteckningar fram till 18 års ålder. Resultat visar att 24 % av alla placeringar avbröts. 
Ur datamaterialet kunde forskarna peka ut de  två mest markanta riskfaktorerna, vilket  var 1) 
att man blivit placerad efter att man har fyllt två år och 2) att du hade ett biologiskt syskon 
placerat med dig i samma familj  (Vinnerljung, Sallnäs och Berlin, 2014). Utöver detta spelade 
barnets biologiska familjs åsikt om placeringen en stor roll. Om den biologiska 
familjen/föräldern har uttryckt missnöje upprepade gånger så minskar chansen för en fortsatt 
placering väsentligt.   
 
En tendens som författarna observerade är att när ett missnöje yttrades, oavsett om det kom från 
den placerade eller familjehemmet, så fanns det en övervägande risk att det följdes av ett 
sammanbrott i placeringen. Författarna menar att det är den mest uppenbara indikationen på ett 
eventuellt sammanbrott. Men studien menar att detta kan motarbetas med stöttning och 
handledning från professionella familjehemshandledare. En annan primärrisk för sammanbrott 
är om den placerade tidigare behövt omplacerats. När det gäller sammanbrott i Sverige så kan 
man se en skillnad på sammanbrott baserat på ålder. Vid tonårsplaceringar är det vanligast att 
den placerade själv initierar ett sammanbrott (44% av sammanbrotten). Vid yngre placeringar 
(0-10 år) så är det vanligast att familjehemmet (45% av sammanbrotten) initierar 
sammanbrottet. Detta visar sig i Skoogs (2013) avhandling. Författaren väljer att vidga ut 
begreppet sammanbrott genom att placera det inom begreppet instabilitet i placeringen. Inom 
begreppet instabilitet så omfattas sammanbrott, som förklaras som oplanerade avbrott i 
placering, samt planerade byten av vårdmiljöer. Statistiken ovan är därmed gällande oplanerade 
avbrott i placering. Skoog (2013) menar på att det finns en avsaknad av svensk forskning som 
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inriktar sig mot barns upplevelser av instabila placeringar. Dessa studier menar författaren ske 
till största del via retrospektiva studier som då inriktar sig på den tidigare placerades upplevelse 
om hur placeringen har påverkat denne i vuxen ålder. Författaren menar att det finns en 
avsaknad av forskning som baseras i barnets upplevelse under placeringen. Däremot menar 
författaren att det finns det en, i hög grad, samstämmig forskning som pekar på riskerna med 
sammanbrott, bland annat ökad risk att bli involverad i kriminalitet, behov av försörjningsstöd 
och uppsöka sjukvård för psykisk ohälsa.  
 
Denna studie är svensk men den beskriver ett problem som är globalt, vilket  är att sammanbrott 
inom familjehem är frekvent återkommande. Författarna förklarar att en problematik är att 
sammanbrotten, i regel, sker hastigt, vilket försvårar genomförandet av en handlingsplan, 
eftersom att färdiga alternativ för ett eventuellt sammanbrott vanligtvis inte 
existerar.  (Vinnerljung, Sallnäs och Berlin, 2014). 
 
Vad kan då sammanbrott, såväl enstaka som upprepade, ha för inverkan för den som går igenom 
dem? En studie genomförd av McMahon (2012) på Irland undersöker hur den placerades 
nätverk påverkas av placering, såväl omplacering. Författaren gör indelningen i formella och 
primära nätverk. I det primära nätverket inkluderas bland annat familjen, anhöriga och 
kompisar medans det formella nätverket inkluderar bland annat skolan, skolkamrater, 
socialsekreterare och lagkompisar i idrott. För att få fram data har författaren intervjuat personer 
som fortfarande är placerade utanför det egna hemmet samt de som har lämnat 
familjehemsvården.  Författaren beskriver att respondenterna haft svårigheter att upprätthålla 
såväl de informella nätverket som det formella nätverket som upprättats innan placeringen. I 
studien kan man utläsa att svårigheterna ökar vid en längre placering och  avstånden till ens 
hemtrakter. Författaren lyfter fram andra studier som påvisar vikten för ungdomar att vara 
inkluderat i en krets. McMahon (2012) menar på att det bör ske en ändring i riktlinjerna för 
placeringar utanför det egna hemmet för att stärka den placerades möjligheter att fortsatt hålla 
kontakt med sitt redan uppbyggda nätverk. Författaren betonar betydelsen av att minimera 
antalet skolbyten då skolan utgör den enskilt största skyddsfaktorn.  
 
2.4 Brukarinflytande i samhällsvården 
Det finns även forskning som öppnar för möjligheten att öka brukarinflytande som skulle 
kunna bidra med mycket till samhällsvården av placerade barn och ungdomar. Riebschleger, 
Day & Damashek (2015) har i en studie samlat 43 personer i ålder mellan 15-23 år som varit 
placerade i familjehem. Deltagarna har fått ingå i en paneldiskussion med lagstiftare och 
socialarbetare. Tanken är att då kunna observera en eventuell diskrepans mellan de stöd som 
barnen eftersöker och det stöd som erbjuds.  Studiens inriktar sig mot trauma i tre olika faser, 
de trauma som barnen upplevt innan placering, trauma under placering och till sist trauma 
efter placering. Författarna menar att det finns mycket forskning för att förstå trauman som 
barn går igenom i sin egna hemmiljö innan de blir placerade. Däremot upplever författarna att 
det finns en brist på forskning på trauma som barn utsätts för under eller efter placeringen, det 
vill säga i processen till att övergå till ett självständigt boende. Värt att poängtera är att 
sammanbrott i placering kan klassificieras i studien som ett trauma. Forskarna lyfter fram vad 
de 43 respondenterna ansåg att de saknade för stöd. Vanligt förekommande åsikter var brist 
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på kontakt med myndigheter, avsaknad av utbildade familjehem, inget stöd när man växer ur 
systemet och ska stå på egna ben samt brist på tidiga interventioner när det finns ett missnöje.  

 

3. Metod 
Studien har sin grund i kvalitativ metod och bearbetas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  
 
3.1 Urval 
Till studien så har det tillämpats ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) innebär det att 
forskningen inte strävar efter ett resultat som går att generalisera till målpopulationen. 
Deltagarna väljs inte ut på slump och alla i målpopulationen har inte en teoretisk chans att få 
inbjudan till att delta i studien. Vårt syfte med studien var att vara explorativ snarare än att det 
skulle finnas en ambition att vara teoribildande. Målsättningen var att lyfta fram perspektiv från 
tidigare placeringar och koppla deras erfarenhet till relevant forskning inom studien. Sedan ville 
vi bibehålla ett jämförande inslag igenom studien och därmed så delades respondenterna upp i 
två grupper. Båda grupperna förenas i att de båda skall innefatta egenskapen av att varit 
placerade utanför det egna hemmet i minst ett år. Personerna skall även vara 18 år för att 
förenkla samtyckeskravet (Bryman, 2011). Respondenterna valdes ut strategiskt för att få fram 
en variabel att undersöka. Två stycken har valts fram som har haft en placering som har 
inneburit minst ett avbrott i placeringen där respondenten behövt flytta till ett annat familjehem 
eller någon annan placeringsform utanför det egna hemmet. I den andra gruppen har två valts 
fram som haft en placering där den inte funnits något sammanbrott. Där har placeringen 
avbrutits då personen uppnått myndig ålder eller då vård- eller omsorgsbehovet inte bedöms 
längre finnas.  
 
För att finna personer som har varit villiga att delta i studien så har olika tillvägagångssätt 
använts. Det första som gjordes var att gå igenom våra personliga kontakter för att se om det 
fanns någon i vår närhet som skulle kunna tänka sig att delta. Därefter kontaktades personer 
som inte var i vårt kontaktnät, utan i ett andra led, det vill säga kontakter till våra kontakter. 
Förslag på en som skulle kunna tänka sig att delta studien gavs via vår handledare och det blev 
den första respondenten. Den andra respondenten var via en gemensam vän som hade sett vårt 
intresse på sociala medier. Tredje respondenten som deltog i studien hörde när det eftersöktes 
respondenter till studien i en konversation som vi hade sinsemellan i en av universitetets lokaler 
och anmälde då sitt intresse till studien. För att locka mer uppmärksamhet till studien så 
annonserades det i en Facebookgrupp som heter ‘’Umeå tipsgrupp’’. Gruppen har drygt 18 000 
medlemmar och genererade en respondent. Vi vände oss också till familjehemsenheten i 
Skellefteå kommun som involverade sig i studien i form av att de kunde skicka ut vårt 
kallelsebrev till personer som de ansåg passade vår målgruppsbeskrivning.  Anledningen till att  
Skellefteå kommun tillfrågades är att en av författarna till studien tillbringade sin 
verksamhetsförlagda utbildning på familjehemsenheten i Skellefteå, vilket ansågs underlätta 
kontakten med yrkesaktiva inom området. Skellefteå kommun skickade ut vårt följebrev till nio 
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personer, där fyra av dem anmälde sitt intresse på deadline-dagen. På grund av en initial 
missräkning av tiden som läggs ner på varje intervju i form av genomförandet av intervjun, 
transkriberingen, kodning, analys av material och så vidare så valde vi att avbryta 
genomförandet av intervjuerna på grund av tidsbrist. Då intervjuerna aldrig genomfördes så 
fanns det inte en risk att det blivit selektivt med ett insamlat material då det inte inkluderades i 
första början.  
 
Vår minimumgräns var på fyra respondenter men ingen övre gräns på antal respondenter. 
Teoretisk mättnad anses inte kunna uppnås i studien utan kvantiteten på respondenter baseras 
istället på Kvale och Brinkmanns (2014) ideal. De menar på att en studies mål gällande antal 
respondenter bör vara att nå så många deltagare som möjligt utifrån rådande förutsättningar.  
 
3.2 Intervjuer 
Vi har genom en kvalitativ intervjumetod byggt upp en mall med en rad semistrukturerade 
frågor som vi ställt till intervjupersonerna (se bilaga 1). Detta är av huvudsakligen av två 
anledningar; 1) vi ska använda oss utav en kvalitativ innehållsanalys som är lämplig för detta 
intervjuformat och 2) ämnet vi valt är byggt på den egna individens erfarenheter som är högst 
specifika, och därmed kunde eventuella följdfrågor från vår sida variera brett beroende på 
föregående svar (Bryman, 2011). Att intervjumallen samtidigt hade en bulk av solida frågor är 
för att vi ändå hade begränsade frågeställningar där vi skulle jämföra två grupper med varandra 
och dra slutsatser utifrån deras svar, detta i kombination med den flexibilitet den har lockade 
oss till att använda den semistrukturerade metoden (Bryman, 2011). I övrigt så handlade 
frågorna som ställdes om individernas personliga erfarenheter, och därför är det viktigt att de 
skulle känna att de hade ett fritt ord att beskriva sina egna upplevelser. (Bryman, 2011). 
 
En nackdel som forskare brukar peka ut med semistrukturerade intervjuer att är att 
kategorisering och registrering av svaren, vid analysering, blir försvårad och kan lättast 
bearbetas utifrån en strukturerad intervjumall (Bryman, 2011). Det som även kännetecknar 
flexibiliteten med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren själv väljer standardiseringen. 
Vad som menas med detta är att vi själva som intervjuare ställde frågorna utifrån en låg 
standarisering, det vill säga att vi anpassade oss efter den enskilda individen som styrde 
samtalets gång (Davidson & Patel, 2012). Detta ska dock inte förvirras med ostrukturerad 
intervju som nästintill helt styrs utifrån intervjupersonen, utan det fanns färdiga frågor 
medtagna som var uppdelade i olika teman- “socialtjänsten”, “biologiska familjen”, 
“familjehemmet” samt “nutid”. Men hur frågorna ställdes och i vilken ordning varierade utifrån 
intervjupersonen då exempelvis frågor om den biologiska familjen kunde vara irrelevanta då 
intervjupersonens föräldrar hade gått bort (Davidson & Patel, 2012).  
 
Eftersom den semistrukturerade intervjumetoden är gjord för att man ska identifiera åsikter 
kring olika ämnen, så såg vi till att att ha så icke-ledande frågor som möjligt. Just därför så 
exkluderade vi svarsalternativ eller något annat som kunde påverka respondentens svar kring 
frågorna (Davidson & Patel, 2012). Eftersom att både intervjuaren och intervjupersonen är med 
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och gör samtalet inom kvalitativa intervjuer, förvisso för olika anledningar, så måste 
intervjupersonen få förutsättningarna för att kunna bygga upp ett logiskt och betydelsefullt 
resonemang, eftersom hen själv oftast inte får något i gengäld för att ställa upp. Detta gjorde vi 
genom att använda ett språkbruk och kroppsspråk som var relevanta för denna kontext och som 
intervjupersonen på ett bekvämt sätt kunde begripa. Ett exempel på detta är att vi använde oss 
av vissa lämpliga termer som är kopplade till vår utbildning när vi intervjuade någon som läst 
liknande kurser som oss för att på så sätt förenkla det för hen, medan vi skippade sådana ordval, 
som kan betraktas som yrkesjargong, när vi intervjuade någon utan snarlik akademisk 
utbildning  (Davidson & Patel, 2012). Tiden dessa intervjuer tog att genomföra låg på ett spann 
mellan 90 till 120 minuter och de ägde rum på grupprum på universitetet. I ett fall så 
intervjupersonen obekväm med att ställa upp om intervjun skulle genomföras genom ett fysiskt 
möte, vilket innebar att en intervju genomfördes via mail. Intervjusvaren vi fick tillbaka 
omfattade tre sidor. Önskan var så klart att den skulle göras på plats med personen, men det 
finns även fördelar med att göra den via nätet. Risken för felcitat utesluts helt och hållet och 
personen får all tid i världen att formulera sig på sitt egna vis, medan nackdelen mest utspelar 
sig i att våra följdfrågor inte inkluderas, utan att vi får nöja oss med den information vi får i 
mailet. Därmed går man miste om känsloyttringar och kroppsspråk.  
 
3.3 Analysering av material 
Vi har använt oss utan av en kvalitativ innehållsanalys. Metoden innebär en tolkning av 
kommunikation, vilket i den här studiens fall innebär intervjuer (Bryman, 2011). För att 
säkerhetsställa att studien inte får ett bortfall av kontext i respondenternas svar så har vi valt att 
anteckna känslouttryck och långa pauser i svaren.  Detta har vi tagit i beaktande vid 
transkriberingen samt i det efterföljande kodningsarbetet för att materialet behålla största 
möjliga sammanhang och inte rycka delar ur sitt samband. Efter transkriberingen ägnade vi oss 
åt en gemensam genomläsning av allt textmaterial för säkerhetsställa en enighet om vad som är 
centrala delar i respondenternas utsago. Detta krävs vid kodningen där det görs ett selektivt 
urval för att få fram meningsbärande enheter ur respondenternas berättelser.  Därefter delades 
dessa kärnfulla meningar upp i kategorierna inkludering/exkludering, nätverk och anknytning 
samt  uppfattning av socialtjänsten. Dessa tillsammans gav en röd tråd ledde oss till huvudtemat 
“Betydande faktorer för kontinuitet i familjehemsplaceringar. Alla dessa kategorier anses ha en 
betydande faktor för att kunna utgöra en grund för kontinuitet alternativt sammanbrott i en 
familjehemsplacering. En induktiv ansats har varit utgångspunkten för den processen, det vill 
säga att slutsatserna av infromationen görs genom en analys som är byggd observationer och 
tolkningar som insamlats under arbetets gång (Molander, 2003). Den deduktiva ansatsen som 
går ut på att en studie ska bevisa, alternativt falsifiera, en given premiss har därför inte varit 
lämplig för studiens syfte. 
 
3.4 Etik 
Respondenterna informerades genom antingen följebrevet eller på plats vid intervjun om den 
data vi samlar in kommer behandlas konfidentiellt samt hur deras deltagande kommer 
presenteras och i vilket syfte. Deras deltagande anonymiseras vid framställandet av det 
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insamlade materialet genom att de fick ett fiktivt namn. Vid intervjutillfället så tillfrågades 
respondenten om den godkänner att samtalet spelades in eller om den föredrog att samtalet 
transkriberades direkt. Vi var varsamma här om att inte vara pressande genom att tala i termer 
om att det skulle underlätta för oss att spela in. Det personen instinktivt tyckte bäst om fick vi 
respektera. Vid ett tillfälle ville respondenten inte spelas in. Vi frågade då respondenten om det 
var okej att kontakta vederbörande i efterhand om det skulle uppstå en oro om något citat blev 
nedtecknat korrekt. Under intervjun kontrollerades citat med respondenten för att 
säkerhetsställa att det fanns en enighet i det nedtecknade materialet. Intervjuerna avslutades 
med att betona att det går bra att dra sig ur med sitt deltagande i studien trots genomförd 
intervju. Vi påpekade även att det går bra att komma med frågor om sitt deltagande i studien 
eller om studiens utformning när som helst.  
 
Den inställning vi har gentemot etiken till denna studien ligger i linje med Kalman & Lövgren 
(2012) beskrivning om etisk prövning. Det innebär att man ska värna om såväl kunskapen som 
individen som står för den. Det innebär en ständig övervägande om individen tar skada av de 
material de producerar till studien, ytterligare om individen tar skada av hur informationen 
presenteras. Då respondenterna är anonymiserade samt har kontroll över sitt deltagande i studie 
så anses nyttan som forskningen medför överväger riskerna av respondenternas deltagande.  
 
3.5 Valet av retrospektiva intervjuer 
I vår studie så har vi använt oss av retrospektiva intervjuer. Denna typ av intervjumetod öppnar 
upp möjligheten för den intervjuade att leda in samtalet på hur händelser från det förflutna, i 
dessa fall upplevelser som barn haft under familjehemsplaceringar, påverkar de som vuxna 
idag. Detta skiftar fokus från hur intervjupersonen kände där och då under 
familjehemsplaceringen och sätter istället fokus på eventuella konsekvenser som placeringen 
kan ha haft (Skoog, 2013). Ett exempel på detta i studien är frågeställningen ”Hur ser 
respondenterna tillbaka på socialtjänstens roll under placeringstiden?”. Eftersom att 
intervjupersonerna återblickar på händelser som hände för flera år sedan så flikar intervjun även 
in på vilka korrelationer respondenterna tror kan finnas mellan socialtjänstens beslut angående 
deras familjehemsplacering och hur deras livssituation ser ut idag. Hade man genomfört studien 
med barn som var placerade vid intervjutillfället så hade studien fått ett tydligare perspektiv på 
hur socialtjänsten agerade och hur intervjupersonen upplevde detta under själva placeringen. 
Detta betyder att om studien hade inkluderat, alternativt, helt inriktat sig på barn som under 
intervjutillfället var familjehemsplacerade så hade studien även kunnat få ett större 
vetenskapligt värde. Skoog (2013) belyser att det finns ett tomrum i vetenskapen kring 
familjehemsplacerade barn under själva placeringen då intervjuerna oftast sker retrospektivt. I 
studien valdes möjligheten att utforska det området bort på grund av samtyckeskravet. Detta då 
samtycke behöver inhämtas av vårdnadshavare. Vilket, i regel, krävs vid intervjuer med 
minderåriga (Kalman & Lövgren, 2012).  
 
Däremot så lyfts retrospektiva intervjuer fram som fördelaktiga av Westberg och Tilander 
(2010) vid intervjuer av familjehemsplacerade. De intervjuade 56 tidigare placerade utifrån en 
modell som kallas karlstadsmodellen. Denna modell utvecklades i början av 2000-talet av 
familjehemsenheten i Karlstad och är en samtalsmetod som används vid uppföljningssamtal 
med tidigare placerade med målet att sedermera kunna kvalitetssäkra den egna verksamheten. 
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Westberg och Tilander (2010) belyser att en viktig del inom modellen är att intervjun sker 
tidigast två år efter avslutad placering. Författarna belyser att det inte var någon nackdel att 
intervjun kan ske långt senare än två år efter avslutad placering och pekar på att respondenterna 
fått möjlighet att reflektera över sina erfarenheter i familjehemmet. De påpekar även att 
respondenterna inte längre är i en beroendeställning gentemot familjehemmet, vilket kan 
underlätta för respondenten att svara öppet och ärligt på frågorna. I denna studie ses detta på 
både gott och ont då det positiva är just att respondenterna har fått möjlighet till reflektion. Det 
negativa är att känslor och intryck kan gå förlorade i intervjuer som sker långt efter de händelser 
de beskriver (Bryman, 2011). Resultaten studien får fram grundas i respondenternas syn på 
placeringen idag och det förefaller en risk att man med tidens gång glömmer bort det vardagliga. 
Det kan ses som en brist i studien att äktheten, det vill säga respondentens egentliga upplevelse 
under placeringen inte kommer fram i den valda forskningsdesignen. 
 
 
3.6 Ansvarsfördelning 
Det har varit en jämn ansvarsfördelning genomgående i studien. Vi har haft kontinuerliga träffar 
varje dag under skrivprocessen för att försäkra oss att det finns en insyn i vad båda skriver. 
Detta för att underlätta den röda tråden genom arbetet och att det inte behövs tas bort material 
som den andra redan hunnit skriva om. Vi har haft såväl muntliga som skriftliga diskussioner 
om studiens disposition, innehåll och kärna för att säkerhetsställa att det finns en enighet om 
det material som utarbetas, hur det presenterar samt vad för slags slutsatser som kan dras ifrån 
det. Varje avklarat kapitel har genomgått en gemensam genomläsning där båda parter fått gett 
sina synpunkter och som därefter kunnat revideras under pågående skrivprocess. Båda parter 
känner att det har varit ett välfungerande system där ingen har behövt dragit ett större last än 
den andra.  
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4. Teoretisk ram 
I arbetet har vi anammat ett perspektiv som bottnar i anknytnings- och nätverksteorin. 
Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby i mitten av 1900-talet. Bowlby skulle igenom 
världshälsoorganisationen WHO kartlägga psykiska problem bland de hemlösa barn som blev 
aktuella efter andra världskriget. Bowlbys teori förankrades i barnets relation med en 
modersfigur. Han menade  att det essentiella för att bibehålla ett barns psykiska hälsa är att 
förhindra att bandet mellan barnet och modersfiguren avbryts. När Bowlby studerade de 
föräldralösa barnen så observerade han att barnen inte fick någon rimlig möjlighet att knyta 
någon bestående relation till en vuxen. De närmaste barnen kom till att knyta an till någon 
vuxen var barnskötarna som ständigt avlöste varandra. (Lindén, 2013) 
 
Teorin kompletterades senare av Mary Ainsworth som genom sina observationer av mödrars 
interaktion med spädbarn framställde begreppet anknytningsmönster. Ainsworth mening med 
begreppet är att illustrera hur barn utvecklar en anknytningsstil baserat på hur 
omsorgpersonernas, det vill säga föräldrarna eller substitut till föräldrarna, responderar till 
barnet närmande eller yttringar av kommunikation. Ainsworth menar på att ett barn som vet att 
den får respons av omsorgspersonen vid känsloyttringar, exempelvis gråt och skratt, utvecklar 
en inre trygghet och en förmåga att knyta stabila ankytningsband. Omsorgspersonen blir då en 
form av trygg bas för barnet som denne kan utgå ifrån. Barnet får i och med den trygga punkten 
en ökat incitament till att utforska sin omgivning.(Lindén, 2013).  
 
Förmågan att kunna knyta sig an till andra människor är relevant i den mening att det är centralt 
för att kunna bygga ett kontaktnät. Inom nätverksteorin så formas människor i utbytet med 
andra människor. Människan strävar efter grundläggande behov som uppkommer i 
interaktionen med andra människor. Exempelvis behov som trygghet, närhet och kärlek. 
Kopplingen mellan nätverksteorin och anknytningsteorin är därmed att förmågan att knyta band 
till människor, inom anknytningsteorin, är grundläggande förutsättningar för att kunna bygga 
ett kontaktnät som i sin tur kan tillfredsställa grundläggande sociala behov (Engdahl & Larsson, 
2011).  
 
En direkt konsekvens av att förhålla sig till en teoretisk ram är att arbetet får en tydligare 
avgränsning. I denna studie har det inneburit att vi i har insamlat forskningsmaterial som 
behandlar sociala nätverk och vad en tillgång, alternativt frånvaro, kan ha för påverkan barn i 
allmänhet och placerade barn i synnerhet. Grundpremissen är att aknytningsteorin och 
nätverksteorin kan agera i, nästintill, symbios med varandra. Detta då aknytningsteorin tillför 
ett perspektiv på hur en individ är rustad för att närma sig andra människor och hur ens 
aknytningsmönster tenderar till att leda en till att vara slutet- eller öppet inställt till att ingå i 
nätverk (Lindén, 2013) Nätverksteorin belyser sedermera utbytet som uppstår i interaktionen 
mellan människor och att  nätverket även kan agera som ett skyddsnät vid motgångar (Engdahl 
& Larsson, 2011). Den teoretiska ramen har till följd av att den är förankrad djupt i studien satt 
sin prägel på studien. Genomgående i studien har det funnits ett särskilt fokus på 
respondenternas beskrivningar av sina nätverk, vilka svårigheter eller möjligheter de såg att gå 
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in i nätverk samt vilken betydelse de själva ser på att bilda nätverk.  Vilket således har gjort att 
studien tagit en särskild inriktning  mot sociala processer.  

5. Resultat 
I det här kapitlet presenteras det bearbetade materialet utifrån de genomförda intervjuerna. För 
att garantera respondenternas anonymitet har namnen blivit figurerade. Respondenterna har 
gemensamt att de har en anknytning till Umeå kommun men det innebär inte att behöver blivit 
placerade av Umeå kommun eller i Umeå kommun. De fyra respondenterna har delats in i två 
jämnstora grupper i resultat framställningen. I den ena gruppen, som vi valt att kalla grupp 1, 
inkluderas personerna som har haft en placering utan sammanbrott och i den andra gruppen, 
som följaktligen kallas grupp 2, är de som vid minst ett tillfälle haft ett sammanbrott i sin 
placering. 
 
5.1 Deltagarporträtt  
Grupp 1 består av av Maja och Lisa. Båda är mellan 25-35 år gamla.  
 
Maja blev placerad i 16-års ålder då mamman gick bort. Pappan fanns inte med i bilden sedan 
tidigare. Maja beskriver att bekanta till familjen hade valt att ställa upp som familjehem och 
hon kunde bo där till myndig ålder. Maja beskriver att hon gick från att vara ensamt barn till en 
ensamstående mamma till att gå in en större familj. Maja ställer sig kritisk till delar i sin 
placering och menar på att familjen skulle haft en mer omfattande utredning och belyser hennes 
svårigheter att bli en del av familjen. ‘’Jag blev som en gäst i det som skulle vara mitt hem’’ 
Maja påpekar att familjehemmet själva gick igenom ett tragedi då pappan i familjen gick bort 
cirka ett år innan placeringen började. 
 
Lisa blev familjehemsplacerad vid tre års ålder då hennes föräldrar blev dömda till fängelse. En 
familj som var vän med Lisas föräldrar tog på sig ansvaret att ta hand om Lisa, så hon blev 
placerad där ända tills hon blev myndig. Förutom skillnaderna i de fysiska dragen mellan Lisa 
och hennes familjemedlemmar och i efternamnet så upplevde Lisa att hon blev inkluderad som 
ett “vanligt” barn i familjen. Placeringen fortsatte fram tills Lisa blev myndig, och fastän  hon 
flyttade ut från hemmet så är hon idag fortfarande en del av familjen. Lisa tyckte dock att hon, 
eftersom placeringen snabbt skulle visa sig bli permanent, lika gärna kunde ha adopterats 
istället för att vara placerad under alla de åren. Lisa är den äldsta respondenten och placerades 
på 80-talet. 
 
Grupp 2 består av Robin och Veronica. Båda är mellan 20-30 år gamla.  
 
Robin blev placerad första gången vid 14-års ålder på grund av en svår familjesituation, i 
synnerhet i relationen med sin styvpappa. Robin har blivit placerad i ett flertal familjehem och 
även några behandlingshem över hela landet. Robin menar att anledningen till vistelsen på 
behandlingshem orsakades av att det till slut inte fanns några familjehem tillgängliga samt att 
ett av dessa boenden kunde göra en utredning om ADHD. Robin beskriver att han var ganska 
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stor, både i ålder och till storleken, och säger att det kan ha bidragit till att att familjehemmen 
uppfattade honom som hotande. Robin säger att att han kunde kunde få humörutbrott, att 
bägaren kunde rinna över som han beskriver det till följd av sin sin ADHD, men att han aldrig 
gett sig på någon fysiskt. 
 
Veronica blev placerad i familjehem vid 11-års ålder då hennes mamma gick bort på grund av 
en överdos. Hon blev förflyttad cirka ett dussin gånger mellan olika slags boenden, bland annat 
behandlingshem, jourhem och utredningshem fram tills hon blev nitton år gammal. Vid 16-års-
åldern så gick hennes far bort av samma anledning som modern. Placeringarna utspelade sig i 
princip över hela Sverige, så mycket av hennes nätverk försvann eller bröts upp i processen och 
hon blev lämnad utan vårdnadshavare, vilket hon beskriver som tjänstefel från socialtjänstens 
sida.  
 
 
5.2 Nätverk och anknytning 
I analysen av det insamlade materialet märktes snabbt att åldern då respondenterna placerades 
första gången var relativt hög, med Lisa med en placeringsålder på tre år som undantag. Detta 
betyder att majoriteten av respondenterna växte upp med minst en av sina biologiska föräldrar 
till större delen av sin uppväxt och då i synnerhet de första åren som är av en stark betydelse 
inom anknytningsteorin. Anknytningsteorin är, som tidigare framlagts i kapitlet teoretisk ram, 
en förklaringsmodell på hur barnets kontakt med sin omsorgsperson, under den tidiga 
barndomen påverkar barnets utveckling samt förmåga att bygga känslomässiga relationer, även 
långt senare i livet (Lindén 2014). Respondenten Maja lyfter fram följande resonemang kring 
hur hon ser på ett bra föräldraskap: 
 
‘’M: Nej, men jag försöker tänka här. Det var en bra fråga men…. Jag vet ju hur jag vill bli 
som förälder och jag vet ju hur min mamma var som var helt fantastiskt.  Vi kanske inte alltid 
hade så mycket pengar och så men hon gav mig så mycket kärlek och så mycket trygghet. Så 
jag tror att det var avgörande. Hade jag inte fått det under min uppväxt så hade jag inte klarat 
mig så bra. Jag tänker att det inte någon idealsituation att förlora sin mamma och inte ha någon 
pappa och inte några syskon och hamna i en helt ny familj. Det är ju inget drömläge men ändå 
att kunna ta sig ur det där, det tycker jag i alla fall är starkt. Jag kan ändå känna tacksamhet 
mot min mamma att hon ändå gett mig en sådan trygghet och så mycket kärlek”. 
 
Maja beskriver där ett samband mellan den uppväxt hon har fått och hur väl hon klarade av sin 
tid som placerad. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan man hävda att det finns en 
koppling mellan Majas utlåtande och begreppet trygg bas, som tidigare belysts i den teoretiska 
ramen.  Den trygga basen, som i det här exemplet manifesteras i modern, innebär att barnet har 
en trygghet att falla tillbaka till och kan därmed skapa ett funktionell dynamik mellan att vara 
knuten till en trygg punkt och utforskande (Lindèn, 2014). Detta kan illustreras genom två 
polariserade egenskaper, närhet och distans. Ett barn med en trygg anknytning tenderar att 
besitta förmågan att kunna gå in i nya sociala kontexter. Det, i motsats till barn med otrygg 
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aknytning, där tillvaron kantas av diverse rubbningar. Risken finns att barnet drar sig till de 
yttersta kanterna inom spektrumet närhet och distans. Detta kan då innebära att barnet utvecklar 
en nära till överdriven önskan om närhet alternativt avvisar det som kan liknas vid försök av att 
komma närmare inpå livet (Lindén, 2014). Studien har inte som avsikt att spekulera i vilken typ 
anknytningsstil vars respondenterna har utvecklat.  Detta citat anses dock belysa att det finns 
en korrelation mellan en välfungerande anknytning i tidiga år och hur utrustad man är inför 
omvälvande eller oförutsägbara livshändelser.  
 
Respondenterna i Grupp 2, det vill säga Robin och Veronica, beskriver uppväxtåren som mer 
problematiska och mer konfliktfylld men att det fortfarande hyser starka känslor gentemot sina 
föräldrar. Veronica berättar angående hur hon ser på vad som utgör ett bra föräldraskap idag;  
 
‘’V: En sak jag tycker är viktigt idag är att familj inte bara är blodsband, vem som helst kan få 
ett 
barn men inte alla kan uppfostra och ta hand om ett barn och genuint bry sig om sitt barn. 
För mig är det viktigt att visa i handlingar inte bara tomma löften. Jag älskade mina föräldrar 
väldigt mycket men i missbruksvärlden så betyder inte löften och ord speciellt mycket. 
Därför anser jag att det är väldigt viktigt att man som förälder visar sitt barn att de är trygga 
hos en, att de visar en kärlek och omsorg.‘’ 
 
Robin svarar på samma fråga angående föräldraskap: 
 
“R:  Jag tror att föräldraskapet är viktigast de första åren. Banden man knyter då är såpass 
starka och svåra att bryta, särskilt till ens mamma. Jag såg aldrig familjehemmen som 
föräldrar, mycket på grund av att det var så turbulent men också för att det är svårt att se några 
andra ta den platsen //  
... Jag visste att jag inte kunde bo med min mamma då vi inte fungerade som familj men jag har 
inte slutat se henne som min mamma.’’ 
 
Detta beskriver respondenternas insikt om föräldraförmågan möjligtvis inte fanns där men att 
det känslomässiga bandet till föräldern kvarstår och kan därtill ha förstärkts av en problematiskt 
anknytning (Lindén, 2012).  
 
Respondenterna beskrev skillnader i skolgång baserat på om de är inkluderade i grupp 1 eller 
2. De som haft sammanbrott i placering uttryckte att skolan blev lidande av behöva flytta runt. 
Det ledde till att ena respondenten inte har avklarat gymnasiet medan den andra klarade av 
gymnasiet men senare än sina jämnåriga kamrater. De beskriver även att det var svårare att 
knyta kontakter genom skolan och förklarar att det kan ha orsakats av regelbundna flyttar som 
aldrig gav de chansen att ordentligt integreras i skolmiljön. De som haft en kontinuerlig 
placering har å andra sidan avklarat gymnasiet i fas med sin ålder och studerar idag på högskola.   
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5.3 Inkludering/Exkludering 
I alla intervjuer så har intervjupersonerna på ett eller annat sätt pratat om och diskuterat vikten 
av att känna tillhörighet till familjen man blir placerad hos och vilken betydelse det har för 
stabiliteten i deras relation till familjehemmet. I grupp 2  så har känslan av exkludering varit en 
betydande faktor för sammanbrottet som skett i placeringen. Med exkludering avses hinder som 
respondenterna lyfter upp som rubbar eller begränsningar möjligheten att känna sig som en i 
familjegemenskapen. Motsatsen till detta är begreppet inkludering som avser de fragment i 
respondenternas berättelser som anses ha en betydelse i främjandet av att kunna gå in i en 
familjegemenskap. Ett exempel på detta kan vara ett inkluderande språk som att exempelvis att 
kalla den placerade för en av sina egna, exempelvis son eller dotter. Vad som kan kategoriseras 
som en inkluderande respektive exkluderande handling är högst subjektiv. Därmed var det av 
högsta vikt att, i intervjufasen av studien, fånga upp respondentens upplevelse och tolkning av 
handlingar, utförda av familjehemmet eller socialtjänsten, som kan tänkas ligga inom 
begreppen inkludering/exkludering. Att ge dem utrymmet att själva definiera en handling eller 
händelse som inkluderande eller exkluderande och inte, som forskare, själva definiera en 
händelse att passa in i någon av de två nämnda kategorierna. 
 
 Definitionen av sammanbrott är när placeringen avbryts oavsiktligt och före planerat datum 
som satts av socialtjänsten (Vinnerljung, Sallnäs och Berlin, 2014). Sammanbrottet kan bero på 
olika anledningar och initiativet för sammanbrottet kan huvudsakligen komma från tre olika 
aktörer; 1) det familjehemsplacerade barnet, 2) socialtjänsten eller 3) familjehemmet. I Robins 
fall beskriver han att placeringen inleddes bra och han uppfattade att det var ömsesidigt från 
familjehemmets sida. Med tiden så upplevde Robin att hans frihet i hemmet började regleras 
alltmer i och med nya regler som infördes av familjehemmet. Argumentationer började uppstå 
och det hela kulminerade en sen vinterkväll då föräldrarna i hemmet ansåg att Robin 
inkräktande på deras privatliv genom att ha mikrofon påslagen när han samtalade med sina 
vänner över internet. Denna situation ledde till ett bråk som ledde till att familjehemsföräldrarna 
låste ut Robin. Robin bröt sig tillbaka in i huset med en kofot eftersom att han tyckte att det var 
kallt, och det hela slutade i en polisanmälan från familjehemmet. Två dagar senare så blev 
Robin upphämtad utav socialtjänsten och sammanbrottet var ett faktum. Detta exempel passar 
klart in på en av definitionerna av vad som beskriver ett sammanbrott, det vill säga att 
familjehemsföräldrar avbryter en placering innan det var planerat från socialtjänstens sida och 
därmed vägrar att förse mer hjälp till barnet (Vinnerljung, Sallnäs och Berlin, 2014). Vad som 
förblir oklart är om socialtjänsten själva höll med familjen om att denna händelse var över 
gränsen från endast Robins sida, eller om dem även tyckte att föräldrarna begått ett misstag och 
därmed bedömt att detta familjehem inte var redo för att ha ett barn placerat hos sig. 
 
Även Veronica fick flytta runt mycket till olika boenden. Det unika med Veronicas fall, utifrån 
våra intervjuer, var att hon själv tog kontakt med socialtjänsten, trots sin unga ålder. Hennes 
mor gick bort av en överdos vid 11-års ålder och i och med att hennes far också var en 
missbrukare så blev hemmet ännu mer dysfunktionellt än vad det redan var. Efter att hennes far 
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vid ett par olika tillfällen hotat med att kasta ut henne från huset så bestämde hon sig för att fly 
hemmet och berätta det som hänt för en socialsekreterare, som i sin tur fixade en 
familjehemsplacering till Veronica. Veronica beskrev att den nya familjen inte var van med en 
så problematisk ungdom, och på grund av hennes egna mentala ohälsa så fortsatte mönstret av 
hennes flykter gång på gång, fram tills socialtjänsten tyckte att det var nog. Veronica själv 
menar att hon var den mest bidragande faktorn till detta sammanbrott. Om barnet antingen 
ringer socialtjänsten och berättar att hen vägrar vara kvar i familjehemmet eller om barnet flyr 
hemmet upprepade gånger så skapar barnet förutsättningarna för ett sammanbrott, och Veronica 
medger att hon regelbundet gjorde det sistnämnda (Vinnerljung, Sallnäs & Berlin, 2014). Detta 
mönster av flykter fortsatte efter att Veronica blivit omplacerad från familjehemmet i Norrland 
till ett utredningsboende i södra Sverige och på ett antal andra boenden. 
 
Vi har även Maja som vid 16-års ålder blev placerad i ett familjehem efter att hennes mor gått 
bort. Med en från början frånvarande far så blev Maja helt ensam med två år kvar tills hon blev 
myndig, och behövde i och med det någonstans att bo fram tills hon fyllde arton. En familj som 
var bekant med Majas mamma tog på sig ansvaret att bli hennes familjehem, och trots att 
placeringen var kontinuerlig (inget sammanbrott under hela placeringen) så kände sig inte Maja 
helt inkluderad i familjen. Hon beskriver att pappan i familjehemmet gick bort tidigare samma 
år och att familjen var inne i en bearbetningsprocess i den sorgen. Maja som själv var inne i sin 
egen sorgeprocess efter sin mors bortgång tror att det påverkade familjehemmets förmåga att 
gå in i ett familjehemsuppdrag.  Hon beskrev att hon “kände sig som en gäst i sitt egna hem” 
och att hon “kände sig som en outsider”. Enligt socialstyrelsen så avbryts sex av tio av alla 
placeringar där barnet inte trivs i familjen, men enligt Maja egna utsago så är hon i gruppen 
som utgörs av fyra av tio- det vill säga dem som är missnöjda med placeringen men att ett 
sammanbrott inte skedde (Socialstyrelsen, 2012). 
  
Maja berättar genomgående i intervjun om att hon gjorde vad hon kunde för att komma in i 
familjen, samtidigt pekar hon ut en strävan mot självständighet: 
 
‘’M:Ja, alltså den här lägenheten som jag och mamma bodde i fick jag ju behålla och hyra ut 
då. Så jag visste hela tiden att på min artonårsdag då kommer jag få flytta tillbaka. Det var det 
jag hade, det var min motivation till att bo kvar i det här hemmet, just att jag visste att jag skulle 
få flytta tillbaka. Jag har till och med kvar mina gamla texter som jag skrivit under gymnasiet 
där det står hur mycket jag längtade till att bara få flytta dit. Jag kände mig självständig. När 
jag blev föräldralös, eller vad man ska säga, även om jag hade fosterföräldrarna, så kände jag 
att det var där jag blev vuxen. Jag har alltid varit ganska självständig men där var det verkligen 
-’’Nu är jag vuxen, nu klarar jag mig själv.’’ Även i familjen så var det så, jag körde mitt egna 
race där. Jag bodde där och det var inte så himla najs men jag stod ut.’’ 
 
Den längtan efter att bli myndig och självständig som Maja ger uttryck för kan knytas till 
Robins, från grupp 1, beskrivning av övergången till att bli myndig.  
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‘’R: Jag trivdes bäst på de behandlingshemmen jag bodde på. Det hände grejer där och man 
fick lära sig att bli vuxen. I familjehemmen var jag som bara. I behandlingshemmen jobbade vi 
tillsammans fram regler och sånt medans i familjehemmen kunde de som bara dyka upp när 
som helst för sånt som gått bra tidigare. Jag kände väl att jag försökte hjälpa till så gott som 
möjligt i de familjehem jag hamnade i, typ för att visa min tacksamhet för att jag fick bo där 
men jag kände aldrig att jag blev en del av familjen.  
Den längsta familjehemsplacering, gällande tid,  i vår studie var Lisas. Lisa blev placerad i sitt 
familjehem vid tre års ålder efter att hennes föräldrar hamnat i fängelse och en familj som kände 
hennes föräldrar tog på sig ansvaret att fostra henne. Lisa kände att hon blev inkluderad i 
familjen som en vanlig familjemedlem tills hon blev myndig, och mer därpå. Hon beskriver att 
hon än idag känner sig som en del av familjen. Hon upplever sig vara som en vanlig dotter/syster 
till familjemedlemmarna. Hon beskriver att en orsak till att hon upplever det så är att 
familjehemmet använder sig av ett inkluderande språk. Hon berättar att hon blir kallad för 
moster och faster av syskonbarnen och familjehemsföräldrarna kallar henne för dotter när de 
introducerade henne för andra. Forskning visar att familjehemsplaceringar som sker när barnen 
är yngre minskar sammanbrottsrisken. I synnerhet är det placeringar i åldern mellan 0-2 som 
löper lägst risk för att sammanbrott ska ske (Vinnerljung, Sallnäs & Berlin, 2014).  Lisa hade 
inte med sig något biologiskt syskon in i denna familj och hade inte heller haft en misslyckad 
familjehemsplacering tidigare, vilket enligt statistiken visade på att chanserna för att ett 
sammanbrott skulle ske var mindre (Socialstyrelsen, 2012). Gällande de biologiska föräldrarna 
så träffade Lisa dem en gång efter att hon önskat det själv, och angående det sa hon: 
 
“L: Socialtjänsten och familjehemmet försökte aldrig pusha fram något, vilket var väldigt bra. 
Jag ville bara träffa dem för att jag var nyfiken. Känslan under mötet var konstig, det var som 
att träffa en främling fast med fysiska likheter.”  
 
 
5.4 Uppfattning om socialtjänsten  
Gemensamt för alla intervjupersoner är att de har väldigt starka åsikter om socialtjänstens roll 
i deras placeringar samt hur de uppfattar socialtjänsten idag. Åsikterna varierar brett beroende 
på situationer och erfarenheter som ihågkoms från tiden som placerad, men alla har ändå 
synpunkter på hur saker och ting kan förändras till det bättre. Ett exempel är Lisa som  tycker 
att vissa saker inom familjehemsplacering var bättre förr och att utvecklingen inom systemet 
har lett till sämre förutsättningar för barnen. Lisa berättar att hon via media och bekanta 
uppfattar det som att de biologiska föräldrarna har sista ordet gällande umgänge med barnen. 
Detta är enligt Lisa inte bara kontraproduktivt gentemot barnens trygghet utan även själviskt 
till fördel för vuxna människor. “För vems skull är det socialtjänsten oftast styr upp sådana 
träffar? För de vuxnas, förstås”, konstaterar Lisa. 
 
Hon fortsätter förklara att de som varit placerade tidigare i livet borde ha mer att säga till om 
för att dem själva bäst vet hur det fungerar i praktiken. Denna metod med brukarinflytande har 
använts i bland annat USA då vuxna som var familjehemsplacerade som barn har gett sitt 
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perspektiv till relevanta besluttagare angående potentiella förändringar  (Riebschleger, Day & 
Damashek, 2015). Ytterligare krävs ett omfattande arbete från utredarens sida för att kunna 
skapa en god dialog med den placerade. I synnerhet när det gäller barn som tidigare upplevt sig 
som svikna av vuxna. En del i det arbetet är att identifiera hinder för den placerade att utrycka 
sig fritt (Hindberg, 2010) En sådan förändring som skulle vilja göras av åtminstone en av våra 
intervjupersoner är att barnens röst ska bli mer hörd av socialtjänsten under placeringen. Maja 
uttryckte sig såhär: 
 
“M: Ja, de (socialtjänsten) frågade mig saker och sådär men vad ska jag göra om de frågar mig ’’hur 
går det nu i den här familjen’’ och fosterföräldrarna sitter där och hör mig säga att det bara är skit. De 
behandlar mig inte alls bra och så vidare. Det kan jag ju inte göra. Så det är väl det jag önskar att de 
hade gjort, mer individuella möten med mig och frågade mig hur jag hade det. För deras uppfattning, 
alltså föräldrarnas, är ju en sak. Men min är ju en helt annan.“ 
 
Angående vart barn och ungdomar ska  placeras så ska socialtjänsten i första led undersöka 
möjligheterna med en placering i personens närhet i enlighet med SoL 6 kap 5§. Frågetecken 
kring denna utgångspunkt väcks när man får höra Majas historia. “Nu i efterhand tänker jag, 
men Gud, hur kunde de ens ta emot mig?”, säger Maja när hon tänker tillbaka på hur hon 
upplevde tiden i familjehemmet. Vidare ska det tilläggas att familjen Maja blev placerad hos, 
som var bekant med hennes mor sen tidigare, inte var redo för att ta emot henne egentligen, då 
dem själva gick igenom svårigheter.  Dessa i form av att pappan i familjen gick bort tidigare 
under året Maja blev placerad och en ny man till familjehemsmamman var på väg att komma 
in i familjen. Maja beskriver att hon fick en bra far-dotter relation till den nya pappan i 
familjehemmet men att det faktiskt orsakade, det hon upplever som svartsjuka, från 
familjehemsmamman.  
 
‘’I: Du har gått igenom några saker som du menar gjorde det inte så bra att bo i det här 
familjehemmet? Finns det något som var avgörande för att det fungerade väl, när det väl gjorde 
det? Var det någon särskild faktor? 
I: Alltså det var ju pappan i familjen. Hennes nya alltså. Vi klickade jättebra. Dels för att han 
inte hade några egna barn och jag blev som dottern som han aldrig fick. Men även för att han 
inte inte kom så bra överens med hennes barn. Vi var som mer lika han och jag. Vi gillade 
samma musik och både gillade matte.  Han hade pluggat till ingenjör och  ja hjälpte mig mycket 
med det. Vi klickade skitbra. 
I: Rent spontant undrar jag. Blev det  någon typ av rivalitet inom familjen?  
M: Jo, (skratt). Det blev det. Det är så sjukt för det var ju inte så länge sen, eller jag några år 
sedan. Det känns så sjukt när man ser tillbaka på det. Det blev en väldigt stark avundsjuka från 
mamman då. Hon såg ju hur bra vi klickade. Hon blev ju lite avundsjuk då för hon kände, eller 
ja det är ju bara min upplevelse om vad hon kände, men jag kunde märka det. Det var nån gång 
jag hade varit i skolan och då hade han smsat mig ba ’’Ja Maja, ta på dig något fint för ikväll 
ska vi på operan typ. Då hade han köpt två biljetter och tänkte att det kunde vara någon bra 
typ far och dotter grej liksom. Men då blev hon svartsjuk på det och kunde som inte unna oss 
det. Då var väl det jag kände också där att hon ser att jag inte har någonting, kan hon då inte 



  
 

23 

unna oss det, att vi har fått det starka bandet liksom. Han var egentligen det som var bra i den 
familjen skulle jag säga.’’ 
 
 
Alla familjehemsplaceringar stoppas inte per automatik av socialtjänsten när den placerade når 
arton års ålder. I många fall inkluderar socialtjänsten i sin genomförandeplan att 
barnet/ungdomen ska vara placerad tills att den fullföljt sin skola, vilket ledde till att Lisa 
exempelvis flyttade ut från sitt familjehem när hon var nitton år gammal, vilket hon tyckte var 
väldigt viktigt för stabiliteten i hennes övergång till ett självständigt vuxenliv (Socialstyrelsen, 
2006). Robin pekar å andra sidan  på att han inte har någon utbildning och är beroende av 
socialtjänsten än idag. Han kopplar delvis ihop det med att han inte har haft någon stabil grund 
att stå på “Har man en skakig grund så blir det svårt att klara sig i resten av livet som vuxen. 
Tanken var att jag skulle bli mekaniker, men så ser det inte ut idag”. 

6.Diskussion och slutsats  
Med tanke på att studien endast intervjuade ett fåtal (fyra stycken) så är det svårt att säga att 
vår forskning kan bidra till någon större mängd statistik gällande ämnet som en kvantitativ 
studie hade gjort. De rön som denna studie funnit ligger dock i linje med tidigare forskning och 
antyder på vissa problemområden inom samhällsvården. En generell brist tycks vara 
utredningsarbetet. Dels att respondenterna belyser situationer där familjehemmen brister i 
konflikthantering. Detta kan bero på att avsaknad av stöd till familjehemmen vid 
upptrappningen av en konflikt eller att familjehemmet inte har fått en förståelse att detta kan 
förekomma inom uppdraget. En annan problematik kan vara anhörigplaceringar. Inte 
anhörigplacering i sig men det faktum att utredningsarbetet kan bli hämmat av ett antagande av 
att placeringen är optimal på det sätt att de har en relation till den placerade. Detta bör rimligen 
kunna utgöra en risk att man bortser från att göra en grundlig utredning. Exempelvis Majas fall 
där familjehemmet tätt intill placeringen upplevt ett dödsfall inom familjen. Detta bör tala emot 
deras möjligheter att utgöra ett tryggt hem som kan se till barnets bästa i enlighet med SoL kap 
1 §2. Studien belyser också en viss problematik med uppföljningsarbetet i placeringen. En del 
i detta är att respondenterna berättar att de upplevde det som att professionella talade över 
huvudet på dem eller bara direkt till familjehemmet. De kunde även fråga om deras åsikter om 
placeringen i sammanhang där det det finns en svårighet att uttrycka sig själv, exempelvis när 
familjehemmet var närvarande. Socialstyrelsen (2012) förklarar att barnperspektivet skall 
tillämpas vid tillsynen i familjehemmen. Socialstyrelsen poängterar vikten av att fånga upp den 
placerades upplevelser i samtalen vid inspektionerna för att kunna få en så bra överblick över 
barnets situation som möjligt.  Hindberg (2010) beskriver att rollen som utredare kräver en 
insikt i de hinder barn har om att berätta saker som bekymrar dem. Författaren belyser i 
synnerhet barn som tidigare blivit svikna av vuxna. Där betonar författaren att det krävs ett 
omfattande relationsarbete mellan socialsekreteraren och barnet för kunna nå en öppen dialog.  
 
En av våra intervjupersoner var till och med utan någon som helst vårdnadshavare under en 
längre period trots att det var åratal kvar till hon skulle bli myndig. Detta kan indikera en form 
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av desorganisation inom socialtjänsten, men frågan är varför? Beror det på brist på kompetens 
eller för lite resurser, eller om det är en kombination av de båda är svårt att peka ut exakt. 
Samtidigt måste man ha i åtanke att det är väldigt komplexa relationer och situationer som 
socialtjänsten har hand om vilket gör att det inte alltid finns perfekta lösningar men förbättring 
kan och bör ske i framtiden.  
 
Men det fanns även gott om positiva omdömen på vissa aspekter av socialtjänstens arbete. Lisa 
som var familjehemsplacerad på 80-talet påpekade många gånger om att socialtjänsten gjorde 
rätt i att aldrig pressa henne att träffa sina biologiska föräldrar, något som hon uppfattar har 
förändrats idag när man pratar med andra familjehemsplacerade. Detta kan uppfattas vara en 
väldigt kontroversiell och känslig fråga som handlar om föräldrars rätt till sina barn, där det blir 
någon slags konflikt mellan det biologiska bandet mellan föräldrarna och barnet kontra 
tryggheten och stabiliteten som ska komma från ett familjehem med mer lämpliga 
förutsättningar för att ta hand om barnet. Det uppstår ett dilemma där man å ena sidan kan tycka 
att det är oetiskt att förhindra möten mellan barn och biologiska föräldrar samtidigt som man 
kan tycka att ett biologiskt band inte per automatik ska leda till rätten att ha en relation med 
sina barn. En balansgång där mötet mellan barn och biologiska föräldrar kan tas upp som förslag 
av en mellanhand, som socialtjänsten (beroende på bakgrund och förutsättningar) kan vara bra 
så länge barnet i slutändan får det sista ordet. Att man som barn ska få chansen att träffa sina 
biologiska föräldrar kan vara bra, men att bli påtvingad en relation kan upplevas som oetiskt 
eftersom att barnen ändå blivit placerade i en annan familj av en anledning.  
 
Annan positiv kritik kom från Veronica som tyckte att hennes goda livskvalité som hon har 
idag i stor del var tack vare socialtjänsten som såg till att hon fullföljde sina studier och skaffade 
sig förutsättningarna för att säkra den framtid hon har idag, vilket visar på att socialtjänsten 
förstod hennes behov av ett förlängd placering och agerade korrekt utifrån det. Gällande mycket 
var det varierande åsikter, men något som alla intervjupersoner enades om var att socialtjänsten 
antingen inte fångade upp deras åsikterna eller gett dem en plattform som tidigare 
familjehemsplacerade gällande utvecklingen av insatsen. Intervjupersonerna i studien tyckte att 
om det finns någon som vet hur denna insats kan förbättras, så är det dem. Detta låter logiskt 
då själva insatsen är riktad mot barn. Att det kan vara svårt för barn i “stundens hetta” att bidra 
med rationell kritik är förståeligt, så därför kan man dra slutsatsen att personer som är vuxna 
idag men som kan se tillbaka på sin familjehemsplacering har ett väldigt unikt och värdefullt 
perspektiv på det hela. 
 
En observation i studien är att deltagarna i grupp 2, det vill säga de som behövde flytta vid 
minst ett tillfälle i sin placering, i högre utsträckning belyser en egen beteendeproblematik, eller 
det som tenderar att kallas ett utåtagerande beteende. Detta leder till frågan hur väl rustade 
familjehemmen stod för att bemöta detta. Detta kan sättas i ett sammanhang men den framtagna 
forskningsbakgrunden där, i synnerhet Riebschleger, Day och Damashek (2015) sätter fokus på 
en familjehem med bristande utbildning som skall hantera barn med problematisk bakgrund. I 
det stora hela kan man ringa in det här i frågan om förväntningar. Vilka förväntningar har 
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samhället på dem utsedda familjehemmen? Skall familjehemmen förlita sig på den egna 
intuitionen eller ha en större förankring i styrdokument och teori? Frågeställningarna för en 
tillbaka till Bergsmans (2016) beskrivning av förändringen i samhällsvården kring 1970. I 
kölvattnet av avinstitutionaliseringen blev det en upptrappning i den kunskapsgrund som 
familjehemmen kan tänkas behövas, då vissa problematikområden som tidigare hanteras 
institutionellt nu föll i knäna på familjevården. Avinstitutionaliseringen kan ses som en 
katalysator som förskyndade behovet av professionalisering av familjehemsvården. Den 
efterföljande frågan efter att fått tagit del utav våra respondenters beskrivningar är om den 
kunskapsgrunden har uppnåtts, i synnerhet gällande konflikthantering. Deltagarna i grupp 2 
beskriver konflikter i familjehemmen och något gemensamt bland de två är att sammanbrottet 
i placeringen oftast skedde efter några enstaka månader efter att placeringen inletts. Innebär då 
detta att familjehemmen inte är förberedda nog, i form av kompetens, utbildning och ett 
professionellt förhållningsätt? Kan det vara så att det ställs för höga förväntningar på vad ett 
familjehem, som i det stora hela bara är en vanlig familj, ska klara av? Ett huvudsakligt intryck 
som har växt fram under studiens gång är att familjehemmen har en säregen position inom vård 
och omsorgsinsatser. Detta karaktäriseras med att insatsen, i det närmaste, kan beskrivas som 
att det ligger i limbo mellan altruistiska  ideal och professionalism.  Det vill säga att barnet ska 
gå in i en helt vanlig familj som gör det av god vilja samtidigt som att de ha ett professionellt 
förhållningssätt. Benar man ut det till kärnan så är familjehemsvården, i stora drag, en 
heldygnsinsats som bedrivs av vanligt folk.  
 
En annan observation är att ingen av de fyra intervjupersonerna hade två biologiska föräldrar 
som var i ett förhållande. Skilsmässor eller döden hade brutit upp familjerna vilket i sin tur kan 
ha försvagat den kvarstående förälderns relation till barnet. Vad man även kan se är att 
styvföräldrar på ett eller annat sätt komplicerat situationen. I Robins fall så var styvfadern en 
central faktor till varför han kände att situationen hemma blev för dålig och att familjehem 
därför kunde bli en nyttig substitut för honom. Att han fortsatte ha en nära kontakt med sin mor 
efter att han blivit familjehemsplacerad var nödvändigtvis inte heller något som gynnade 
honom. Forskning visar att familjehemsplacerade barn som fortsätter ha kontakt med sina 
biologiska mödrar regelbundet ofta uppvisar fler symptom  av mental ohälsa. Samtidigt visar 
andra studier att barn med en fortsatt kontakt med en biologisk mor uppvisar mindre 
beteendeproblematik. Det råder alltså inte ett vetenskapligt konsensus om huruvida placerade 
barn överlag gynnas eller missgynnas av en sådan regelbunden kontakt (Fawley-king, Trask, 
Zhang, Aarons, 2017). Maja å andra sidan, som blev familjehemsplacerad efter att hennes mor 
gått bort, kände att styvfadern för hennes “nya” syskon i familjehemmet ledde till en splittring 
i familjen. Hon menade att barnens biologiska mor i familjehemmet inte kunde unna Maja och 
styvfaderns en far-dotter relation på grund av svartsjuka. I dessa två fall ser man hur att, fastän 
det är olika situationer (familjehem gentemot “vanligt” hem) att de vuxna inblandade haft 
väsentliga skillnader i sin syn på barnen och att det nästan skapas två olika agendor, vilket leder 
till kompromisser som måste göras om något så viktigt som om ett barns hälsa. Just därför bör 
större fokus läggas på utredningar om miljön i familjehemmet är lämplig för att kunna ta emot 
ett barn.  
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Dessa komplexa interna relationer inom familjen skapade inte dem bästa förutsättningarna för 
att en till individ skulle kunna komma in, och framförallt inte ett barn som just kommit ut från 
ett trauma som att den enda föräldern i ens liv har gått bort. Frågan är då; hur kommer det sig 
att socialtjänsten tyckte att en familjen med ett flertal barn, en far som nyligen avlidit, samt en 
ny låtsaspappa hade en lämplig familjesituation för att emot ett barn som Maja i synnerhet eller 
något barn överhuvudtaget i allmänhet? Eller var det så att socialtjänsten inte visste om dessa 
omständigheter, vilket isåfall är ett stort problem i sig själv?  
 
Studien har, genom respondenterna som valde att delta i studien, fått ett perspektiv som 
ursprungligen inte var tänkt. Det är att tre av fyra respondenter placerades i hög ålder, vilket 
möjliggjorde att vi kunde lyfta frågan om vad det kan innebära att placeras vid den åldern. Alla 
dessa tre uttryckte svårigheter att komma in i en ny familj. Detta har en koppling till forskningen 
av Vinnerljung, Sallnäs & Berlin (2014) vars resultat pekar på större svårigheter desto äldre 
barnet är vid placeringen. Detta leder till en frågeställning om familjehem är den rätta insatsen 
för tonåringar som närmar sig myndighetsålder. Frågeställningen kan även preciseras till vilken 
roll familjehemmen bör anamma isåfall. Bör familjehemmet möjliggöra att den placerade skall 
komma in i familjen eller bejaka en mer boendestödjande roll där det väsentliga är att den 
placerade skall få verktygen att klara sig på egna ben. Bara en av våra respondenter har 
exempelvis kontakt med någon av av sina familjehem idag, och det var den som placerades i 
yngst ålder. Detta kan antyda att det skiljer sig i förväntningar från den placerades sida mot 
socialtjänst och familjehem, där den placerade egentligen enbart söker uppehälle medans 
samhällsvården vill möjliggöra en form av anknytning till vuxenvärlden i form av 
familjehemsföräldrar. Detta är ett förslag till framtida forskning, att se hur samhällsvården skall 
förhålla sig till tonårsplaceringar och hur möjligheterna ser ut att knyta sig an till en ny familj i 
sena tonåren. Eventuellt överväga möjligheten att hitta någon annan typ av boendeform för 
ungdomar som inte nödvändigtvis har behovet av att komma in i en familj, på det sätt ett yngre 
barn har. Utan snarare få den vård den behöver tills myndig ålder.  Hierarkin inom en familj 
som är grundad på det biologiska bandet mellan barn och föräldrar kan vara svårt att anpassa 
när man ska inkludera en ungdom som om inom ett fåtal år eller månader kommer lämna 
familjen då tiden kan vara för knapp samt att anknytningen i högre ålder är svårare än i ung.  
 
Eftersom att studien har ett litet urval så betyder det att det kan vara ett missvisande resultat, 
vilket innebär ett lågt signifikansvärde (Bryman, 2011). Det problematiska är att det finns inte 
finns så mycket svensk forskning kring familjehemsomsorgen som studien kan ställas i relation 
till för att avgöra om resultat stämmer in med etablerade forskningsrön. Studien har därmed fått 
förlita sig på utländsk forskning, vilket alltid innebär en fråga om överförbarhet. Kan 
samhällsvården i USA och Irland jämföras med den i Sverige? Bedömningen är att den kan 
göra det. Detta på grund av att problemen som avspeglas i studierna, såsom skolgång, nätverk 
och avsaknad av brukarinflytande stämmer väl överens med varandra, trots nationsgränserna. 
Samtidigt så måste det tas i beaktande att studien kan ha förbisett skillnader i hur 
samhällsvården bedrivs i respektive land. Kärnan å andra sidan, det vill säga att ett vård eller 
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omsorgsbehov som inte kan tillgodoses av den egna familjen leder till insatsen att ett barn eller 
ungdom placeras i en annan familj, anses dock vara intakt. Därmed anses det vara legitimt att 
ställa dessa studier i relation till varandra.  
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Bilaga: 1 Kodningsbilaga 
Meningsbärandeenheter/Koder  Kategori 

Trygghet 11 
såg dem som föräldrar 1 
behandlad bra 1 
ensam 1 
kärlek 1 
tillit 3 
kände att jag var deras barn 1 
kunde ha adopterat mig 1 
’’Kände mig som en gäst i det 
som skulle vara mitt hem’’ 
’’Kände mig som en outsider ’’ 
’’Det fanns en svartsjuka ifrån 
familjemammans sida, då jag 
fick en bra relation med 
pappan’’ 

Inkludering/Exkludering 
 

’’Jag tänkte att tar jag upp det 
som inte funkade så kanske jag 
skulle behöva flytta till något 
värre. ’’ 
’’Värst var familjehemmen, att 
behöva bli inkastad i en familj 
med deras regler’’  
’’Jag tog med mig lunch från 
skolan eller köpte egen mat i 
början, det tog några veckor 
innan jag kände att jag kunde ta 
för mig’’ 
 
 
 
 

Anpassning  

’’Mamma och pappa tog en 
överdos’’ 
’’Mamma och pappa var i 
fängelse’’ 
’’Hade en strulig familjerelation 
till styvpappan’’  

Anknytning   
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’’Föräldrarna kunde inte ta hand 
om mig’’  
’’Pappan var inte med i bilden’’ 
(2)  
’’Mamma var sjuk’’  
’’Mamma var själv 
fosterhemsplacerad’’ 
’’Placerades för att min mamma 
dog’’ 
’’Fick aldrig någon 
vårdnadshavare efter att mina 
föräldrar dog’’  
 
 
’’Det bästa var att socialtjänsten 
aldrig tvingade mig att träffa 
mina föräldrar’’  
’’Fick gå kvar på samma skola’’  
’’Hade kvar samma vänner’’  
’’Flyttade till en liten by där jag 
inte kände någon’’  
’’Fick flytta runt över hela 
Sverige’’  
’’Kontakten med mina vänner 
över internet begränsades’’  
’’Mer än tio placeringar för en 
tjej utan en stabil punkt i livet 
kan ju inte vara rätt’’  
’’Jag tror inte på att biologiska 
band automatiskt behöver vara 
starkare än sociala band’’  

Nätverk 

’’De frågade bara 
familjehemmet hur det gick’’ 
’’Jag hade samma 
socialsekreterare från det jag var 
barn till det jag var vuxen, vilket 
blev en trygg punkt’’  
’’Hade en bra sekreterare men 
de bytte till en som inte kollade 
till mig’’ 
’’Jag kände mig aldrig som ett 
typiskt socialtjänsten fall’’ 

Uppfattning om 
socialtjänsten 
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’’Jag tror att man lever två 
separata liv beroende på om 
varit placerad eller inte.’’ 
’’Jag tycker att det var tjänstefel 
att placera om mig så mycket’’ 
’’Socialsekreteraren försökte 
aldrig lära sig känna mig’’  
’’Jag har en förståelse för att det 
var svårt för socialtjänsten’’ 
’’Familjen jag hamnade i hade 
mycket problem själva. Pappan i 
familjen hade gått bort tidigare 
under året. De var mitt inne i den 
sorgeprocessen. I efterhand kan 
jag inte förstå hur jag placerades 
där’’   
 
 
 

 
 
  

Kategorier 
 

Kärnkategori 

Inkludering/Exkludering 
Anknytning 
Anpassning  
Nätverk 
Respondenternas 
uppfattning om 
socialtjänsten  
 

Bidragande faktorer till kontinuitet 
i placeringen 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Kontrollfrågor: 
 
När placerades du? 
 Hur gammal var du? 

 
 
Familjehemmet:  
Vilka känslor hade du inför att behöva flytta till ett familjehem? 
 
Hur kände du att du blev inkluderad i familjehemmet?  
 
Vilka faktorer var avgörande för att det fungerade väl/dåligt på familjehemmet?  
 
Tycker du det borde ha blivit ett avbrott eller förlängning av placeringen? Varför isåfall?  
 
Hur långt var du tvungen att flytta när du flyttade till familjehem? (Uppföljningsfrågor, kunde 
du behålla ditt sociala nätverk, skola, fritidsaktiviteter? 
 
Hur många familjehem var du på? Kan du ge oss en beskrivning på hur länge du var där 
och hur det gick 
 
 
Tycker du att något specifikt var svårast med att flytta till ett familjehem? 
 
Tycker du något specifikt var bra för dig med att flytta till ett familjehem? 

 
Biologiska familjen: 
 
Vad var dina föräldrars första reaktion till att du skulle placeras? Förändrades detta med tiden? 
 
Upplever du att dina föräldrars sätt att se på dig förändrades under tiden du var familjehemsplacerad? 
Fick du en annorlunda roll i din familj? 
 
 
Förändrades din syn på dina föräldrar?  
 
Såg du under någon period familjehemsföräldrarna som dina föräldrar?  
 
Vad betyder föräldraskap för dig? Vad inkluderas i det begreppet? 
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Socialtjänsten:  
 
Hur upplevde du socialtjänstens beteende på den tiden? Känner du detsamma idag när du tänker 
tillbaka?  
 
Kände du en tillit/trygghet hos socialtjänsten?  
 
Är det något stöd du känner att du saknade från socialtjänsten sida?  
 
Skulle du kunna tänka dig att själv söka stöd hos socialtjänsten idag?  

 
Nutid:  
 
Hur ser du på familjehemsvård som insats idag?  
 
Vilken inverkan tror du att placeringen har idag?  
 
Har du någon kontakt med familjehemmet/familjehemmen idag?  
 
Hur känns det att prata om tiden som placerad idag? Känner du att du kan vara öppen med 
det?  
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Bilaga 3: Följebrev 
 
Vi heter Amin Nouf och Alexander Olofsson och är studenter vid Socionomprogrammet på 
Umeå̊ Universitet. Vårt examinationsämne berör familjehemsplaceringar. 
Syftet med studien är i att utröna kunskap i hur tidigare familjehemsplacerade upplever sin tid 
som placerad. Din medverkan skulle kunna bidra till en förbättring av familjehemsvården 
alternativt ett ökat intresse för forskningen inom området. 
Datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer som beräknas ta ungefär en timme. 
Intervjuerna kommer att antecknas direkt vid intervjutillfället eller med din tillåtelse spelas in 
för att antecknas senare. Allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt och ingen 
utomstående skall kunna röja din identitet. Intervjuerna kommer att ske under oktober månad. 
Det går när som helst att ställa in sin medverkan i studien om du känner för att hoppa av. För 
vidare frågor kontakta Alexander Olofsson på alleo94@gmail.com eller med telefonnummer 
0767616385 eller Amin Nouf på aminzn95@gmail.com eller på telefonnummer 0764187083. 
 
Hälsningar 
Alexander Olofsson termin 6 Umeå Universitet 
Amin Nouf termin 6 Umeå Universitet 
 


