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Sammanfattning 

Övervägande delen av forskning kring socialtjänstens placeringar av barn och ungdom riktar 

sig mot barnens situation vid dessa insatser eller föräldrarnas upplevelser av skiftande 

familjebehandlingar. Det har heller inte påträffats forskning riktad mot föräldrars upplevelser 

av barn och unga placerade i HVB-hem typ behandlingshem.  

 I aktuell studie delger sex föräldrar med barn, placerade enligt LVU, individuellt sina 

synpunkter och tankar kring samarbete med socialtjänsten och olika vårdgivare såsom 

familjehem och HVB - hem. 

Denna kvalitativa studie, med en tematisk analys på narrativ bas, visar att föräldrarna är i 

stora drag nöjda med det samarbete som pågår gällande sina barn och ungdomar placerade 

p.g.a. eget beteende. Föräldrarna har dock därmed inte avsagt sig föräldraskapet utan önskar 

fortsatt information och delaktighet beträffande sina barn. Studien tar också fäste på 

anknytningsteorin både ur barnet och förälderns synvinkel gällande fortsatt relation. Fokus 

ligger också på den förändrade föräldrarollen som informanterna önskar få hjälp att hantera. 

Det saknas stöd för föräldrarnas egen situation då kris samt skam- och skuldkänslor uppstår i 

samband med barnens placering.  

Denna studie, visar stora likheter med utfallet av den studie Allmänna Barnhuset ansvarat för, 

gällande föräldrars röster om hur det är att ha sina barn placerade i fosterhem. (Höijer, 2007)  

 

Nyckelord: Anknytning, placerade barn, föräldrastöd, kris, skuld och skam. 
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Inledning/bakgrund 

Allmänt 

Samhället har ett särskilt ansvar för barn och unga som placeras utanför sitt hem p.g.a. behov 

av stöd eller skydd. Det ska finnas en långsiktig planering för den minderåriga som hon eller 

han ska vara delaktig i. Socialtjänsten ska göra regelbundna uppföljningar och samtala med 

barnet eller den unga. De flesta minderåriga som placeras utanför sitt ursprungliga hem 

kommer till ett familjehem. Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av 

socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och vars verksamhet inte bedrivs 

yrkesmässigt.  Familjehem utreds och godkänns av socialtjänsten och får också stöd under en 

placering. Ungdomar som riskerar att fara illa på grund av omständigheter eller eget beteende 

kan placeras på ett så kallat hem för vård och boende (HVB). Med detta avses ett hem som tar 

emot barn för vård eller behandling i förening med ett boende. På senare år har antalet 

placeringar i HVB ökat då det blivit svårare att hitta familjehem, särskilt för ungdomar. Det 

finns idag många HVB som är små och familjehemsliknande. Rent generellt är det dock i 

regel en väsentlig skillnad mellan de två boendeformerna vad avser barnets 

familjelivssituation.    

 

”För institutionsplacerade barns vidkommande innebär detta att vederbörandes möjlighet till 

familjerelationer begränsar sig till relationer med ursprungsfamiljen ”(Mattsson, 2010 s. 85).  

 

Inom HVB- begreppet inryms det som föräldrarna kallar för behandlingshem. En del av 

hemmen drivs i kommunal regi, andra är enskilda. De senare måste ha tillstånd från 

Socialstyrelsen och står också under deras tillsyn. Media har under senare tid skrivit om 

placerade barn och ungdomar samt numer vuxna personer, vilka delgett sina erfarenheter. De 

biologiska föräldrarnas röster kring placeringar av sina barn och deras egna upplevelser av 

detta framkommer sällan. Då det handlar om jämförelsevis många barn och ungdomar, inom 

landet varje år, är det av intresse att få del av de erfarenheter som några föräldrar kan bidra 

med.  

Tidigare forskning  

Under 1960 och 1970-talet är den dominerande synen att föräldrar är utbytbara och att 

familjehemsföräldrar kan täcka barnets alla behov. Familjehem är vid denna tidpunkt den 

traditionella placeringsformen. 
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Barn-i-kris-projektet  

Barn-i-kris-projektet, en studie som pågår åren 1980-1981 och involverar 89 barn i 

familjehem i åldern 0-16 år, har en stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av 

familjehemsvård i Sverige och synen på arbetet med minderåriga inom socialtjänsten. Studien 

betonar vikten av en upprätthållen relation till biologiska föräldrar för barns utveckling av 

identitet (Höijer, 2007). Studiens undersökning baserar sig på objektrelationsteorin och då 

framför allt Margaret S. Mahlers forskning (Westberg & Tilander, 2010). Det är åtta olika 

forskare som deltar och beskriver skilda områden kring placering av barn i familjehem. De 

olika rapporterna som publiceras handlar bland annat om familjehemsföräldrarna (Vinterhed, 

1985), biologiska föräldrarna (Hessle, 1988), socialarbetarna och det sociala arbetet 

(Börjesson & Håkansson, 1990) samt om de placerade barnen (Cederström, 1990, 1994), 

(Vinnerljung 1996b) & (Linden 1984 & 1998) vilket framgår av Att lära av fosterbarn-åtta 

års arbete med intervjuer med före detta fosterbarn (Westberg & Tilander, 2010). Ett av 

Barn-i-kris-projektets studier Familjer i sönderfall (Hessle, 1988) handlar om de biologiska 

föräldrarna. Hessles undersökning av föräldrarna, till de barn som ingår i studien, visar att de 

befinner sig i ett socialt utanförskap. Den vanligaste orsaken till placering av barn i 

familjehem är att föräldrarna har missbruksproblem och/eller psykiska problem. Cirka 84 

procent är ensamstående, varannan arbetslös eller pensionär och 72 procent saknar 

yrkesutbildning. Hessles studie beskriver föräldrarnas situation där ungefär 40 procent av dem 

framför en försämrad livskvalité efter att barnen placerats och då barnen fortfarande är 

placerade i samhällsvård. Cirka 60 procent av familjerna har fått hem barnen eller så har 

barnen flyttat till eget boende. Forskarna i nämnda longitudinella studie framför kritik till att 

placerade barns föräldrar ofta betraktas med misstro. Numera är det dock det 

relationsorienterade synsättet en självklarhet vid socialtjänsten rörande placeringar av barn 

(Höijer, 2007). 

Föräldrars röster - hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem 

I en svensk studie där brukare och forskare samverkar finns sammanställt olika forskning om 

hur föräldrar upplever att ha sina barn placerade i familjehem. Underlaget baseras på enskilda 

samtal med föräldrar och genom seminarier på Allmänna Barnhusets kursgård, Sätra Bruks 

Herrgård. Allmänna Barnhuset hade också följt Enköpings, Norrköpings och Sundsvalls 

kommuner i deras arbete med föräldragrupper. Sammantaget har Allmänna Barnhuset 

därigenom haft kontakt med cirka 40 föräldrar (Höijer, 2007). 
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Höijer (2007) menar att föräldrar, vars barn placeras i familjehem, får acceptera att dela 

föräldraskapet med familjehemsföräldrar och socialtjänsten. Föräldrarna kan uppleva en 

uppfattning av sig själv som vara misslyckad i sin fostrarroll.  Detta kan skapa en risk för 

minskad kontakt med barnet på grund av förälderns skuldkänslor. Känslan kan ge upphov till 

föräldrarnas upplevelse av att behöva försvara sig mot familjehemsföräldrar och socialtjänst. 

Oavsett situationen så är ett samarbete kring barnet viktigt. Ett gemensamt arbete som på sätt 

och vis kan sägas vara lagstiftat då det ingår i familjehemmets uppgift att bevaka och stödja 

barnets kontakt med sina föräldrar under placeringen. Det ställs därmed anspråk på alla som 

är inblandade i ett barns placering dvs. föräldrar, familjehem, socialtjänst och även på barnet 

självt för att få det hela att fungera (Höijer, 2007) . 

 

Samarbetet med en socialtjänst kompliceras vid byte av handläggare menar de föräldrar som 

ingår i studien. Författaren understryker behovet av kontinuitet i kontakten med socialtjänsten. 

Föräldrarnas mening är att socialtjänsten bör ta ansvar och vara drivande för att samarbetet 

mellan föräldrar och familjehemsföräldrar skall fungera. Föräldrarna påtalar att ett stöd från 

socialtjänsten är viktigt, exempelvis där föräldrar känner sig ovälkomna av ett familjehem. 

Det finns även erfarenhet av att föräldrar känner sig osäkra då de skall träffa sina barn och hur 

de skall bygga upp en relation till barnet i familjehemmet. Föräldrarna önskar vid behov stöd i 

relationen till barnet och även en möjlighet att bygga upp sin föräldraförmåga (Höijer, 2007). 

Denna studie (Höijer, 2007) liksom i Det är i alla fall mitt barn (Trulsson, 1997) uttalar att 

det är en angelägen uppgift för socialtjänsten att ge stöd till biologiska föräldrar med barn 

placerade. Detta för att motverka att de vuxna kraschar och så att föräldrarna är i stånd att 

fortsätta vara engagerade i sina barn. Flera av föräldrarna berättar i denna studie (Höijer, 

2007) om starka känslomässiga reaktioner vid separation från barn.  Föräldrarna upplever 

förtvivlan, skuld, maktlöshet och osäkerhet.  I några fall visar föräldrarnas inlägg att deras 

starka känslor inte bekräftas eller accepteras av socialtjänsten. Föräldrarna återger att de vid 

separationen från barnen hamnar i ett tillstånd där de inte är sig själva och heller inte är i form 

för att fatta förståndsmässiga beslut.  Föräldrarna i den undersökta gruppen menar att 

socialtjänsten är fokuserade på barnen och deras behov. De tror att föräldrarnas situation 

därmed hamnar vid sidan av.  

”Men vi är i känslomässig affekt så att säga. Då är vi ju inte vid våra sinnens fulla bruk. Men 

då skall ju socialtjänstfolket vara de som kan handskas med det här och även ha förståelse 

över att vi är ledsna och att vi kanske inte kan… att vi agerar utifrån skammen helt enkelt” 

(Höijer, 2007, s. 63).  
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Andra intressanta studier 

I ytterligare en studie (Andersson, 1995) uppges föräldrarna ofta ha ett bräckligt nätverk där 

det är få personer som kan ge dem stöd.  I en annan studie framkommer (Lundström, 1993) att 

de familjer som får sina barn tvångsomhändertagna inte bara har en sämre social situation 

avseende stödet från sin omgivning utan också har ett sämre läge på arbetsmarknaden än 

befolkningen i stort.  

En studie (Trulsson, 1997) som undersöker reaktioner hos föräldrar vid placering av deras 

barn finner att det är skillnad på om barn omhändertas med stöd av LVU eller om barn 

placeras efter samtycke av föräldrar.  Den förstnämnda situationen kan utlösa krisreaktioner 

hos förälder till skillnad mot en frivillig placering som kan upplevas som hjälp. En del 

mammor har upplevt en stigmatisering från omgivningen och deras livssituation försämras 

efter att barnen blir placerade . 

Kapp & Propp (2002) finner brist över studier inom socialt arbete gällande biologiska 

föräldrars upplevelser att av ha barn i samhällsvård. Däremot finns rikligt med litteratur som 

inriktar sig på föräldrars erfarenheter av familjebehandling av olika slag. Författarna ställer 

sig frågan om själva placeringen av ett barn utanför ursprungsfamiljen innebär hinder att ha 

en familjeorienterad inriktning på det sociala arbetet.  Kan detta i så fall innebära att 

föräldrars röster inte blir hörda. 

Teori 

Objektrelationsteorin 

Objektrelationsteoretikerna framför att spädbarnet har ett rikt inre liv och utvecklas inom 

ramen för en tvåsamhet. Ur samspelet formar barnet inre gestalter av en relation. Teorins 

centrum ligger på samspelsutvecklingen och den sociala miljön och barnets upplevelse av och 

förmåga att använda sig av objektet, dvs. den andre personen, för sin egen utveckling 

(Havnesköld& Risholm Mothander, 2002). 

 

Enligt Margaret S. Mahler genomgår barnet under de första tre åren flera utvecklingsstadier.  

 Autistisk fas- de första veckorna i livet lever barnet inneslutet, skyddat från yttre 

stimuli för att sedan komma in i en symbiotisk fas med modern. Barnet upplever sig 

som ett med modern.  

 Differentierings fas, mellan 4-5 och 7-10 månader, börjar barnet upptäcka att de kan 

ha en egen kontakt med världen runt omkring och börjar skilja på det som är bekant 

eller främmande.  
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 Övningsfasen, 7-10 till 15-18 månader, kännetecknas av att barnets kontakt med 

omvärlden ökar. Den motoriska och kognitiva kompetensen tilltar och brukar öka 

ytterligare när barnet lär sig gå och får fler tillfällen att upptäcka nya omgivningar. 

 Närmandefasen, 15-18 till 24 månader, där vill barnet klara av saker ensam men 

upptäcker att världen är stor. Barnet skräms av detta och söker sig på nytt tillbaka till 

modern.  

 I den sista fasen, konsolideringsfasen, från 24 månader och framåt stärker barnet sin 

egen jag-identitet dvs. upplevelsen av att vara en självständig person.  Barnet kan 

successivt via objektkonstans lära sig känna trygghet till föräldern även om denne inte 

är närvarande (Havnesköld& Risholm Mothander, 2002). 

”Hon menade att den fysiologiska och psykologiska födelsen är två helt åtskilda processer 

och att den psykologiska födelsen förutsätter att en nära omvårdande person finns 

tillgänglig”( Havnesköld& Mothander, 2002 s. 29).   

Anknytningsteorin 

John Bowlby lägger grunden till anknytningsteorin. Enligt Bowlby är det hos människans 

barn biologiskt medfött att knyta an till omsorgspersoner för att överleva. Den känslomässiga 

kontakten är lika viktig för överlevnaden som de fysiologiska behoven såsom föda, sömn etc. 

Därutöver bär människan på en rädsla för att bli övergiven. Beroende på olika omständigheter 

såsom dålig omvårdnad, separationer eller förluster av anknytningspersoner kan barnet 

utveckla en otrygg anknytning som kommer att prägla dem genom hela livet, menar Bowlby. 

Hans medarbetare Mary Ainsworth utvecklar en experimentalsituation, den s.k. 

”främmandesituationen”, för att koda föräldrarnas omsorgsstilar med barnet. Viktigt är hur en 

förälder registrerar, tolkar och svarar an på barnets signaler (Broberg, Granqvist, Ivarsson& 

Risholm Mothander, 2006). Ainsworth formulerar en skala för lyhördhet med fyra 

dimensioner som har betydelse för barnets möjlighet att utveckla en trygg anknytning.  

1. Lyhördhet – brist på lyhördhet för barnets signaler och kommunikation.  

2. Acceptans – bortstötande, dvs. balansen mellan förälderns positiva och negativa 

känslor för barnet . 

3. Samarbete – inblandning gällande förälderns fallenhet för att respektera barnets 

integritet och egna önskningar.  

4. Tillgänglighet – ignorans avser anknytningspersonens duglighet att vara båda psykiskt 

och fysiskt närvarande i barnets vardag.  
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Dessa fyra dimensioner ger tillsammans ett mått på förälderns fingertoppskänsla i 

omvårdnaden, vilket påverkar barnets anknytningskvalitet. Hon delar in detta i tre mönster: 

trygg, otrygg-undvikande och otrygg-ambivalent. Barn med trygg anknytning har hittat balans 

mellan närhet och avstånd och vet hur de skall använda den trygga basen, dvs. 

anknytningspersonen. Vid behov söker barnet närhet och när de känner sig trygga kan de 

lämna basen för fortsatt utforskande av omgivningen. Barn med otryggt undvikande mönster 

bär däremot på en kognitiv strategi där känslorna kopplas bort p.g.a. att anknytningspersonen 

inte tidigare varit tillgänglig. Barnet måste klara sig själv då det inte finns någon trygg bas. 

Barn med otryggt ambivalent mönster har en erfarenhet av att anknytningspersonen kan vara 

tillgänglig, men bemötandet ombytligt, så barnet vet inte hur anknytningspersonen kommer 

att svara vid nästa behov av närhet. Eftersom barnet inte vet vad som kommer att hända så 

utvecklas de inre arbetsmodellerna mot ett beteende där känslorna styr över kognitionen vilket 

hindrar barnet att utveckla sin egen kompetens. Senare tar andra forskare fram ett fjärde 

anknytningsmönster som beskrivs som desorganiserat. Barnets inre erfarenheter av 

anknytningspersonen innebär inte trygghet utan istället fara och osäkerhet. Om 

anknytningspersonen skrämmer barnet kan det inte välja mellan ett närmande eller en 

undvikande reaktion utan stelnar mellan flykt och angrepp. Forskning visar att barn med 

psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar löper en förhöjd risk att hamna i detta 

beteendemönster. Barnets möjlighet att träna sina egna känslor eller att utveckla ett 

känslospråk för att reglera egna behov sätts på spel. Barnet lägger istället fokus på att läsa av 

förälderns behov (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 

Dessa anknytningsmönster utvecklas särskilt under de två första levnadsåren, men stärks eller 

förändras av erfarenheter under hela uppväxten. Under puberteten påbörjas en frigörelse från 

ursprungsfamiljen och den underlättas av trygga anknytningsrelationer till föräldrarna. 

Anknytningen består dock långt efter tonåren och brukar fördjupas när den unge sedan själv 

får barn och blir förälder. Människor utvecklar ett anknytningsmönster, ett eget sätt att 

relatera till andra människor, som kännetecknar hur vi formar relationer även i vuxen ålder 

såsom till våra egna barn. Det innebär att relativt beständiga anknytningsmönster fortfarande 

kan vara angelägna att förändra (Broberg et.al., 2006).  

”Många som läser anknytningsteori lite ytligt anser att ” den är ju bara objektrelationsteori 

fast med andra ord”, men så enkelt är det inte. Barnets grundläggande motivation är inte, 

som i objektrelationsteorin, ett objekt (mamman) utan en företeelse (faktiskt säkerhet) och en 
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känsla (upplevd trygghet) vilka uppnås genom ett dynamiskt samspel med de närmaste 

vårdnadshavarna”( Broberg et.al., 2006 sid. 303-304).  

Mentalisering 

Mentalisering är människans möjlighet och förmåga att leva sig in i och förstå andra 

personers tanke- och känslovärld och hur det går att förhålla sig till sina och andras känslor i 

vissa situationer. Förmågan till mentalisering är något människan lär sig i vardagligt samspel 

med anknytningspersoner tidigt i livet. Hur väl förmågan utvecklas beror dels på medfödda 

förutsättningar hos individen, dels på hur anknytningsrelationerna ser ut. Ju mer lyhörda och 

mentaliserande föräldrarna är, desto mer utvecklande mentaliseringsmiljö växer barnet upp i  

(Havnesköld& Risholm Mothander, 2006). 

Lagstiftning gällande insatser för barn och unga 

Den lag som i första hand reglerar socialtjänstens insatser för barn och ungdomar är 

socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Om det är nödvändigt kan insatser ges med stöd av lagen 

(1990:52) genom särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Om barn och ungdomar riskerar att utvecklas ogynnsamt ska nämnden, i nära 

samarbete med hemmen, sörja för att de får det skydd och det stöd som de behöver. 

Lagrum gällande placering för vård utanför det egna hemmet  

Om hänsyn till den unges bästa kan motiveras ska nämnden sörja för vård och fostran utanför 

det egna hemmet i familjehem eller HVB. Placering kan göras med stöd av 4 kap. 1 § SoL om 

barnets vårdnadshavare lämnar samtycke till vården samt, om barnet fyllt 15 år, att även 

barnet lämnar samtycke. Om vårdnadshavarna eller den unge, när denne uppnått 15 år, inte 

samtycker till den vård som socialnämnden anser att den unge behöver är LVU relevant. 

Vid beslut om vård med stöd av LVU har föräldrarna kvar juridiska vårdnaden om barnen. 

Föräldrarnas bestämmanderätt över barnen begränsas i den omfattning som behövs för att 

LVU-vård skall kunna ges. 

Vård med stöd av LVU kan förekomma i två huvudfall, de s.k. miljöfallen (2 §) och 

beteendefallen (3 §). Bestämmelsen avseende miljöfallen gäller barn under 18 år och 

beteendefallen är tillämplig framför allt på äldre barn och gäller för unga under 20 år. 

 

2 § LVU: 
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”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörlig 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 

 

3 § LVU: 

”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 

att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat socialt nedbrytande beteende. 

 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 § 

brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att 

inte löpa sådan risk som avses i första stycket.” 

 

Beslut om vård med stöd av LVU fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av nämnden. 

Enligt 11 § LVU så är det socialnämnden som bestämmer hur vårdnaden av barnet skall 

ordnas och var den unge skall bo under vårdtiden efter det enskilda barnets behov. 

 

Återföreningsprincipen råder för vård med stöd av LVU såväl som för frivillig vård enligt 

SoL, vilket innebär att ett barn inte skall vara placerad längre än nödvändigt. Enligt 13 § LVU 

skall de unga som är föremål för ett omhändertagande p.g.a. sitt beteende få sin 

tvångsplacering omprövad var sjätte månad. För de barn som vårdas p.g.a. 2 § räcker det att 

socialnämnden överväger om vårdbehovet fortfarande är aktuellt. ( Mattsson, 2010)  

Lagrum gällande umgänge 

6 kap.1 § SoL: 

”Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 

närstående samt kontakt med hemmiljön.” 

 

14 § LVU: 

”Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar eller 

andra som har vårdnaden om honom så långt som möjligt tillgodoses” .  

Den dagliga omsorgen svarar familjehemsföräldrarna och personalen på HVB: et för. Det 

innebär att de har ansvar för det placerade barnet när det gäller kläder, mat, läxläsning och 

övriga frågor som rör det dagliga livet. 
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Om barnet är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden över bestämmanderätten och 

avgör t.ex. vid oklarhet i umgängesfrågor. Besluten kan överklagas av vårdnadshavare och 

barnet om denne fyllt 15 år. 

Fakta avseende insatser år 2010 gällande placering av barn och unga 

I Sverige hade omkring 17 200 barn och unga heldygnsinsats den 1 november 2010.   

 ca 12 100 hade vård med stöd av SoL  

 ca 4 800 barn och unga fick vård enligt LVU  

 ca 300 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU. 

  

Dessutom påbörjade under året ungefär 10 500 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL 

eller LVU, och av dem var cirka 7 600 barn och unga nytillkomna. De nytillkomna hade inte 

erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år. Nästan 24 900 

barn och unga hade därmed heldygnsinsats någon gång under år 2010. 

Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga den 1 november 2010. 

Det var 70 % av de SOL - vårdade och 67 procent av de LVU-vårdade barnen och 

ungdomarna som var familjehemsplacerade vid samma tidpunkt. Bland flickor var familjehem 

något vanligare än bland pojkar, medan pojkar i något högre utsträckning än flickor var 

placerade på någon form av HVB. Bland pojkar 13–17 år har andelen i befolkningen som 

placerats i HVB-hem ökat kraftigt under perioden 2003–2010 (Socialstyrelsen: Barn och unga 

– insatser år 2010). 

Personer som vårdar eller stödjer närstående eller anhörig 

Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL som 

innebär ett förtydligande av lagstiftningen.     

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder.” 

Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska de behövandes fysiska och psykiska 

belastning. Den anhöriga kan därigenom få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för 

ohälsa kan minskas. Reglerna i 5 kap. 10 § SoL omfattar hela socialtjänsten. Samtliga 

anställda inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning likväl som inom 

individ- och familjeomsorg har skyldighet att uppmärksamma anhörigas behov av stöd och att 

erbjuda stöd.  
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Anhörigstödet kan handla om service antingen allmänt eller generellt utformade sociala 

tjänster. Stödet utgör en kommunal service öppen för samtliga medborgare utan föregående 

behovsbedömning. Det gäller t.ex. rådgivning, enskilt eller i grupp. Det kan också handla om 

stöd till anhörig efter behovsprövning. Innan den förstärkta lagstiftningen trädde i kraft har 

den anhöriga haft möjlighet att ansöka om stöd för egen del, men merparten av detta stöd har 

dock riktats mot anhörig till äldre person. Intentionen med den skärpta lagstiftningen är att 

anhörigstödet ska utvidgas och omfatta hela målgruppen.   

Det finns inga begränsningar avseende den typ av stöd som en anhörig kan ansöka om. Utöver 

bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan bistånd ges enligt 4 kap. 2 § SoL om det föreligger skäl. 

Genom en utredning kan handläggare komma fram till behov av insats eller inte.   

Det nämns (Socialstyrelsen, Meddelandeblad november 2009 & april 2010), att 

erfarenheterna är få då ett litet antal ansökt om stöd för egen del. Det innebär att se hela 

familjens behov och erbjuda praktisk hjälp, t.ex. att möjliggöra för en förvärvsarbetande att 

fortsätta arbeta. Andra exempel på behovsprövade insatser är t.ex. enskilda stödsamtal eller 

medverkan i en viss gruppverksamhet som enbart är öppen för en viss begränsad grupp efter 

behovsbedömning.  

Organisation 

Socialförvaltningen i X-stad är organiserad i avdelningarna: 

 boende  

 hemstöd  

 individ- familj- och biståndsavdelningen (IFB) 

Avdelning IFB består av ekonomigruppen, biståndsgruppen, missbruksgruppen, barn – och 

familjegruppen samt öppenvårdsgruppen. Den sistnämnda gruppen är verkställare av insatser 

och övriga grupper inom IFB är ansvariga för myndighetsfrågor. Barn- och familjegruppen 

har två handläggare som sköter om de familjerättsliga frågorna liksom att rekrytera och 

utreda familjehem. Till gruppen hör också bland annat tre socialsekreterare som utreder och 

handlägger frågor inom gruppens område beträffande barn. Därutöver finns tre 

socialsekreterare som har samma ansvarsområde gällande ungdomar. Det innebär att dessa 

sex socialsekreterare handlägger och utreder ärenden gällande minderåriga i behov av 

placering. De har kontakten med barnet/ungdomen samt de biologiska föräldrarna och 

vårdgivarna t.ex. familjehem. 

  



11 

 

Syfte och frågeställningar 

Avsikten med denna studie är att via intervju förtydliga föräldrars situation och behov med 

anledningen av att deras barn blir placerade enligt LVU av socialnämnden i X-stad . För att få 

fram föräldrarnas syn och åsikter berör frågeställningarna samarbete, barnets bästa och 

föräldrarollen kring det placerade barnet. Därutöver tillkommer frågor kring förälderns 

eventuella behov av stöd i uppkommen situation. Bilaga 2. 

Ytterligare ett syfte är att uppsatsen skall utgöra underlag för fortsatt kvalitetsarbete vid 

socialförvaltningen. 

 

Metod 

För att besvara frågställningarna genomfördes en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 

individuella intervjuer (Bryman, 2008, s. 415). En annan valmöjlighet hade varit utsändande 

av kvantitativa enkäter till hela gruppen berörda inom X-kommun för att vid ett senare skede 

följas upp av individuella intervjuer gällande ett lämpligt urval föräldrar t.ex. hälften var av 

dem som har eller haft barn placerade p.g.a. miljö skäl och häften av dem vars barn placerats 

p.g.a. eget beteende. Ifall ämnet hade varit annorlunda dvs. mindre personligt laddat,   så hade 

fokusgrupper varit ytterligare ett alternativ. Fördelen med enskilda intervjuer och det 

personliga mötet är möjligheten att ställa lämpliga följdfrågor inte bara med ledning av det 

som nämnts innan utan också av de reaktioner som syns och händer i rummet. 

Metodinspiration 

Författaren till denna uppsats har som en form av förförståelse inspirerats av Tom Andersens 

begrepp samforskning. Samforskningssamtal är en utveckling av ett familjeterapeutiskt arbete 

och har som utgångspunkt att kunden är expert på de egna bekymren och därmed den person 

som vet vad som behövs för att rätta till det hela (Wächter (red) 2005). 

”Som vårdpersonal möter man alltid den enskilda, individuella människan. Även om ett 

förhållningssätt, en behandlingsmetod, är den av dagens forskaretablissemang utsedda 

evidensbaserade rätta, kanske det inte är det rätta för den enskilda människan som du 

möter.”  (Borgengren, 2005, s.185 ) 
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Intervjugrupp 

Föräldrar vars barn är eller har varit placerade enligt LVU, via socialtjänsten i X-stad, fick en 

förfrågan om intresse av att delta i denna studie. Socialsekreterare i barn- och familjegruppen 

samt dess gruppchef har tillsänt brev till samtliga i kommunen som har eller har haft 

placerade barn, se bilaga 1, där syftet med studien beskrivs. Vid intresse av att delta har 

socialsekreterare förmedlat kontakt vart efter individuella intervjuer blivit inbokade. 

Samtliga sex enskilda föräldrar som anmält sitt intresse har blivit intervjuade.  Det är ett 

lämpligt antal för genomförande av en studie med den tid som finns till förfogande för detta 

arbete. Inget föräldrarpar har anmält sitt intresse av att delta. Socialsekreterare i barn- och 

familjegruppen har meddelat att fler hört av sig till dem, men då enbart för att tacka nej till 

erbjudandet. Hur många som tackat nej har inte förmedlats.  Inte heller om det varit föräldrar 

som har sina barn placerade med anledning av eget beteende eller p.g.a. miljön i hemmet eller 

både och.  Det har heller inte framkommit anledningen till att dessa föräldrar tackat nej. 

 

De intervjuade föräldrarna, fyra mödrar och två fäder, har alla erfarenheten av att ha ett barn 

placerad enligt LVU på barnets eget beteende. Det handlar om fyra pojkar samt två flickor. 

Dessa ”barn” är nu alla vuxna eller i det närmaste myndiga.  En del av dessa föräldrar är 

separerade från barnets andra förälder. Åter en del bor ihop eller är gifta med den andre 

föräldern. Övervägande delen av föräldrarna har också fler barn. Av nämnda föräldrar så är 

det en av dem som har erfarenhet av att barnet långt tidigare omhändertagits enligt LVU p.g.a. 

missförhållanden i hemmet s.k. miljöskäl. För att inte utelämna den föräldern av 

konfidentiella skäl tillvaratas enbart i resultatet den information som ges gällande 

omhändertagandet på barnets eget beteende d.v.s. den senare händelsen. En annan av 

föräldrarna är numera familjehemsförälder för barnbarnet till sitt tidigare placerade och 

numera vuxna barn. Övervägande delen av barnen har haft olika insatser skiftande 

tidsperioder via socialtjänsten. Flera av barnen har varit aktuella för frivilliga 

familjehemsplaceringar och även insatser via behandlingshem innan ett LVU aktualiserats 

eller slutligen, efter ibland många turer, fastställts av rätten. En del barn har varit 

omhändertagna enligt LVU en lång period. Andra barn har enbart varit omhändertagna enligt 

LVU en kort tid och sedan har det kunnat övergå i frivilliga insatser enligt SoL. Samtliga 

föräldrar har haft kontakt en längre tid med socialtjänsten. Gemensamt för barnen har varit att 

de haft ett utåtagerande beteende p.g.a. funktionshinder, missbruk eller både och.  
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Intervjukonstruktion samt genomförande 

Frågorna har innan de använts i en intervju presenterats för gruppchef samt socialsekreterare i 

barn- och familjegruppen för synpunkter . Då de godkänts som gångbara även av handledaren 

till denna uppsats har planeringen för intervjuerna kunnat påbörjas. 

Föräldrarna har deltagit i intervjun på frivillig basis. Själva intervjun har inletts med lite 

socialt småprat för att minska eventuell oro inför frågorna. De inledande frågorna börjar med 

det mer allmänna kring samarbete med berörda och går sedan vidare till ämnet barnets bästa 

för att slutligen behandla mer känsliga frågeställningar kring den egna föräldrarollen .  

Intervjuerna har genomförts under september- oktober 2011 på lämplig tid och plats för 

respektive förälder. Intervjuerna har tagit cirka 2 - 2,5 timmar per person. Även om aktuella 

frågeställningar funnits med vid varje samtal, så har som redan nämnts ett flertal följdfrågor 

ställts beroende på det enskilda samtalets karaktär.  Frågorna har inte alltid kommit i rätt 

ordning men oftast och då även i regel med den ordalydelse som framgår i bifogade 

intervjuguide, bilaga 2. 

Vid fem tillfällen har samtalen efter samtycke spelats in och vid ett tillfälle har lämnade 

uppgifter noterats ordentligt under pågående intervju. Alla sex samtal har därefter inom kort 

tid transkriberats där enbart namnuppgifter uteslutits. När uppsatsen är godkänd kommer 

samtalsunderlagen att förstöras. 

 

Analys 

Efter att alla intervjuer nedtecknats har genomgång skett kring vad som i stora drag 

framkommit kring föräldrarnas syn och åsikter kring samarbete, barnets bästa och 

föräldrarollen kring det placerade barnet. Därutöver förälderns eventuella tankar och behov av 

stöd i uppkommen situation. Bilaga 2. 

 

Intervjuerna har lästs igenom ett flertal gånger och s.k. meningsbärande enheter, fraser och 

ord har markerats ut oftast i form av citat som en form av koder. Det har skett en tematisk 

analys (Bryman, 2008) där teman som återkommer hos de intervjuade noterats likväl som 

framkomna likheter och skillnader, se exempel nedan i tabell nr 1. Det har bildat underlag till 

vad som framkommer i resultatet .  
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Intervjuerna har skett med en narrativ analys för att få fram föräldrarnas perspektiv med deras 

egna berättelser och tankar (Bryman, 2008 ).  

 

Tabell 1: 

Utdrag på temaanalys från de sex intervjuerna. 

Intervjuperson Samarbete Barnets bästa Föräldrarollen 

Nr 1 Har nog oftast fungerat.  

Besvärligt vid byte av 

handläggare, o s v. 

Fick till slut hjälp. 

Socialtjänsten och jag 

själv tillgodosett 

barnets bästa, o s v. 

Förändrade 

föräldrarollen. Inte 

beredd på krisen 

heller, o s v. 

Nr 2 Socialtjänsten okey och 

det första familjehemmet 

men behandlingshemmet 

nr 1, o s v.  

Tacka ja till LVU är att 

tillgodse barnets bästa- 

fanns ingen annan 

utväg, o s v. 

Känt skuld. 

Arbetsgivaren hjälpte 

till med utomstående 

samtalskontakt, o s v. 

 

Etiska överväganden 

Studien är förankrad hos berörd verksamhetsledning. Barn- och familjegruppen har varit i 

kontakt med biologiska föräldrar som har eller har haft barn placerade jml LVU.  Deltagandet 

i studien har varit frivilligt och informanterna är försäkrade om absolut sekretess och att 

intervjumaterialet efter avslutad studie raderas och förstörs. En kontakt har förmedlats först 

efter samtycke från respektive förälder. Alla intervjuade har erhållit kännedom innan intervju 

om att undertecknad arbetar inom socialförvaltningen, men inom en helt annan verksamhet. 

Trots erfarenhet av tidigare arbete beträffande barn och unga så ligger den erfarenheten så 

långt tillbaka i tiden att handläggning inte varit aktuellt i de aktuella ärendena studien avser. 
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Resultat  

Nedanstående teman är sådana som är gemensamma för alla eller flertalet av föräldrar.  

Samarbete 

Socialförvaltningens arbete 

Övervägande delen av föräldrarna anser sig ha haft ett gott samarbete med 

socialförvaltningens barn- och familjegrupp gällande sitt barn. Speciellt lyfts det fram av 

många då det varit möjligt att ha en långvarig kontakt med en och samma socialsekreterare.  

”I det stora hela så har jag varit nöjd. Jag har haft en mycket god relation med 

socialtjänsten. Vi har vid behov haft väldigt täta kontakter och kunnat diskutera på ett vänligt 

sätt. Vi har oftast haft samma synsätt och samma oro för mitt barn. Vi har försökt jobba efter 

samma mål. Sedan har det kunnat vara vid vissa gånger att jag känt att jag inte fått den 

hjälpen, det stödet jag behövt och mitt barn har inte heller alltid fått det stödet som behövts.”  

Den här föräldern uppger att det inte riktigt fungerat när socialtjänsten inte lyckats få igenom 

LVU i förvaltningsrätten och inte heller vetat vad de skall göra för den unge i den situationen.  

En annan föräldraröst berättar: 

”Dom här som jag haft från socialtjänsten… jag tycker att de har skött det väldigt bra. Sedan 

är alla människor olika individer, men jag hoppas att alla framöver sköter sig som de jag 

haft. Vid placeringar så har de kollat upp, de har varit ned och besökt behandlingshemmen 

och kommit med en skrivelse och skickat hem till oss föräldrar.” 

En tredje förälder lyfter också fram den positiva kontakten med socialförvaltningens 

öppenvård vilka får sina uppdrag bland annat från barn- och familjegruppen. 

”Jag tycker att det har varit bra hela tiden i kontakten med socialtjänstens öppenvård som 

alltid varit ett bra stöd. Det blev lite besvärligt med byte av handläggare på barn- och 

familjegruppen, men det har gått”. 

Alla föräldrar anser att den socialsekreterare i barn- och familjegruppen som de har kontakt 

med beträffande sitt barn är en viktig funktion. De bör vara någon som de kan känna 

förtroende för och byte av handläggare ses inte positivt. De får information om hur det går för 

sitt barn och känner att de är viktiga som föräldrar samt att socialsekreteraren bryr sig om 

deras barn. Det skapar trygghet . 

”All eloge till socialsekreterare N. N för att hon har orkat med oss. Jag har känt att hon 

också har vårt barns bästa för ögonen” berättar en förälder då socialsekreteraren hade 

regelbunden sms - kontakt med det aktuella barnet som var arg på föräldrarna. Denne 
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tjänsteman kunde sedan förmedla till föräldrarna hur det gick för den unge på 

behandlingshemmet vilket lugnade föräldrarna. Överhuvudtaget så anser föräldrarna att 

information i god tid inför och under placeringar är en angelägen sak för dem. De behöver få 

information för att veta hur barnet har det t.ex. på behandlingshemmet. Det är en omtumlande 

tillvaro för föräldrarna när barn placeras på ett behandlingshem och inte får ha kontakt med 

sina föräldrar en tid för att kunna knyta an till personal som ger vård.  Ju mer information 

föräldrarna får från socialtjänsten eller vårdgivare desto tryggare blir de. Alla intervjuade 

nämner också det betydelsefulla i att socialsekreterarna har god kunskap och erfarenhet av de 

behandlingshem som blir aktuella. 

”Jag tycker att socialtjänsten skall ha bättre erfarenhet av de behandlingshem de sänder barn 

och ungdomar till. Har tjänstemännen inte egen erfarenhet så måste de prata med någon 

annan kommuns socialtjänst som har erfarenhet av de behandlingshem som man tänker 

skicka andras barn till. Jag tycker att det var angeläget att mitt barn skulle få hjälp men som 

förälder måste man få känna sig trygg med att socialtjänsten kan garantera goda 

behandlingshem.”  

Avslutningsvis så berättar en av föräldrarna om lyckan att få en och samma socialsekreterare 

under lång tid.  

”Just de här åren som vi haft socialsekreterare N. N har varit guld värd. Jag har kunnat 

ringa och fråga och hon har varit snabb att ringa tillbaka om hon inte kunnat svara på en 

gång.” 

Vårdgivare såsom familjehem och HVB-hem/ behandlingshem 

Det är både ris men något mer ros ändå när det gäller familjehem liksom för HVB-

hem/behandlingshem. Alla föräldrar har heller inte haft sitt barn placerad i familjehem. 

Familjehem 

Föräldrarna föredrar familjehem på orten då det underlättar kontakten med det egna barnet. 

En förälder framför:  

”Det fungerade bra. Inga problem. Vi hade jättebra dialog”.  

En annan är besviken på familjehemmet.  

”Det var inte mycket man hörde från dem. Det enda man fick höra det var när mitt barn hade 

stuckit. Då var det ” vad skall vi göra? ”och” nej vi tänker inte fortsätta” ”.  

Föräldern är missnöjd över att familjehemmet inte förstod problematiken med barnet trots att 

de fått kännedom om detta innan placeringen. Val av lämpliga familjehemsföräldrar är en 

angelägen sak och därmed inte enbart att de är bosatta på orten.  
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En annan förälder berättar om sina funderingar kring rollerna biologisk förälder kontra 

familjehemförälder. Vad vet familjehemsföräldrarna om barnet och dess familjehistoria? Hur 

skall samarbetet mellan de biologiska föräldrarna och familjehemmet fungera liksom 

kontakten med övriga barnets familj. Föräldern önskar någon sorts plattform där 

familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar kan mötas. 

”Jo, jag kan tänka att det är så för dem också att man går lite på äggskal. Just det där att de 

aldrig frågar någonting. Det gör ju inte vi heller direkt för att inte verka för nyfiken. Ja just 

den där gränssättningen var är den? ” 

HVB-hem/behandlingshem 

Föräldrar önskar sig lämpliga behandlingshem närmare orten för att lättare kunna utöva 

umgänge med det placerade barnet. Några talar också om kulturskillnaderna som finns i 

Sverige och de olikheter som existerar mellan olika delar av landet. Det berättas om en hel del 

bra behandlingshem där man exemplariskt skött kontakten med biologiska föräldrar. En 

förälder beskriver:  

”N. N är ett seriöst behandlingshem. Jag är hittills nöjd. De är bra i kontakten med oss 

föräldrar. De ringer självmant och håller kontakt. Deras psykolog har ringt mig ett flertal 

gånger och mitt barn har äntligen börjat få hjälp. Jag känner att nu kommer 

behandlingshemmet gå till botten med mitt barns problematik. De visar intresse för mitt barn 

och mina tankar och jag känner mig trygg då som förälder.” 

En annan förälder som haft sitt barn på olika behandlingshem under årens lopp berättar att det 

tidigare fungerat bra i kontakten med behandlingshemmen. 

”De har ringt och frågat vad tycker du att vi skall göra?” eller ” Nu är det här ett problem… 

och jag har fått vara med och bestämma”.  

Överlag så säger föräldern att det fungerat bra förutom i nuvarande behandlingshem där 

socialsekreteraren påtalat att föräldern skall informeras.  

”Jag vet att socialen härifrån krävde. Det vet jag ju för jag har varit med dit på möte. Och 

socialen krävde då de heller inte fick någon information utan själva jämnt fick ringa dit.” 

Samarbete mellan socialtjänsten och vårdgivarna 

Flertalet av föräldrarna har uppfattat det som att det i regel är ett gott samarbete mellan 

socialtjänsten i X-stad och de olika vårdgivarna förutom de exempel som redan nämnts ovan.  

Samarbete mellan socialtjänsten, vårdgivare samt biologiska föräldrar 

I stora drag är föräldrarna av den uppfattning att de fungerar väl förutom det som redan 

tidigare påtalats. En förälder framför. 
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 ”Nämen det har väl fungerat. Det känns som om vi alla har dragit åt samma håll. Vi har 

varit överens och sett likadant på mitt barns behov.” 

Barnets bästa 

Alla intervjuade uttrycker att de på olika sätt försöker hjälpa sitt barn för det barnets bästa, 

men att de inte räcker till. Flera föräldrar talar då om att barnets bästa, är att lita på 

socialtjänsten. 

”Jag känner själv att jag, och det är jag tillfreds med, att jag verkligen gjort allt. Jag har 

försökt göra allt. Jag har kämpat för att mitt barn skulle få hjälp och det har varit min enda 

prioritet. Jag har sett att det inte räckt med oss föräldrar. Vi har inte kunnat hjälpa vårt barn 

på det viset.” 

”Jo, barnets bästa är att jag gick med på socialtjänstens linje att mitt barn behövde LVU, 

alltså låst boende. Barnet kommer ingenstans, får inte rätt hjälp på frivillig väg.” 

I stora drag anser övervägande delen av föräldrarna att barnets bästa tillgodosetts av 

socialtjänsten då rätt behandlingshem eller familjehem erhållits.  

”Det har hela tiden funnits en vilja från socialtjänsten att göra det bästa för mitt barn även 

om det tog lite tid innan de hittade rätt behandlingshem. Jag har aldrig varit tveksam till 

det.” 

Övervägande delen av föräldrarna är nöjda med att de, likväl som barnet/ungdomen, får 

komma till tals kring umgängesfrågorna. Det är dock inte alltid som umgänget med barnet 

kunnat ske av olika anledningar i tillräcklig omfattning. Det nämns ofta svårigheter p.g.a. 

långa avstånd men också av ekonomiska skäl. Några föräldrar presenterar funderingar kring 

sitt barn/ungdom som varit eller är boende i familjehem och hur umgänget där kan utövas 

även om familjehemsföräldrarna ber dem komma och hälsa på. Vad är acceptabelt i andras 

hem och kan syskon medfölja är en del av de tankar som presenteras.  

”Man vill som inte vara påträngande.”  

Föräldrarollen 

Den förändrade föräldrarollen 

Samtliga intervjuade talar om att de inte hade kunnat förutse att föräldrarollen skulle ändras 

så. En av föräldrarna benämner det som ”överbryggelsekänslan” dvs. att fortsätta som 

förälder, men på ett annat sätt. Den ändrade situationen innebär, att de måste vara kvar som 

förälder med fokus på det aktuella barnets bästa även om andra vuxna kommer som viktiga 

personer för det egna barnet. 
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”Det känner jag ju sedan mitt barn blev placerad att det är nog egentligen inte jag som har 

ansvaret över barnet som inte längre bor hos mig. Så att det är ju det att man tappar sin 

föräldraroll. Det är någon annan som tar hand om mitt barn.” 

”Man har i princip tappat barnets halva barndom.” 

”Jag förstår inte vad är nu min roll som förälder? Vad är familjehemsföräldrarnas roll? Det 

är som rivalitet.” 

”Då har man känt lite grand att man har tappat kontrollen över sitt eget barn. Det är någon 

annan som tar hand om ditt barn. Det har man fått acceptera .” 

”Vad är min roll nu då? Det är rollen, min roll som ändras så drastiskt och helt plötsligt.” 

”Vi vart som fråntaget på ett sätt.” 

De föräldrar som har andra barn i boet talar om de skiftande föräldrarollerna. Ett för barnen i 

hemmet där det ofta är föräldrar som har dåligt samvete för att inte räcka till . Rollen för det 

placerade barnet tar mycket tid i anspråk även om de känner vanmakt och inte räcker till där 

heller. Dessutom framkommer att de saknar erfarenhet och kunskap för att hantera den 

uppkomna situationen.  Den av föräldrarna som numera är familjehemsförälder för sitt 

tidigare placerade barns barn beskriver ytterligare en komplikation. Det vuxna barnet kräver 

av sin förälder att denne finns kvar som förälder åt sig själv. Samtidigt som det placerade 

barnbarnet har rätt till prioriterad omsorg.   

Krisen 

De intervjuade talar om en situation där de kan vara tacksamma över att barnen slutligen fått 

hjälp, men att det också har försatt dem själva i en känsla av att vara strandsatta och i behov 

av stöd som föräldrar.  De är oroliga för sitt barn.  Det är en svår situation att inte få fatt på 

socialsekreteraren eller personal hos vårdgivare för att få information om det egna barnet. Det 

kan t.ex. handla om barn som är på rymmen någonstans i landet eller barn som helt nyligen 

omhändertagits mot sin vilja och förts via poliseskort till ett behandlingshem. Föräldern ser 

framför sig de mest fasansfulla bilder i sin oro. Är dessutom barnet arg på sin förälder så 

förstärks denna rädsla. Det är kaotiska tankar och situationer som beskrivs vilka påverkar 

också det övriga livet. De är rörande överens om att socialtjänsten måste ansvara för att 

föräldrar, och vid behov även barnets syskon, får någon utomstående med tystnadsplikt att 

tala med om det inträffade.  Ett flertal tar upp att det också bör vara någon som är insatt i 

socialtjänstens arbete och den lagstiftning som gäller vid omhändertagande enligt LVU och 

placeringar av barn. Behovet bör styra omfattningen av insatsen. Det nämns också av några 

föräldrar att en verksamhet av typ självhjälpsgrupper skulle kunna vara till nytta där det ges 
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tillfälle att träffa föräldrar som befunnit sig i liknande situationer. Samtliga intervjuade anser 

att stöd inte kan ges av släkt och vänner. Några av de intervjuade föräldrarna har tack vare 

förstående arbetsgivare fått stöd såsom beviljad ledighet för att återhämta sig eller en 

utomstående samtalskontakt. 

”Jag tyckte att det var skönt att mitt barn äntligen skulle få hjälp samtidigt som jag hamnade 

i en bubbla. Det var som en kupa runt omkring mig” 

”En förälder hamnar i en kris när ens barn beter sig på ett utåtagerande sätt så att det blir 

aktuellt med ett omedelbart omhändertagande enligt LVU. Behov finns att få träffa en helt 

utomstående kunnig person, fri från socialförvaltningens barn- och familjegrupp, som kan 

hjälpa en att sätta ord på ens kaotiska tillvaro. Jag fick det och det blev en väckarklocka så 

att jag orkade ta tag i situationen.” 

”Hela livet kraschar och man förväntas fatta bra beslut. Ge snabb krishjälp till föräldrarna 

så att de snabbare och lättare får chansen och möjligheten att vara goda föräldrar. Glöm inte 

heller syskon som kan behöva hjälp.” 

”Om det varit mycket så går man och bär på det och säger ingenting och till slut så behöver 

man få ut det åt någon. På något sätt.” 

”Det är ju mer än en gång som jag knappt har kunnat prata med socialsekreteraren i luren 

för, alltså att jag känt jag dör. Jag vet inte vart jag skall ta vägen, vad skall jag göra? Och 

jag får som inge…” 

”Det är svårt att prata med vänner om detta.” 

”Där känner jag nu i efterhand att där skulle kanske, tycker jag att socialen skulle ha frågat; 

Behöver du hjälp? ” 

”Man ältar mycket och vem orkar lyssna på det. Vem skall man älta hos?”    

Skuld och skam 

Ett flertal uttrycker skuld för att de kanske ändå inte har gjort allt det kunnat för sitt barn. 

Omgivningens blickar och funderingar kring anledningen till att barnet inte bor hemma 

framförs som skamfyllt. 

”Fast man har varit hjälpsökande så hamnar man ju ändå i den här situationen när man 

kommer i de där tankarna. ’Vad har jag gjort?’ Jag klandrar mig själv alltså och känner 

mycket skuld. Vad skulle jag gjort fast man innerst inne vet att jag har gjort det här. Jag 

ifrågasätter mig själv som person och som förälder. Jag klarar inte av att ta hand om mitt 

eget barn.” 
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”Jag visste att mitt barn behövde tvångsvård för att få rätt vård. Mitt barn kanske trodde att 

jag inte brydde mig om N. N just då när det var precis det jag gjorde.” 

Just det där att även om det är det bästa så är det även jättejobbigt. För jag kände mig totalt 

misslyckad som förälder, att det var som ett nederlag. Det var inte så det skulle vara. Mitt 

föräldraskap skulle inte avslutas med att barnet försvann ifrån oss.” 

”Det är ett misslyckande och det känns som ett misslyckande. Jo det gör det och det går inte 

att komma ifrån.”  

”Jag har fått påhopp och ansetts vara en usel förälder.” 

”Men man kan känna det där ibland att folk blir tysta och tittar.” 

En av föräldrarna talar om svårigheten att acceptera och stå ut med skulden och med sig själv. 

Personen har en önskan att på något sätt kunna gå vidare kanske genom att adoptera bort 

barnet.  Föräldern upplever barnet som en främling. Visserligen ett biologiskt barn men inte 

bekant. Den intervjuade ger uttryck för starka känslor och en önskan att bara få glömma bort 

barnet dvs. inte längre behöva och inte heller längre orka känna något för barnet. 

”Nej för jag har förträngt det. Mina känslor för barnet har jag förträngt.” 

”Jag har varit jättearg. Jag hatar mig själv för det.” 
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Diskussion 

Samarbete 

Den här studien visar på ett tämligen positivt gensvar kring samarbetet mellan föräldrar och 

socialtjänst beträffande barnet. Generellt är också de intervjuade relativt nöjda med 

samarbetet mellan vårdgivarna och sig själva. De intervjuade ger en mer positiv bild kring 

samarbete än som framkommer i Allmänna Barnhusets rapport gällande föräldrars röster och 

hur det är att ha sina barn placerade i fosterhem (Höijer, 2007).  En av anledningarna till detta 

kan vara det faktum att de sex barnen till intervjuade i denna studie har sina barn 

omhändertagna p.g.a. barnets eget beteende.  Detta till skillnad mot den jämförda studien med 

mer blandad erfarenhet gällande anledning till tvångsomhändertagande. Därutöver är också 

skillnaden att ett flertal föräldrar i X-stad har erfarenhet av barn och ungdom placerade på 

HVB- hem. En del av barnen har varit så vårdkrävande från början att ett sedvanligt 

familjehem aldrig varit aktuellt eller enbart fungerat en kort tid. Det kan också vara så att de 

föräldrar som intervjuats har mer egna tillgängliga resurser att ta till än vad som är fallet för 

de föräldrar som ingår jämförande undersökning. 

Barnets bästa 

Föräldrarna anser att i regel är barnets bästa i fokus i socialtjänstens arbete även om det 

förekommer väntetid innan rätt vårdgivare påträffas och en ledig plats blir tillgänglig. Det 

framställs också av föräldrarna som att förvaltningsrätten ibland tar tid på sig innan de inser 

att den unge behöver få ett tvångsomhändertagande jml LVU, för att den vård som krävs skall 

kunna genomföras.  Liksom i Allmänna Barnhusets studie (Höijer, 2007) kan föräldrar 

uppleva lättnad över att barnet placeras då situationen hemma inte längre är hållbar. 

Föräldrarollen 

Föräldrarna är missnöjda över brister i stöd och förståelse hos socialtjänsten när det gäller sina 

egna behov vid en placering. Även om en förälder inser och samtycker till placering av sitt 

barn så uttrycker de intervjuade att de hamnar i någon form av kris. Det här stämmer väl med 

Allmänna Barnhusets studie (Höijer, 2007). De beskriver alla en känsla av otillräcklighet som 

förälder och ibland skam över det inträffade. 

Kris 

Kris är ett psykiskt tillstånd som en människa kan hamna i där tidigare erfarenheter inte är 

tillräckliga för att förstå och behärska det som är för stunden. Människor genomgår många 

livsfaser som avlöser varandra beroende på ålder och händelser. Förutom inre kriser, 
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utvecklingskriser så finns det traumatiska kriser orsakade av oväntade yttre händelser. Krisen 

är då normala reaktioner på extrema händelser (Cullberg, 2003). Ett flertal föräldrar beskriver 

tydligt den situation som uppstår då de inte känner sig klara av att ta hand om sitt barn och 

måste vända sig till socialtjänsten för barnets bästa.  De vill inte, men måste. Det upplevs som 

mycket svårt att ta steget och begära hjälp. Föräldrarna har inte kartan längre själva för att 

lösa situationen. Det kan ha förekommit traumatiska händelser som de unga varit med om 

vilket lett till omhändertaganden och som sedan påverkar dem som föräldrar.  De vill helst ha 

sina barn hemma men ser att situationen blir övermäktig. Flera föräldrar beskriver hur barnen 

upplever att föräldern sviker dem då de går med på samhällets krav om tvångsvård. Agerar 

inte föräldern så kan istället något allvarligt hända som kan skada barnet för livet om inte 

ännu värre. Barnet blir omhändertaget och t.ex. förd till ett HVB-hem i en annan del av 

landet. Ifall föräldern i sin kris inte får regelbunden information, om sitt barns mående och 

tillstånd, så förvärras situationen och oron för denne hemma och eventuellt övriga i familjen. 

Skuld och skam 

En människa beskrivs i allmänhet uppleva skam för vem hon är och skuld för vad hon gör. 

Skammen berör människan själv, och skulden hennes handlingar. Skuld är det människor 

känner då de upplever sig ha handlat fel eller försummat att agera. Det förekommer att en 

person har skuldkänslor utan att egentligen vara i skuld och tvärtom (Brattberg, 2004). 

Föräldrarna i den här studien uttrycker behov av att få tala med någon om sin situation. Att få 

reda ut kaotiska tankar, skuld- och skamkänslor gentemot hela familjen som fått stå tillbaka 

en längre tid, känns angeläget.  De intervjuade säger att även om de förnuftsmässigt vet att de 

verkligen försökt göra allt för sitt barn som placerats, så känns det i hjärtat som att de svikit 

denne. Inte bara brustit i omsorgsförmåga utan också i barnets förtroende till föräldern.  I 

resultatet framgår en förälders stora sorg och önskan att få glömma sitt barn som är placerad. 

Förtvivlan och saknaden av barnet kan te sig övermäktigt.Ett flertal av de intervjuade 

föräldrarna ser att socialsekreteraren i barn- och familjegruppen har fullt upp med att ordna 

det praktiska och känslomässiga stödet till den unge som placerats. Därutöver skall 

handläggaren också ha kontakt med familjehemsföräldrar eller behandlingshem. Mången 

gång leder tacksamheten över att det placerade barnet äntligen fått hjälp till att den biologiska 

föräldern undertrycker sina egna behov. Det är svårt att lämna ut sitt eget barn även om 

tillfälle ges vid umgänge med vänner och bekanta . Föräldrarna tystnar, avvaktar och hoppas, 

att socialtjänsten skall uppmärksamma också deras behov. 
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”Föräldrarna i gruppen menade också att socialtjänsten var så fokuserad på barnen och 

barnens behov, att de därför inte kunde se föräldrarnas situation” (Höijer, 2007, s. 66). 

Flertalet föräldrar i denna studie betonar att de inte kunnat förutse hur föräldrarollen för det 

placerade barnet skulle förändras . De vill ha hjälp att hitta en ny anpassad föräldraroll och 

t.ex. få veta hur ett umgänge skall fungera i ett familjehem vilket innebär besök i andra 

människors hem. Föräldrarna vill också behandlas med respekt som duglig förälder till sitt 

eget barn även om andra människor får träda in och ta över den praktiska vården. Detta 

innebär att föräldrar måste få bra regelbunden information om sitt barn för att lättare kunna 

släppa över den ”dagliga” skötseln och ansvaret kring barnets vardag. Ur 

anknytningssynpunkt är det angeläget för det placerade barnet liksom föräldern att klarhet ges 

gällande kontakten för barnet med ursprungsfamiljen. Föräldrar som upplever sig ifrågsatta, 

även av sig själva, skall tas med i diskussioner och ges utrymme för tankar kring sitt eget barn 

oavsett aktuell situation för barnet. Föräldrar uttrycker i denna studie att det är svårt att 

kontakta socialtjänsten för att be om hjälp för sitt barn. När hjälp sökes så är det inte det 

samma som att föräldern inte önskar kvarstå som förälder. 

 

Inom Dalarnas län har det via ett projekt utvecklats insatser för placerade barn och ungdomar 

samt deras familjer. Resurser på hemmaplan tas tillvara och har inneburit dels föräldrastöd 

och dels akut krisintervention. Avsikten är att barnet ska ha tillgång till sina föräldrar och då 

behöver socialtjänsten, där det finns behov, ge stöd till de anhöriga för att ge den unge goda 

utvecklingsmöjligheter (Messing & Nyman, 2006). 

Metoddiskussion 

Det har varit en styrka att ha kunskap och erfarenhet i lagområdet kring omhändertagande av 

barn och ungdom men samtidigt en svaghet att tillhöra den organisation som utreder och 

aktualiserar omhändertaganden av barn i domstol. En helt utomstående intervjuare hade 

kanske lyckats få föräldrar, till barn som omhändertagits p.g.a. hemmiljön, att ställa upp. 

Kanske fler och annorlunda synpunkter kommit fram från en sådan föräldragrupp. Att 

personurvalet har skett via den organisation som sköter omhändertaganden inom 

socialförvaltningen kan ju även bidra till missvisande slutsatser.  

Det statistiska underlaget är begränsat med enbart intervjuer av sex föräldrar. Det kan också 

vara så att de sex som ställt upp på intervjun inte är representativa utan ovanligt resursstarka 

människor som av den anledningen anmält sitt intresse.  En del föräldrar kan tänkas värja sig 

emot en granskning i form av en intervju men däremot kanske en enklare anonymiserad enkät 
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hade accepterats. En sådan undersökning hade kunnat göras större med enklare 

sammanställning och riktad till mer än en ort i landet.  Urvalet kan vara selektivt men utom 

författarens avsikt men beroende på möjligheterna till att få studien genomförd.   

 

Slutsatser 

I de intervjuade biologiska föräldrarnas uppfattning över socialtjänstens verksamhet i X-stad 

gällande placeringar av barn framträder följande: 

 samarbetet kring placeringar av barn och unga upplevs som gott och det tas hänsyn till 

barnets bästa 

 lyhördhet bör ske i större omfattning gällande föräldrars behov av information samt 

utrymme, att komma med åsikter och tankar, oavsett stadie gällande insats för aktuellt 

barn 

 stödet till föräldrar bör avsevärt förbättras. 

 

Dessa slutsatser är inte allmängiltiga för landet eller ens X-stad eftersom studien har sin 

begränsning baserat på sex intervjuer. Undersökningen kan naturligtvis utvidgas till att gälla 

ett större underlag med fler föräldrar och fler orter i landet. Det finns ett behov i alla fall i X-

stad att utveckla behovsanpassat stöd till föräldrar vid omhändertagande och placering av 

barn. Förslagsvis kan enskilda stödsamtal eller deltagande i självhjälpsgrupper erbjudas. 

Stödet bör då ges i hjälpande syfte för att bearbeta kris, skuld- och skamkänslor. Kunskap kan 

också delges via lämpliga föräldragrupper för att bistå individen till att anpassa sig i rollen 

som förälder till placerat barn. Stödet till föräldrar handlar egentligen inte enbart om hjälp till 

en förälder utan indirekt också till det placerade barnet och mången gång finns även andra 

barn i familjen att ta i beaktande..  
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Umeå universitet     Juni 2011 

Psykoterapeutprogrammet 

Inriktning familjeterapi, 90 hp    

Gunborg Flygare 

    Till berörda 

Hej! 

Jag heter Gunborg Flygare och kommer under min sista termin inför legitimation som 

psykoterapeut, hösten 2011, skriva ett självständigt examensarbete. Denna uppsats kommer 

att fokusera på tankar, åsikter och idéer från biologiska föräldrar till de barn/ungdomar som är 

eller har varit placerade i familjehem och/eller behandlingshem enligt lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, via socialnämnden i X-stad.  

Jag avser intervjua föräldrar för att få fram vad som fungerat i kontakten med socialtjänsten, 

men också om något skulle kunna göras annorlunda framöver. Det handlar dels om hur 

föräldrarna själva uppfattat sin situation och ställning men även hur barnets samt 

familjehemmet/behandlingshemmets roll sett ut ur föräldrarnas perspektiv.   

Under intervjuerna förs anteckningar eller, om den intervjuade accepterar, så spelas de in på 

band. Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt (endast författaren och handledaren har 

tillgång) och raderas efter att uppsatsen är klar. I uppsatsen anonymiseras deltagarna.  

Jag är anställd vid socialförvaltningen i X-stad men inte i barn- och familjegruppen som 

handlägger de ärenden som examensarbetet berör. Vår avdelningschef  X och gruppchefen för 

barn- och familj X är informerade och har samtyckt till ämnesvalet då det är till nytta för 

framtida verksamhet inom området. 

Socialsekreterare i barn- och familjegruppen kontaktar möjliga deltagare i studien och hör om 

deras intresse. Jag kontaktar sedan de som är intresserade och vi överenskommer om tid samt 

plats för en intervju. Intervjuerna genomförs under sensommaren eller i början av september 

månad. 

Att delta i denna typ av studier upplevs ofta som mer givande än krävande. Kontakta mig 

gärna om du önskar ytterligare information. 

Med vänliga hälsningar 

Gunborg Flygare 

 

gunborg.flygare@kommun.kiruna.se 

Min handledare är Pär Salander, professor, vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet  

par.salander@socw.umu.se 

mailto:par.salander@socw.umu.se


28 

 

Bilaga 2 

Gunborg Flygare 

Psykoterapeutprogrammet 

Inriktning familjeterapi, 90 hp 

Umeå universitet 

 

Intervjuguider till föräldrar 

Samarbete 

 Kan du försöka beskriva hur det fungerar/ har fungerat mellan dig som förälder till  X 

och socialtjänsten under den tid ditt barn/dina barn varit placerad/placerade.  

o Vad tycker du har fungerat bra? 

o Vad tycker du har fungerat mindre bra?   

 Hur ser du på samarbetet mellan dig som biologisk förälder och det familjehem/HVB-

hem/behandlingshem där barnet är eller har varit placerad? 

o Vad tycker du har fungerat bra? 

o Vad tycker du har fungerat mindre bra? 

 Vad har du för upplevelse av samarbetet mellan socialtjänst och familjehem/HVB-

hem/behandlingshem gällande ditt barn/dina barn? 

o Vad tycker du verkar har fungerat bra? 

o Vad har du uppfattat fungerat mindre bra? 

 Samarbetet mellan alla tre parter - hur har det gått? 

 Vad anser du krävs av en biologisk förälder för ett fungerande samarbete med 

socialtjänsten och familjehemmet/HVB-hem/behandlingshemmet? 

o Berätta om det finns något som underlättat för dig i detta samarbete 

o Finns det något som du borde ha fått hjälp med inför och under detta 

samarbete?  

Barnet/ungdomen 

 Ett omhändertagande av barn känner du säkert till sker med avsikt att ta tillvara 

barnets bästa. Har man gjort det bästa för X  tycker du? 

 Vad har du som förälder kunnat bidra med till barnets bästa? Finns det något som du 

önskat fått göra för ditt barn som inte varit möjligt av någon anledning?  

 Hur har barnet, den unge själv fått komma till tals inför olika beslut? 

 Umgänget med ditt barn- hur har det fungerat?  

o Har du som förälder fått vara med i planeringen? 
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o Har barnet fått tillfälle att berätta sina önskemål kring umgänget? 

o Vad skulle du vilja tipsa andra föräldrar i liknande situationen att tänka på? 

 Hur har din kontakt med barnet fungerat mellan umgängestillfällena? 

 Hur har din kontakt med familjehemmet/HVB-hemmet/behandlingshemmet fungerat 

mellan de tidpunkter du träffat ditt barn? 

Föräldrarollen 

 Vad anser du vara viktigt i föräldrarollen? 

o Finns det något som förändrats i den rollen under den tid ditt barn varit 

placerad? 

 Hur har dina kunskaper och erfarenheter som förälder tagits tillvara under placeringen 

av ditt barn utöver det som framkommit tidigare? 

 I vilka situationer behövs stöd i föräldrarollen och i så fall med vad och av vem? 

 Vilket stöd behövs därutöver som individ då det aktualiseras placering av ens barn via 

socialtjänsten? 

Övrigt  

 Vad anser du att socialtjänsten ska tänka på framöver vid arbete kring placeringar av 

barn och ungdomar?  

 Vad är din uppfattning om att vårdgivare ska tänka på framöver vid placeringar och 

mottagande av barn och ungdomar? 

 Vad anser du slutligen att en biologisk förälder borde tänka på i den situationen? 

 


