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Abstract 
The purpose of this study is to examine how the connection with the foster parents and the 

contact with the social services affects a child during a foster care placement and later in life. 

Furthermore, it also examines how good connection favours a foster care placement and the 

contact with the social services. For the study, a qualitative method was used. Five interviews 

took place with adults who have, at some point during their childhood, been in foster care. Parts 

of Bowlbys attachment theory and Antonovskys (2010) idea of KASAM was used to analyze 

the study’s empirics. The result shows that all adults who got interviewed in this study felt they 

had good relations with the foster parents and felt safe in their presence during the time they 

spent in foster care. Four guidelines for a good relationship between a child and their foster 

parents has showed to be rules, structure, commitment and affinity. Children who feel insecure 

with their current relations have a harder time building new relations and will have a tough time 

creating good relations within the foster home. The Social Service Act demands that every child 

in foster care shall be assigned a social secretary (2015:982). Children who has been placed in 

foster care needs a social secretary that they feel they can trust, this will increase the possibility 

of good relations within the foster home. 

 

Title: Adults view on the time they were placed in foster care – A study about their relations 

with the foster parents and how they experienced the contact with the social secretary. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta reda på hur anknytningen med familjehemsföräldrarna och 

kontakten med socialtjänsten påverkar ett barn vid en familjehemsplacering och vidare in i 

vuxenlivet. Dessutom studeras även hur god anknytning främjar en familjehemsplacering och 

kontakten med socialtjänsten. Studien har en kvalitativ ansats och fem intervjuer med vuxna 

personer som bott i familjehem har genomförts. Delar av Bowlbys anknytningsteori och 

Antonovskys (2010) föreställning om KASAM användes vid analys av uppsatsens empiri. 

Resultatet visar att samtliga intervjupersoner har upplevt en trygg anknytning till 

familjehemsföräldrarna när de var placerade som barn. En trygg anknytning i familjehemmet 

grundar sig på regler, rutiner, engagemang och samhörighet mellan det placerade barnet och 

familjehemsföräldrarna. Barn med en otrygg anknytning får det svårare att skapa nya relationer 

och utveckla en trygg relation till familjehemsföräldrarna vid en familjehemsplacering. I 

socialtjänstlagen står det att alla barn som placeras i familjehem ska ha en socialsekreterare som 

kontaktperson (2015:982). Familjehemsplacerade barn behöver en socialsekreterare som de 

känner tillit till, för att öka möjligheterna till att utveckla bra relationer i familjehemmet och att 

upptäcka eventuella missförhållanden.   

 

Titel: Vuxnas syn på sin tid som familjehemsplacerade - En studie om anknytning till 

familjehemsföräldrar och upplevd kontakt med socialsekreteraren. 

Författare: Ronja Östskog & Maria Ångnell 

Nyckelord: Familjehemsplacerade barn, familjehemsföräldrar, anknytning, socialsekreterare, 

socialtjänst, socialtjänstlagen, lagen om vård av unga. 

Antal ord: 14 242 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Förord 
Ett stort tack vill vi börja med att ge till samtliga intervjupersoner som valt att delta i vår 

uppsats. Utan era berättelser och upplevelser från er tid som ni tillbringat i era familjehem hade 

den här uppsatsen aldrig kunnat genomföras. 

 

Vi vill tacka vår handledare Inger Linblad som varit till stor hjälp när det gäller inspiration och 

vägledning under uppsatsens gång. Till slut vill vi tacka våra familjer och vänner som lyssnat, 

korrekturläst och trott på oss genom hela arbetets gång. Ett extra stort tack till Ronjas farmor 

och vår fantastiska vän Sara, er hjälp har varit ovärderlig.  

 

Stockholm, 2018 

Maria Ångnell och Ronja Östskog 
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1. Inledning 
År 1998 var det 312 barn som placerades i familjehem och år 2012 var det 1677 barn som 

placerades i familjehem i Sverige under endast november månad. Dessa siffror visar en drastisk 

ökning av barn som placeras i familjehem i Sverige (SOU 2014). Det finns ett antal 

uppmärksammade fall där barn farit illa i hemmiljön under lång tid utan att åtgärder vidtagits. 

I ett sådant fall, ”om den 8 åriga flickan” i Långberg och Windelhed (2006) omhändertogs inte 

flickan förrän vid 8 års ålder trots att en insats förmodligen hade varit befogad långt tidigare. 

Detta är ett fall som gripit oss och vi anser att det berättar om hur riktigt utsatta barn kan ha det 

innan de placeras i familjehem och därför är det värt att återge. I en intervju med flickan när 

hon vuxit upp till en ung vuxen berättar hon om sina minnen från barndomen och hur kontakten 

med olika socialsekreterare påverkat henne:  

 

Jag trivdes väldigt bra i mitt familjehem och min familjehemsmamma började sakta men 

säkert bygga upp ett självförtroende hos mig som aldrig funnits. Jag har träffat många 

socialsekreterare men en sak måste ni lova mig, lova aldrig ett barn att det ska få träffa 

sin mamma. Det har gått 23 år sedan jag placerades och jag har fortfarande inte träffat 

min mamma. (ibid) 

 

Generellt sett finns det en stark tillit i samhället till att familjehem ska fungera som stöd för 

utsatta barn (Regnér & Rasmusson 2015). Barn som placeras i familjehem ska kunna få leva 

ett så vardagligt liv som möjligt när det gäller ”normala” och ”vanliga” relationer. Ett 

familjehem ska kunna visa det placerade barnet hur en familj bör se ut, som till exempel hur 

man kan visa kärlek, trygghet och andra läkande goda egenskaper som ett familjehem kan 

erbjuda. Socialtjänsten har som uppgift att rekrytera och utreda familjehem, vidare ska 

socialtjänsten arbeta för att hjälpa familjehemsföräldrarna som nya primära omsorgspersoner 

till det placerade barnet, så att familjehemsföräldrarna ska kunna tillgodose barnets behov under 

familjehemsplaceringen (ibid).  

 

Socialtjänsten i Sverige har det yttersta ansvaret för att barn som far illa ska få hjälp (SOSFS 

2012:11). Varför socialtjänsten omhändertar barn som far illa i hemmiljön grundar sig främst 

på att barnens utveckling och beteende riskerar att påverkas negativt. Vid ett omhändertagande 

placeras barnet i samhällsvård, vilket kan vara ett familjehem. När ett barn omhändertas är det 

socialtjänstens ansvar att barnet blir omhändertaget på ett sätt som gör att barnets utveckling 

och beteende påverkas positivt. Ett omhändertagande kan ske med tvång enligt LVU (lagen om 



 2 

särskilda bestämmelser för vård för unga) eller frivilligt enligt SoL (socialtjänstlagen). 

Socialtjänsten ska arbeta förebyggande för att se till att missförhållanden och vanvård inte 

förekommer i familjehem, den ska även aktivt vidta åtgärder för eventuella brister i 

familjehemmen (ibid). 

 

Vi har valt att intervjua vuxna personer som varit familjehemsplacerade som barn, för att ta 

reda på hur anknytning och kontakten med deras socialsekreterare och familjehemsföräldrar 

såg ut. Intresset för ämnet väcktes av att det är många barn i Sverige som placeras i familjehem 

varje år.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Lagstiftningen för insatser familjehem  
Det finns två lagrum som reglerar familjehem i Sverige, vilka är kapitel 5 och 6 i 

socialtjänstlagen. I 5 kap. Socialtjänstlagen framkommer det att socialtjänsten ska arbeta för att 

barn och unga ska ha trygga och bra relationer under uppväxten. Socialtjänsten ska även hjälpa 

familjer så att barn växer upp med en generell personlighetsutveckling samt en bra social och 

fysisk utveckling. Socialtjänsten ska arbeta för att skydda barn som far illa och de ska även 

arbeta utifrån barnets bästa. För att ett barn ska få de levnadsförhållanden som ett barn behöver, 

kan socialtjänsten placera ett barn i familjehem om de anser att barnet behöver det (SFS 

2001:453, 5 kap. 1 § SoL). 

 

I 6 kap. Socialtjänstlagen står det att socialtjänsten noggrant ska följa barn som är placerade i 

familjehem, vilket ska göras genom regelbundna besök i familjehemmet. Dessutom ska 

individuella samtal med barnet, vårdnadshavarna samt familjehemsföräldrarna hållas. 

Socialtjänsten ska även observera relationer i barnets omgivning och utnämna en 

socialsekreterare som har ansvaret för att kontakten med barnet fungerar. Socialsekreterarens 

arbete med barnet kan vara att regelbundet träffa barnet i den omfattning som barnet önskar 

(SFS 2015:982, 6 kap. 7 § SoL). 

 

1.1.2 Barn som placeras i familjehem 
Alla barn har olika bakgrunder och anledningar till varför de behöver flytta till ett familjehem. 

Det kan bero på att barnets biologiska familj inte kan tillgodose eller ge det den omvårdnad 

som barnet behöver, men det kan även bero på att föräldrarna har missbruksproblem. Ett barn 

behöver närhet, trygghet och kärlek för att må bra och i en helt främmande familj kan det vara 

svårt för ett barn att känna detta. Under barndomen är vi människor som mest sårbara, om barnet 
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behöver flytta från sin biologiska familj kan det medföra konsekvenser för barnet. Ett barn som 

sedan tidigare har upplevt utsatthet på grund av olika orsaker behöver en trygg plats att komma 

till, därför är det extra viktigt att det utsatta barnet kommer till ett tryggt familjehem (Aronsson 

& Aronsson 2017).  

 

1.1.3 Placerade barn och deras rätt till kontakt med en socialsekreterare 
Det är viktigt att föräldrarna och barnet blir informerade om vem de har som socialsekreterare 

och hur de kan få kontakt med hen. Socialtjänsten måste informera familjehemmet ifall 

socialsekreteraren inte är i arbete under en längre period och måste vid ett sådant tillfälle utse 

en ny kontaktperson. Detta måste skötas så att barnet inte hamnar i en situation utan 

socialsekreterare. Kontakten mellan barnet och socialsekreteraren kräver samarbete mellan 

båda parterna, men det är viktigt att poängtera att det är socialsekreterarens ansvar att ta den 

första kontakten. För att det ska vara en bra relation mellan socialsekreteraren och barnet är det 

viktigt att det finns en förtroendefull och oavbruten kontakt mellan dem. Barnet behöver känna 

att socialsekreteraren inte förvärrar situationen efter ett samtal utan att samtalet med 

socialsekreteraren leder till förbättring. Det är särskilt viktigt med regelbundna besök från 

socialtjänsten när barnen är mindre och detta beror på att äldre barn själva kan ta kontakt med 

sin socialsekreterare. Dessutom är det viktigt att socialsekreteraren arbetar utifrån barnets bästa 

(Prop 2012/13:10).   

 

I barnkonventionen i artikel 3 understryks det att barnets bästa alltid ska komma i första hand 

då det gäller frågor som rör barn. I Sverige finns det grundläggande rättigheter för barn. De har 

rätt till trygghet, en bra uppfostran och god omvårdnad. Det förstnämnda handlar om att barnet 

ska ha tydliga gränser och trygghet i familjehemmet. Det sistnämnda betyder att barnet 

exempelvis ska ha ett boende, möjlighet att gå i skolan och kunna få sina behov tillfredsställa 

(Unicef 2009). En bra uppfostran för barn handlar om att de får använda sin förmåga och att de 

får lära sig att ta eget ansvar. Ju äldre barnet blir desto större blir barnets integritetsskydd 

(Sjösten 2014). 

 

1.1.4 Familjehem och Familjehemsföräldrar 
Familjehemsföräldrarna i ett familjehem behöver inte ha egna barn eller vara gifta. Det 

viktigaste för det placerade barnet är att barnet får den trygghet som det har rätt till. Det absolut 

viktigaste är att rätt familj paras ihop med rätt barn och att familjehemmet kan ge barnet det 

som behövs, för att underlätta för barnet i vardagen (Aronsson & Aronsson 2017). I Sverige 
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finns det cirka 8000 familjehem och det blir allt svårare att hitta nya familjehem. Det kan delvis 

bero på att många familjer saknar den tid som krävs för att vara ett familjehem. Dessutom krävs 

både intresse och energi för att fungera som ett bra familjehem. Familjehemsföräldrar har 

ansvar för många aspekter i ett familjehemsplacerats barns liv som att skapa relationer med 

skola, bibehålla relationen med den biologiska familjen samt att ha en bra relation till 

socialtjänsten. Det gör att arbetet blir krävande för familjehemsföräldrarna. Många barn som 

blir placerade har problem, som kan försvåra för familjehemsföräldrarna att skapa en relation 

till barnet. Löfstrand poängterar att det är krävande att vara familjehem och att det påverkar alla 

i en familj (Löfstrand 2009).  

 

1.2 Problemformulering och relevans för socialt arbete 
I varje skolklass är det cirka ett barn som placeras i vård utanför hemmet (Lagerlöf 2012). 

Familjehem är en av de mest utforskade och omdiskuterade insatserna inom den sociala 

barnavården. Det finns en del tvivel på nyttan av samhällsvård och det beror på att det saknas 

forskningsresultat som påvisar positiva långsiktiga effekter från längre placeringar i 

familjehem. En framstående forskare inom området är Gunvor Andersson (2008a). Hon menar 

att barn som är placerade inom familjehem är mer utsatta än andra barn, eftersom de är 

separerade från sina omsorgspersoner. För att ett placerat barn ska erhålla en bra hälsa och en 

bra utveckling är det viktigt att barnet får en god omsorg och har trygga relationer med de vuxna 

i familjehemmet. Socialtjänsten arbetar för att familjehem ska ge barnet en god omsorg om 

barnet inte har den möjligheten genom sin ursprungsfamilj (Almqvist 2013). Det har 

uppmärksammades att kommunerna tenderade att inte följa upp familjehemsplaceringarna. 

Socialtjänsten ska ha en regelbunden kontakt med familjehemsföräldrarna och även 

kontinuerliga hembesök ska göras. Det är socialtjänstens skyldighet att aktivt arbeta för att vidta 

åtgärder för att familjehemmen ska fungera bra för alla parter inblandade. Socialnämnden har 

det yttersta ansvaret för barn vid ett omhändertagande, för att placeringen ska ge de bästa 

förutsättningarna för barnet (IVO 2017).   

 

Ämnet är relevant för socialt arbete, för att socialtjänsten måste kunna se om det placerade 

barnet far illa i ett familjehem. Det är även viktigt att socialtjänsten gör en bra insats för det 

placerade barnet i ett tidigt stadium. Ett barn som blir placerat har rätt att få en trygg och bra 

start i livet, även om de biologiska föräldrarna av olika anledningar inte kan ta hand om barnet. 

Självfallet är det viktigt med ständigt ökade kunskaper om familjehemsplacerade personers 

upplevelser. Det gäller såväl själva placeringen som anknytningen till den nya familjen och 
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kontakten med socialtjänsten. Avsikten är att kunna utveckla och förbättra arbetet med 

familjehem. En förhoppning är att vår uppsats om anknytning inom familjehemsplaceringar 

och kontakten med socialsekreteraren under den placerade tiden, kan ge hjälp till det viktiga 

fältet i socialt arbete.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur anknytningen med familjehemsföräldrarna och kontakten 

med socialtjänsten påverkar ett barn vid en familjehemsplacering och vidare in vuxenlivet. 

Dessutom studeras även hur god anknytning främjar en familjehemsplacering och kontakt med 

socialtjänsten. För att besvara syftet formuleras nedanstående frågeställningar, som båda utgår 

från vuxna personer som varit familjehemsplacerade som barn: 

 

• Hur beskriver de sin relation till familjehemsföräldrarna under tiden de var 

familjehemsplacerade? 

• Hur ser de på kontakten med sin socialsekreterare under tiden de var 

familjehemsplacerade? 

 

1.4 Begreppsförklaringar 
 

Anknytning: Anknytning är en relation som pågår och byggs upp under en längre tid. För att 

ett barn ska lyckas med att få en bra känslomässig utveckling krävs det att barnet har en relation 

med minst en primär omsorgsperson (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 

2006).  

 

Barn: I uppsatsen används den definition av barn som Unicef (2009) formulerat att man är barn 

i Sverige upp till 18 års ålder (ibid).  

 

Familjehem: Begreppet familjehem beskrivs som ett hem som tar emot barn i uppdrag från 

socialnämnden. Familjehem ska se till att barnet får en bra fostran och vård och ska inte vara 

en verksamhet som är yrkesmässig (SFS 2001:937, 3 kap 2 §).  

 

Lagen om vård av unga (LVU): Alla insatser från socialtjänsten ska genomföras i samförstånd 

tillsammans med vårdnadshavare och den unga enligt socialtjänstlagen. Om den unga är under 

18 års ålder och vård anses vara nödvändig, får vård av den unga beslutas även om inte 
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samförstånd finns med den unga eller vårdnadshavaren. Uppfylls inte kraven i paragraf ett, går 

man vidare till paragraf två och tre enligt LVU lagen (SFS 1990:52, 1 kap 1–3 §).  

 

Primär omsorgsperson: Primär omsorgsperson är en vuxen person som hjälper barnet med 

den dagliga omsorgen och finns hos barnet fysiskt. En omsorgsperson behöver inte ha en 

biologisk koppling till barnet eller vara av ett speciellt kön (Almqvist 2013). I uppsatsen 

kommer definition av begreppet primär omsorgsperson att användas. 

 

Socialsekreterare: Socialsekreterare är benämningen på en person som arbetar som kommunal 

tjänsteman och är vanligen en socionom som handlägger olika former av enskilda fall (NE 

2017, socialsekreterare).   

 

1.5 Disposition och arbetsfördelning 
Uppsatsen presenteras i sex delar. Den första delen är inledningen och presenterar uppsatsens 

problemformulering, för att få en förståelse för varför uppsatsen valts att genomföras. Sedan 

presenteras syfte, frågeställningar och begreppsförklaringar som ”primär omsorgsperson” och 

”familjehem”, dessa begrepp beskrivs i uppsatsen. I den andra delen presenteras tidigare 

forskning. Den tredje delen presenterar uppsatsens metodavsnitt där en genomgång har 

utformats angående uppsatsens metod och tillvägagångsätt. I den fjärde delen presenteras de 

teoretiska utgångspunkterna, där anknytningsteori och KASAM (känslan av sammanhang) 

förklaras och hur de använts i denna uppsats. Vidare kommer resultatdelen och analysdelen att 

redovisa användning av hur materialet från intervjuerna och teorierna genomförts. Uppsatsen 

avslutas med ett diskussionsavsnitt med tidigare forskning och uppsatsens resultat. 

Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

 

Vi har valt att genomföra alla delarna tillsammans och har under hela uppsatsens gång 

diskuterat med varandra och hjälpts åt att skriva. Under hela processen har vi valt att 

korrekturläsa, redigera och samtala över alla delar. Till en början satt vi ensamma och läste 

igenom varsitt avsnitt flera gånger, för att sedan diskutera och redigera avsnittet tillsammans.  

Vi har suttit och arbetat med uppsatsen på olika platser och suttit många timmar på Skype, för 

att lättare förstå vad den andra redigerar och samtidigt föra en diskussion. Vidare har vi läst 

högt för varandra, för att få en djupare förståelse för vad som har skrivits i uppsatsen. Att 

samarbeta på det här sättet kräver många timmar i extra arbete, men för oss var det värt att göra 
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på detta sätt, för det underlättade för oss båda. Uppsatsen ses som ett gemensamt verk och vi 

ansvarar tillsammans för varje del i uppsatsen.  

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Kapitlets disposition 
I det här avsnitt redovisas det insamlade materialet från tidigare forskning om familjehem och 

barns kontakt med socialsekreterare. Avsnittet börjar med att beskriva sökprocessen och vidare 

med att presentera kunskapsområdet utifrån tre centrala teman som är relevanta för uppsatsens 

problemställning: Familjehemsplacerade barns känsla av tillfällighet, Anknytning till 

familjehemsföräldrarna och kontakten med socialtjänsten under en familjehemsplacering. 

Avslutningsvis förs en diskussion om hur kunskapen från tidigare forskning kommer att 

tillämpas i den här uppsatsen. 

 

2.2 Sökprocess 
Tidigare forskning hittades genom att använda sökbaserna Google scholar, Söderscholar och 

Diva-portalen. Sökorden som användes var familjehem, anknytning, familjehem och tillit, 

familjehem och relationer, LVU placeringar, familjehemsplaceringar, socialtjänsten, 

socialsekraterare och familjehemsföräldrar. Engelska ord som användes var out-of-home-care, 

fostercare, fosterparents, leaving care research och placement. Sökningarna efter tidigare 

forskning begränsades till vetenskapligt granskade publikationer och doktorsavhandlingar samt 

till engelska och svenska texter. Vidare sökte vi i referenslistorna i den tidigare forskning och 

fann intressanta och relevanta artiklar som användes till tidigare forskning.   

 

2.3 Familjehemsplacerade barns känsla av tillfällighet 
I Bo Vinnerljungs (1996) studie om tidigare familjehemsplacerade barns åsikter om 

familjehemmets kvalité och värde, framkom det att många upplevde att de haft en bra uppväxt. 

De ansåg att deras uppväxt hade varit ännu sämre om de hade behövt bo kvar hemma hos sina 

biologiska föräldrar. Det framkom i studien att familjehemsplaceringen skapade en tillfällig 

trygghet och en villkorlig anknytning hos dem. Det gjorde att de som vuxna hellre hade velat 

bli adopterad av familjehemsföräldrarna, för att undgå dessa känslor (ibid).   

 

Även Mikael Bohman (1978) utförde en longitudinell studie om familjehem och barnens 

uppväxtvillkor. Studien omfattade 624 barn som delades upp i tre grupper: fosterbarn, 

adoptivbarn och barn som fick flytta hem igen efter familjehemsplaceringen. De 200 barn som 
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deltog i studien följdes upp till 15 års ålder och pojkarna i studien valdes att följas upp 

ytterligare fram till 20-23 års åldern. I uppföljningen konstaterade Bohman att de barn som 

adopterats samt de som fick flytta hem till sina biologiska föräldrar hade ett lägre riskbeteende 

än de pojkar som bott i familjehem. Riskbeteendet handlade bland annat om att hamna i 

missbruksproblematik eller kriminalitet. Bohman menar att det beror på att de 

familjehemsplacerade barnen inte kände en trygghet i familjehemmet, oavsett om de varit 

placerade under en längre eller kortare period. Enligt Bohman berodde detta på att de kände att 

placeringen var villkorlig och endast tillfällig. Barnen saknade känslan av en emotionell 

trygghet i familjehemmet samt saknade sina biologiska föräldrar (ibid). 

 

Gunvor Andersson (2008b) har genomfört ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i 

samhällsvård och hur uppbrottet från familjehemmet påverkade dem. Hon menar att 

familjehemsplaceringar är en viktig skyddande faktor för många barn. Barnen hade placerats i 

familjehem för att skydda dem mot de risker som hemmiljön utsatte dem för eller riskerade att 

utsättas för. Resultatet visade att de flesta barnen upplevde att familjehemmet blev en trygg 

punkt i deras liv och att det var rätt att de placerades i familjehem. De ansåg också att 

familjehemmet varit en viktig skyddande faktor i deras liv. De flesta barnen hade väldigt gott 

att säga om sina familjehem och menade att familjehemmet gett dem stabilitet, trygghet och 

närhet. Resultatet visade även att de flesta i vuxen ålder hade kontakt med sina f.d. 

familjehemsföräldrar och att de fortfarande var betydelsefulla för dem. Andersson talar också 

om hur oplanerade avbrott eller plötsliga uppbrott från familjehemsplaceringar är en riskfaktor 

men att det även förekommer riskfaktorer för barn som bor i familjehem. Riskfaktorerna kan 

exempelvis förekomma om barnet känner att placeringen är tillfällig, inte känner sig väl 

behandlade eller måste lämna sitt familjehem. Ett barn som plötsligt måste bryta upp från sitt 

familjehem i tonåren kan stå helt utan skyddsnät och det medför risker för barnet genom att inte 

känna sig tryggt eller inte ha några vuxna som kan vägleda barnet i tonåren. Barnet kan då få 

svårt att skapa en ny anknytning till sina nya familjehemsföräldrar och det kan vara svårt att 

känna sig tryggt i sitt nya familjehem. Slutsatserna Andersson kommer fram till i studien är att 

risker kan motverkas genom ett gott samarbete mellan familjehemsföräldrar och biologiska 

föräldrar. Det lindrar barnets lojalitetskonflikter därför att det ger barnet en möjlighet till fortsatt 

kontakt med familjehemsföräldrarna efter en placering eller till återplacering i samma 

familjehem ifall barnet måste placeras igen efter en misslyckad placering (ibid).    
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2.4 Anknytning till familjehemsföräldrarna 
I Anderssons (1999) studie ”Barn i familjehem i Sverige” redovisas 20 intervjuer med vuxna 

som varit placerade i familjehem, för att ta reda på hur anknytningen till familjehemsföräldrarna 

sett ut under placeringen. Andersson redogör för att samtliga intervjupersoner växte upp i 

familjehem under 1980-talet och 1990-talet i Sverige och har många års erfarenhet av att bo i 

familjehem. Studien jämförde olika grader av stabilitet som de vuxna har känt i sina familjehem 

och intervjupersonerna delades in i tre grupper för att lättare kunna mäta stabiliteten. Resultatet 

visade att barn som hade bäst stabilitet i familjehemmen hade placerats mellan två månader och 

tre års ålder och bott kvar i samma familjehem. Resultatet påvisar även att de som hade bäst 

anknytning till sina familjehemsföräldrar var de som bott i familjehemmet mer än 10 år eller de 

som bott i sina familjehem men som fick flytta hem igen. De vuxna som upplevde att de hade 

lägst stabilitet i familjehemmen och minst anknytning till familjehemsföräldrarna var de vuxna 

som hade flyttat mellan många olika familjehem (ibid). 

 

Andersson (2008a) har studerat tjugosex vuxna som har intervjuats i flera omgångar under en 

femton års period om deras tid i familjehem. Syftet var att ta reda på hur 

familjehemsplaceringen varit och hur anknytningen och tryggheten sett ut till 

familjehemsföräldrarna. Hon konstaterar att anknytningsmönster är betydelsefullt för barn som 

placeras i familjehem och för deras hälsa. Studien resulterade i att ett flertal av de 

familjehemsplacerade barnen tyckte att det var bra att få växa upp i ett familjehem, för att de 

kände en stark anknytning, tillit, kärlek och trygghet till sina familjehemsföräldrar. De ansåg 

vidare att familjehemmet är deras enda familj. De tyckte att regler och rutiner var viktigt under 

placeringen för att enklare kunna anpassa sig till den nya situationen. Ingen utav de 

familjehemsplacerade barnen behöll kontakten med sina biologiska föräldrar under eller efter 

familjehemsplaceringen. Familjehemsföräldrarna hjälpte dem att bearbeta och hantera sina 

känslor kring deras period under placeringen i familjehemmet. I studien framkom det att ett 

fåtal familjehemsplacerade barn upplevde att de inte hade någon anknytning eller relation till 

sina familjehemsföräldrar under eller efter placeringen. De trivdes inte, de kände sig inte trygga 

eller älskade i familjehemmet. Andersson betonar slutligen vikten av att ha i åtanke att det finns 

barn som inte trivs i sina familjehem och inte känner sig älskade eller trygga, då är det viktigt 

att ta barnets röst på allvar (ibid). 

 

Donna Hallas (2002) har utgått ifrån vuxna personer som varit familjehemsplacerade som barn 

i sin studie. Syftet var att studera hur stark anknytningen var mellan familjehemsföräldrar och 
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placerade barn i familjehem. Studien resulterade i att barn som bott i hem som inte fungerat, 

kan räddas genom att komma till ett familjehem där förhållandet mellan vuxna och barn 

fungerar, vilket är viktigt för att familjehemsbarn ska kunna utveckla en självständighet samt 

få en bra självbild. Genom att familjehemsföräldrarna visar engagemang samt har tålamod 

skapas barnets självständighet, vilket gör att barnet får en bra självbild. Resultatet visade att i 

familjehem, där barnet har haft regler, samhörighet, familjemiddagar och gemenskap har 

resulterat i en känsla av trygghet hos barnet samt att barnet har upplevt en bra relation till 

familjehemsföräldrarna. Familjehemsplaceringarna resulterade i att alla intervjupersonerna 

lyckats bra i livet, fastän de hade haft både med- och motgångar. Alla i studien har fortfarande 

kontakt med familjehemsföräldrarna, fastän placeringen är avslutad (ibid). 

 

Även Philip A. Fisher, Bert Burraston och Katherine Pears (2005) förklarar att ett barn som har 

haft en otrygg anknytning till sina biologiska föräldrar löper större risk att fara illa av att 

placeras i familjehem. Det beror på att barnet redan har en otrygg anknytning bakom sig och 

det försvårar situationen för att skapa goda relationer med nya personer i familjehemmet. 

Vidare kan det leda till att barnet får uppleva ytterligare separationer för att de har svårt att 

skapa relationer. Separationer kan exempelvis vara att behöva omplaceras till nya familjehem 

flera gånger istället för att få bo kvar i samma familjehem (ibid).  

 

I Kjerstin Almqvists (2013) studie om familjehem har hon utgått ifrån att beskriva 

omsorgsverkan och hur omsorg påverkar familjehemsplacerade barns hantering av sin 

livssituation, utveckling och hälsa. Vid en familjehemsplacering behöver barnet skapa 

anknytning till nya omsorgspersoner och det är viktigt att det skapas en trygg anknytning. Alla 

barn föds med förmågan att anknyta till sin primära omsorgsperson oavsett om personen är bra 

som omsorgsperson eller inte. Barnets hälsa påverkas av omsorgspersonens förmågor och det 

är därmed viktigt att omsorgspersonen skapar en trygg anknytning till barnet. Det finns olika 

anknytningsmönster som exempelvis trygg- och otrygg anknytning för barnet att skapa med sin 

primära omsorgsperson. En trygg anknytning grundar sig på ett bra samspel mellan barnet och 

den primära omsorgspersonen och främst på hur bra den primära omsorgspersonen lyckas 

tillgodose barnets behov. Ett barn som känner en trygg anknytning utvecklas hälsosamt och det 

påverkar barnet genom hela uppväxten och in i vuxenlivet. Resultatet i studien visar på att barn 

som utsätts för en otrygg anknytning får svårare att knyta an till familjehemsföräldrarna och 

kan misstolka när de vill väl och bemöter då familjehemsföräldrarna med misstänksamhet och 

fientlighet. Almqvist menar att otrygghet kan förebyggas genom att ge barnet tydliga strukturer, 
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regler och genom att samtala med barnet för att de enklare ska kunna anpassa sig i den nya 

tillvaron i exempelvis familjehemmet. Avslutningsvis skriver Almqvist i sin studie att det är 

viktigt att familjehemsföräldrarna bekräftar barnets känslor och förbättrar deras självkänsla 

(ibid).  

 

2.5 Kontakten med socialtjänsten under en familjehemsplacering 
Gunvor Andersson och Bodil Rasmusson (2006) har intervjuat 31 vuxna som varit placerade i 

familjehem som barn, för att undersöka hur intervjupersonerna beskriver kontakten med sin 

socialsekreterare under placeringstiden. Studiens syfte var att undersöka om intervjupersonerna 

bemötts av en lyhörd och engagerad socialsekreterare samt belysa vikten av att 

familjehemsplacerade barn ska ha en trygg och ansvarsfull socialsekreterare. De menar att en 

bristande kontakt mellan barnet och socialsekreteraren ökar risken för att missförhållanden i 

familjehem inte upptäcks och att felaktiga beslut om barnet tas. Studien visade på att elva 

familjehemsplacerade barn haft en bra relation till sin socialsekreterare, att uppföljningen var 

regelbunden och att de träffat sin socialsekreterare minst en gång varje månad. Tretton av 

intervjupersonerna hade både negativa och positiva erfarenheter av sin socialsekreterare och av 

dessa tretton menade de att de har haft många olika socialsekreterare. De negativa 

erfarenheterna från socialsekreterare var att intervjupersonerna upplevde att socialsekreterarna 

inte lyssnade eller samarbetade med dem. De positiva erfarenheterna var att socialsekreterarna 

visade att de tyckte att samarbete var viktigt, de lyssnade och behöll en regelbunden kontakt 

med barnen. Sju personer i studien upplevde att de inte hade någon bra relation till sin 

socialsekreterare då de ansåg att socialsekreteraren inte var lyhörd, lyssnade inte på dem och 

att de inte kände tillit och trygghet till socialsekreteraren. Det resulterade i att ingen av de sju 

vågade söka hjälp hos socialtjänsten i vuxen ålder. Resultatet i Anderssons och Rasmussons 

studie tyder på att de barn som fått bra stöd och uppmuntran från sin socialsekreterare när de 

mådde dåligt ansåg att socialsekreteraren haft en stor betydelse under deras liv. 

Socialsekreterarnas personliga förmåga och arbete med att skapa en bra kontakt med barnen 

gjorde att de lättare utvecklade tillit och trygghet till sin socialsekreterare. Avslutningsvis 

skriver Andersson och Rasmusson i sin studie att samtliga intervjupersoner påtalade vikten av 

hur de tycker att en socialsekreterare bör vara. De ska arbeta med målsättningen att alla 

familjehemsplacerade barn placeras i bra familjehem, socialsekreteraren ska vara lyhörd och 

skapa en bra relation till barnet för att det ska känna tillit till sin socialsekreterare. 

Socialsekreteraren ska fokusera på familjehemsföräldrarnas kontakt med barnet, genomföra 

utvärderingar av familjehemmet regelbundet, besöka familjehemmet ofta, träffa barnet ofta 
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under placeringen och hjälpa familjehemsföräldrarna att utvecklas i sitt arbete med det 

placerade barnet (ibid). 

 

I Anderssons (2008b) studie redovisas att det är viktigt att socialsekreteraren omsorgsfullt och 

kontinuerligt följer upp barn i familjehem, eftersom det finns barn som inte mår bra i sitt 

familjehem. Det är viktigt att socialsekreteraren bistår med resurser till ett barn som flyttar hem 

igen efter en placering i ett familjehem. Andersson skriver i sin studie att en socialsekreterares 

uppföljning är viktig, då det inte går att veta i förväg vad som händer, när ett barn flyttar hem. 

När ett barn är placerat i familjehem har socialsekreteraren ett stort ansvar för att barnet mår 

bra i sin nya miljö, fastän en noggrann utredning har gjorts av familjehemmet. Det genomförs 

på bästa sätt genom uppföljningar och kontinuerliga hembesök. Det handlar om att barnet ska 

passa ihop med familjehemmet och ha en god relation till sina familjehemsföräldrar, så att 

förutsättningarna blir så bra som möjligt. På så sätt skapas trygghet och en ömsesidighet (ibid).  

 

2.6 Diskussion tidigare forskning 
Enligt tidigare forskning har majoriteten av familjehemsplacerade barn en positiv syn på 

familjehemsplaceringen. En positiv familjehemsplacering framhålls genom begreppen rutiner, 

lyhördhet, trygghet och regler som är viktiga för att skapa en trygghet hos 

familjehemsföräldrarna och i familjehemmet. En minoritet av deltagarna, från den tidigare 

forskning som vi har sammanställt, har en negativ bild av sin familjehemsplacering och 

kontakten med familjehemsföräldrarna. Det berodde på att de saknade trygghet, tillit, kärlek 

och samhörighet i familjehemmet samt att de upplevde att familjehemsplaceringen var tillfällig 

och villkorlig. Både den nationella och internationella forskningen visar att det är många barn 

som placeras utanför hemmet varje år, samt att placerade barns relation till socialsekreteraren 

är betydelsefull för barnet. Socialsekreteraren ska arbeta för att upprätta en god relation till 

familjehemsföräldrarna, för att det hjälper till att skapa en trygghet inom familjehemmet. 

 

3. Teori 
 

3.1 Val av teori  
I detta avsnitt förklaras de teorier som kommer att tillämpas i uppsatsens resultat- och 

analysavsnitt. Uppsatsens övergripande perspektiv är Anknytningsteori och KASAM – känslan 

av sammanhang. Anknytningsteori valdes efter att vi granskat tidigare forskning om 

familjehemsplacerade barn och deras relation till familjehemsföräldrarna och 
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socialsekreteraren. Det framkom att trygghet och tillit var begrepp som användes vid 

beskrivningar av relationerna och att anknytningsteori används för att kunna förstå relationen 

mellan barnet och familjehemsföräldrarna. KASAM återfinns i många studier och valdes för 

att visa att barn som har varit placerade har lyckats att bearbeta sin situation och lyckats bra 

efter att de bott i familjehem. Teorierna kommer att användas som grund till analysdelen och 

för att få djupare förståelse för hur det är att vara familjehemsplacerad. 

 

3.2 Anknytningsteori 
John Bowlby utvecklade anknytningsteori tillsammans med den amerikanska utvecklings 

psykologen Mary Ainsworth. Bowlby och Ainsworth förklarade att anknytningsteori är en 

betoning på betydelsen av något svagare och mindre som hör ihop med något starkare och 

större. Teorins syfte är att förklara utvecklingen som ett psykologiskt ”band” mellan barnet och 

dess närstående vilket påverkar samspelet mellan dem. Ett barn som inte kan använda sina 

primära föräldrar som en trygg famn eller inte har en säker miljö börjar utveckla alternativa 

strategier (Broberg et al. 2006). 

 

Broberg et al. (2006) menar att barnet skapar olika mönster av anknytning beroende på hur 

relationen till anknytningspersonerna utvecklas. Anknytning fokuserar inte på hur sällskaplig 

man är, vem barnet vill leka med eller att tycka om någon i största allmänhet. Anknytningen 

bearbetas i barnets hjärna och blir en viktig beståndsdel i personlighetsutvecklingen, vilket får 

betydelse för vuxenlivet. Idag är anknytningsteori en av de mest betydelsefulla vid förståelse 

av människans behov av omsorg, beskydd och närhet. Dessutom är upptäckarglädje, 

självständighet och anknytningsmönster viktiga och de formar individers självbild. Broberg et 

al. (2006) menar att anknytning inriktar sig på hur människor, vuxna som barn, bevarar och 

utvecklar tillgången att kunna använda sig av individer som källor till beskydd och trygghet när 

en fara hotar i deras liv. För att ett barn ska kunna utveckla sitt anknytningssystem är det centralt 

att det finns någon person som barnet kan anknyta till. I barnets första levnadsår utvecklas 

anknytningen först av den omvårdnad barnet får av sina anknytningspersoner. Broberg et al. 

(2006) förklarar att det äldre barnet har större inverkan över den miljö den vistas i än det yngre. 

Barnets tidigare anknytning inom familjen kommer att påverkas av hur de bemöter nya 

människor utanför familjen under hela sitt liv. Han beskriver även att en av de starkaste 

känslomässiga relationerna som finns är anknytningen till ett barn. Cirkeln med olika 

anknytningar växer under livets gång och det gör att barnet skapar band till flera personer under 

sin livstid vilket betyder att anknytningen växer och förändras. Det finns i huvudsak två olika 
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anknytningsmönster, dessa är trygg- och otrygg anknytning. Den sistnämnda kan delas upp i 

tre under rubriker: undvikande-, ambivalent- och desorganiserad anknytning (ibid). 

 

3.2.1 Trygg anknytning 
De starkaste känslomässiga relationerna vi har i livet är till våra tidiga anknytningspersoner och 

med tiden blir det en del av vår personlighet, vilket resulterar i hur vi som individer organiserar 

vårt inre. Om ett barn får beskydd och trygghet när barnet söker den andres närhet, kallas det 

trygg anknytning. Broberg et al. (2006) beskriver anknytningen som hälsosam och att den är en 

normal aspekt av den mänskliga naturen som följer individen under hela hens livscykel. Det är 

anknytningspersonens tillgänglighet som utgör hur barnet kommer att utveckla sin anknytning. 

Han betonar att en trygg bas skapas under barnets första levnadsår, barnet kan undersöka 

världen, familjen, den närmaste miljön och ha en trygg plats att återvända till när faror hotar. 

Vidare menar han att det tar engagemang, kontinuitet och tid för att en trygg anknytning ska 

kunna uppstå (ibid). 

 

3.2.2 Otrygg anknytning 
Broberg et al. (2006) förklarar att ett barn som far illa skapar en otrygg anknytning med sin 

primära omsorgsperson/omsorgspersoner. Det påverkar barnet på ett känslomässigt vis och 

barnet kan då få svårt att skapa relationer med andra. Bristande tillit gör att barnet också har 

svårt att skapa nya relationer och får svårare att skapa en bild av sin omgivning. Känner sig 

barnet kränkt i olika situationer får barnet sämre självkänsla och kan då uppfatta att 

omgivningen är emot dem. Det gör att det blir svårare för barnet att hantera de emotionella 

känslorna och blir utåtagerande. Denna påföljd kan göra att barnet blir aggressivt mot sina 

medmänniskor (ibid).  

 

3.2.3 Undvikande anknytning 
Broberg et al. (2006) förklarar att undvikande anknytning hos ett barn skapas när 

omsorgspersonerna till barnet avvisar och stöter bort dem när de visar att de behöver hjälp. 

Vidare kan detta anknytningsmönster skapas när barnets omsorgspersoner bemöter dem med 

irritation när de exempelvis är ledsna. Dessa barn lär sig snabbt att klara sig själva och undviker 

att be om hjälp. Ett barn som har en undvikande anknytning kan ha svårt att exempelvis visa 

känslor så som upprördhet eller nedstämdhet. Barnet utvecklar då i stället egna strategier som 

tröstar (ibid).  
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3.2.4 Ambivalent anknytning 
Ambivalent anknytning handlar om när den vuxna tänker för mycket på sig själv. Ibland visar 

de mycket kärlek till sina barn och i nästa sekund inget alls. Det här anknytningsmönstret är 

vanligt hos föräldrar med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Ett barn som växer upp 

med ambivalent anknytning riskerar ha ett kort temperament, bli extra klängiga och svartsjuka. 

Dessa barn visar ofta genom sitt beteende att de är på helspänn. De oroar sig för att något 

oväntat ska hända och saknar känslan av trygghet hos sin omsorgsperson (Broberg et al. 2006). 

 

3.2.5 Desorganiserad anknytning 
Desorganiserad anknytning skapas genom bristande tillit hos barnet. Detta anknytningsmönster 

skapas hos barn som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Det kan också handla om att 

deras omsorgspersoner har haft en svår barndom och har svårt att veta hur de ska tillgodose 

deras barns behov. Ett exempel är när barnet är nedstämt och omsorgspersonen blir elak eller 

irriterad och det gör att barnet upplever sin omsorgsperson som skrämmande. Detta 

anknytningsmönster syns i barnets beteende genom att det har ett stort kontrollbehov över 

personer i sin omgivning. Kontrollbehovet skapas vanligast bland barn som växer upp med en 

omsorgsperson som lider av psykisk ohälsa och det vanligaste är att barnet utövar kontroll 

genom ilska. Kontrollbehovet skapas hos barnet när de känner att de måste ta hand om sin 

omsorgsperson genom att kontrollera vilka behov den har (Broberg et al. 2006).  

 

3.3 KASAM 
Aaron Antonovsky (2005) utvecklade föreställningen om KASAM som utgår från det 

salutogena perspektivet vilket Antonovsky gjort sin forskning. Salutogena perspektivet 

förklarar varför människor förblir friska, trots motgångar i livet. Det betyder att han forskar 

genom att mäta känslan av sammanhang, vilket i sin tur kan vara avgörande för hur en individ 

kommer att hantera svåra situationer i livet. Han har undersökt hur det kommer sig att det finns 

människor som utsätts för påfrestningar som påverkar dem psykiskt, fysiskt, socialt och 

kroppsligt. Antonovsky intresserade sig för frågan; ”Hur förblir människan frisk, även när de 

utsätts av påfrestningar?”. Han beskriver hur människor kan bli starkare av påfrestningar och 

se det som lärdomar istället för något negativt. Antonovsky menar att en person aldrig kan vara 

100 procent frisk eller sjuk, utan befinner sig någonstans mitt i mellan frisk och sjuk. KASAM 

beskriver graden av hälsa och är uppbyggd genom tre centrala begrepp. De begreppen är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (ibid). 
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3.3.1 Begriplighet 
Antonovsky (2005) menar att begriplighet är när individer vill förstå och kunna förklara sin 

situation genom att ha en bra balans i sina liv. De personer som kan förstå det som händer i sina 

liv och hittar förklaringar till händelser anses vara mer friska än de som inte kan det. Han talar 

om yttre och inre stimulans som logiskt påtagliga till skillnad från något som är exempelvis 

oväntat och oförklarligt. Det han vill förklara är att personer med hög begriplighet, ser sin inre 

och yttre stimulans som förutsägelsebar och ser den som mer begriplig än de med lägre 

begriplighet (ibid).  

 

3.3.2 Hanterbarhet 
Antonovsky (2005) menar att personer som har en hög grad av hanterbarhet, inte ser sig själv 

som ett offer eller känner orättvisa vid sämre händelser i livet. Risker finns alltid i livet att det 

händer saker som man inte vill och när det väl händer ska man genom sin hanterbarhet kunna 

gå vidare i livet efter exempelvis en tid i sorg. Vid olycka är det viktigt att man inte ser sig själv 

som ett hjälplöst offer. För att människan inte ska se sig själv som ett offer krävs det att hen har 

resurser som kan hjälpa till att hantera motgångarna. En av resurserna för att hantera motgångar 

är exempelvis att man har en person som man känner tillit till. En person med hög 

hanteringsbarhet har enklare att hantera motgångar och har fler resurser, än en person med lägre 

hanterbarhet (ibid).  

 

3.3.3 Meningsfullhet 
Begreppet meningsfullhet avses när individer hamnar i situationer och utmaningar som är 

mindre bra och tar lärdom av händelsen. De får en bättre hälsa än de som inte väljer att se 

lärdomarna. En individ som har en hög meningsfullhet väljer att handskas med problemet och 

gör det bästa av situationen, istället för inte bearbeta problemet. Meningsfullhet är som en 

motivationskomponent med ett högt fokus på delaktighet. En individ som känner att det finns 

en mening med livet har en högre meningsfullhet och får enklare att utföra saker i sitt liv, därför 

att de ser att livet har en mening (Antonovsky 2005).  

 

3.4 Teoridiskussion 
Anknytningsteori ser vi som intressant för att analysera om intervjudeltagarna utvecklade ett 

anknytningsmönster till sina familjehemsföräldrar eller om de inte gjorde det. Teorin påvisar 

att det placerade barnet kan utveckla olika anknytningsrelationer, som gör att barnet känner 

trygghet eller otrygghet. Ett barn som får växa upp i en omgivning med trygga vuxna och en 
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trygg miljö skapar bättre förutsättningar i livet än det barn som inte har den omgivningen. 

Genom KASAM undersöks hur placerade barn har bearbetat separationen och de motgångar 

som funnits innan familjehemsplaceringen och senare i livet, utifrån deras relation till 

familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren. 

 

4. Forskningsmetod 
 

4.1 Kapitlet disposition 
I det här avsnittet kommer metoden i uppsatsen att diskuteras. Vilket inleds med förförståelsen, 

metod, urval och avgränsningar. Därefter redovisas analysmetoden, uppsatsens kvalitét, etiska 

överväganden och avslutas med en metoddiskussion.  

 

4.2 Förförståelse 
Inför uppsatsen diskuterade vi med varandra om förförståelsen för familjehem. Det visade sig 

att ingen av oss har någon i vår närhet som har varit familjehemsplacerade. Under diskussionen 

visade det sig att båda tyckte att familjehem är ett intresseväckande område och vi tyckte att 

det verkade intressant att få en förståelse av hur personer som bott i familjehem upplevt den 

placerade tiden. Under arbetets gång har vi tagit del av tidigare forskning, litteratur och 

intervjuer inom ämnet och vår förståelse har växt under arbetets gång. Förförståelsen kan ha 

påverkat intervjumaterialet, för att vi fått en större inblick inom ämnet. Vi kommer att diskutera 

det under rubriken metoddiskussion. 

 

4.3 Metod 
Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs som lämplig i uppsatser, där man vill få en 

förståelse för intervjupersonernas synsätt och erfarenheter utifrån ämnet (Bryman 2011). Valet 

av en kvalitativ metod gjordes för att få en förståelse för hur personer som varit placerade i 

familjehem upplevt sin anknytning till familjehemsföräldrarna och kontakten med 

socialtjänsten. Mer specifikt är hur de beskriver relationen till sina familjehemsföräldrar och 

hur de se på sin kontakt med sin socialsekreterare under sin tid som familjehemsplacerad.   

 

Trost (2010) skriver att en kvalitativ metod bör genomföras när man vill finna en förståelse för 

en grupp individer och datainsamlingsmetoden kan ske genom intervjuer. Vid planeringen av 

intervjun utgick vi från en analysguide som Kvale & Brinkman (2009) utformat. Vi valde att 

genomföra semistrukturerade intervjufrågor, för att ha möjlighet att ställa följdfrågor under 

intervjuerna. Frågorna vid en semistrukturerad intervju brukar vara mer allmänt formulerade 
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än strukturerade intervjuer (Bryman 2011). Intervjufrågorna i uppsatsen delades upp i fyra 

teman: bakgrund, deras syn på trygghet i familjehemmet, anknytning till 

familjehemsföräldrarna och kontakt med socialtjänsten.  

 

4.4 Urval och avgränsning 
Studien har avgränsats till att enbart studera vuxna som varit familjehemsplacerade som barn 

för minst 10 år sedan och idag bosatta i Stockholmsområdet. Avgränsningen gjordes för 

att minska risken för negativa påföljder av att delta i studien. Vi ville också 

att de skulle ha bearbetat och reflekterat över sin tid som placerade i 

familjehem inför intervjuerna. Avgränsningen till Stockholmsområdet gjordes för att 

kunna träffa intervjupersonerna vid intervjutillfällena eftersom vi själva är bosatta i området. 

Dessutom ville vi ha möjlighet att träffa intervjupersonerna vid fler tillfällen om behovet fanns 

för mer information. De första fem personerna som vi kom i kontakt med valde samtliga att 

medverka i uppsatsen och att bli intervjuade. Under intervjuerna framkom det att några av 

intervjupersonerna har varit placerade på fler än ett familjehem. Vi valde därför att avgränsa 

oss till intervjupersonernas första familjehemsplacering och hur deras kontakt med 

familjehemsföräldrarna och socialsekreterare såg ut under den placeringen. Valet om att 

fördjupa oss till familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren grundar sig på att de är 

betydelsefulla personer för barnet vid en familjehemsplacering. 

 

Bekvämlighetsurval är ett urvalsförfarande man kan använda sig av i uppsatsarbete. Det betyder 

att man väljer den första personen som man kommer i kontakt med som har de kriterier som 

eftersöks (Trost 2010). Inför uppsatsen kom vi i kontakt med första intervjupersonen genom att 

en klasskamrat presenterade oss för en bekant som hade de kriterier som eftersöktes. Resterande 

intervjupersoner fick vi kontakt med genom snöbollsurval. Det betyder att när man kommit i 

kontakt med en person som passar till studien, frågar man personen om hen känner någon som 

kan passa för studien och så fortsätter man tills att man fått så många intervjupersoner som 

behövs till studien (Trost 2010). Snöbollsurvalet användes efter kontakt med den första 

personen, då vi frågade om hen kunde tipsa om någon/några personer som varit 

familjehemsplacerade. Tack vare denna metod hittades fem intervjupersoner till vår studie.  
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4.5 Analysmetod 
Vi har valt att använda Kvales och Brinkmans sju analyssteg som guide för att analysera det 

empiriska materialet. De sju stegen förklaras här:  

 

1. Tematisering; Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte och frågeställningar i uppsatsen 

innan intervjuerna påbörjas (Kvale & Brinkman 2009). I denna studie valde vi att framställa 

syftet och frågeställningarna innan kontakten togs med intervjupersonerna.   

 

2. Planering; Kvale & Brinkman (2009) förklarar att uppsatsen ska struktureras upp genom en 

tydlig och väl organiserad planering, för att underlätta uppsatstiden. Det är bra om man utgår 

ifrån vilken kunskap man är ute efter vid planeringen av uppsatsen och att alla sju stegen av 

denna analysguide redovisas (ibid). Planeringen inför uppsatsprocessen utförde vi tydligt 

genom att arbeta fram ett schema om hur uppsatsen skulle utföras och när allt skulle vara klart. 

Sedan strukturerade vi upp arbetet med hjälp av olika teman och förberedde med en enkel text, 

om vad som skulle finns under varje tema, för att få en bra vägledning genom arbetets gång.  

 

3. Intervju; Kvale & Brinkman (2009) menar att det är viktigt att intervjufrågorna utformas 

utefter studiens syfte och frågeställningar, eftersom dessa är grund för uppsatsens helhet (ibid). 

Intervjuerna förberedde vi genom att utforma fyra teman som vi sedan utformade intervjufrågor 

efter. Frågorna till intervjuerna utformades i relevans till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vi valde att hålla intervjuerna enskilt, för att stärka konfidentialitet för 

intervjupersonerna. Valet gjordes också för att vi tror att det skulle hjälpa 

intervjupersonerna att våga öppna sig mer under intervjun, jämfört med om 

det satt flera tillsammans och blev intervjuade. När intervjuer planeras så kan det 

vara av vikt att inte ställa ledande frågor och att intervjupersonen inte får flera frågor på en 

gång. Det kan leda till att personen glömmer svara på någon utav frågorna (Kvale & Brinkman 

2009). Detta beaktades när intervjuerna planerades noga och framställdes utefter Kvales & 

Brinkman (2009) tredje steg. Intervjuerna genomfördes utifrån fyra teman, 1. Bakgrund, 2. 

Deras syn på trygghet i familjehemmet, 3. Anknytning till familjehemsföräldrarna och 4. 

Kontakt med socialtjänsten.  

 

Vi båda var med under alla fem intervjuerna som gjordes i uppsatsen. Vid intervjutillfällena 

ställde en av oss frågorna, en av oss antecknade och kontrollerade att intervjun spelades in och 
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det här arbetssättet varierade mellan samtliga intervjuer. Den som antecknade och spelade in 

satt avskilt från de andra två för att minska risken att intervjupersonen skulle känna sig i 

underläge. Samtliga intervjuer pågick i 20–30 minuter och ägde rum mellan den 20 november 

till den 3 december 2017. Intervjuerna avslutades med att fråga intervjupersonerna om vi fick 

höra av oss igen om vi skulle behöva komplettera med ytterligare information till uppsatsen, 

vilket samtliga intervjupersoner svarade ”ja” på. Kvale & Brinkman (2009) uttrycker att valet 

om var intervjuerna ska utföras är av stor betydelse. Det är viktigt att intervjun utförs på en 

plats där intervjupersonen känner trygghet och att det är en lugn miljö, för att minska olika 

störningsmoment. Att intervjupersonen får välja plats för intervjun och att intervjun är frivillig 

kan göra att intervjupersonen känner sig trygg (ibid). Även detta har beaktats vid 

intervjutillfällena, det gjorde att intervjupersonerna kunde känna sig trygga och bekväma i 

miljön de valt och de gav även förutsättningar för att svaren blev ärliga. Då behövde 

intervjupersonerna inte vara rädda att någon annan än intervjuarna hörde vad de berättade och 

de fick sitta ostört. Vid kontakt med intervjupersonerna informerades de om att det är frivilligt 

att ställa upp på intervjun och att de kan avbryta medverkandet när som helst. Innan intervjun 

började fick intervjupersonerna läsa och skriva informationsbrev och ge sitt samtycke, se bilaga 

1. 

 

4. Utskrift; Här bearbetas det inspelade intervjumaterialet genom att transkribera det inför 

analysdelen (Kvale & Brinkman 2009). Vi valde att transkribera intervjumaterialet samma dag 

som intervjuerna utfördes. Detta genomfördes för att lättare kunna minnas så mycket som 

möjligt från intervjuerna. Transkriberingarna utfördes genom att noggrant återge 

intervjupersonernas svar på ett rättvist sätt. Under transkriberingen valde vi att ta bort ord som 

”hmm”, ”liksom”, ”mm”, ”åh” och ”äh”. Det gjordes för att enklare kunna läsa citaten, för att 

visa hänsyn till intervjupersonerna och att dessa uttryck inte är relevant för uppsatsen. 

 

5. Analys; Vid denna punkt bestäms vilken analysmetod som bör användas till uppsatsen (Kvale 

& Brinkman 2009). Vårt intervjumaterial analyserades genom att alla transkriberingar skrevs 

ut och lades bredvid varandra för att finna teman och kodningar från alla intervjuerna. De teman 

som vi kom fram till var trygg anknytning från familjehemsplaceringen, otrygg anknytning från 

familjehemsplaceringen, upplevda erfarenheter från socialsekreteraren och 

familjehemsplaceringens inverkan på intervjupersonerna. De kodningarna som gjordes var 

regler och rutiner, vänlighet, engagemang, känslan av samhörighet, prata, lyssnade, skeptisk, 

sviken, strategier, nedstämdhet, tillit, besök, bestraffning, positivt, starkare och negativt (se 
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kodschema, Bilaga 3). Vi markerade teman och kodningar med överstrykningspenna i olika 

färger för att enklare kunna analysera materialet. Vid analysen upptäcktes det också skillnader 

och likheter mellan intervjupersonernas berättelser som vidare fördjupas under resultat och 

analysdelen i uppsatsen. 

 

6. Verifiering; Genom verifiering görs uppsatsen trovärdig (Kvale & Brinkman 2009). I denna 

uppsats har detta gjorts efter begreppen tillförlitlighet vilket delas in i: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och styrka att konfirmera samt begreppet generalisering diskuteras i 

uppsatsen. Detta kommer avhandlas under avsnittet tillförlitlighet. 

 

7. Rapportering; Här redovisas uppsatsens resultat och beskriver de etiska aspekterna med 

intervjumaterialet (Kvale & Brinkman 2009). I sista steget förhåller uppsatsen till att redovisa 

resultatet i punktform. Det gjordes för att läsaren enklare ska få en inblick i vad uppsatsen fick 

för resultat. De etiska aspekterna i vår uppsats kommer att förklaras mer ingående under 

rubriken ”Etiska överväganden” i metod delen.   

 

4.6 Uppsatsens tillförlitlighet 
I kvalitativa uppsatser är begreppet tillförlitlighet ett begrepp som används vid en bedömning 

av en uppsatskvalité. Bryman (2011) definition av begreppen tillförlitlighet förklaras genom 

begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, styrka och att konfirmera. Han använder 

begreppet överförbarhet vid diskussion av generalisering (ibid). Brymans definition av 

tillförlitlighet kommer att användas i vår uppsats. Begreppen beskrivs mer utförligt i 

nedanstående rubriker med förklaringar till hur vi valt att förhålla oss till dem i vår uppsats. Vid 

beskrivningen av begreppet överförbarhet i vår uppsats har vi även valt att diskutera om 

generalisering.  

 

4.6.1 Trovärdighet 
Trovärdighet påverkas av hur noggrant man har redovisat utförandet av uppsatsen. Det är 

viktigt att man tydligt visar hur syftet, frågeställningarna och det empiriska materialet hör ihop 

med varandra (Bryman 2011). I uppsatsen har tillförlitlighet stärkts genom att vid varje 

intervjutillfälle utfört intervjuerna på liknande sätt och utgått ifrån samma intervjuschema.  Det 

har vi gjort för att visa att uppsatsen syfte och frågeställningar är relevant för vårt 

intervjumaterial, är genom att använda oss av anknytningsteori, KASAM och tidigare forskning 

vid analysen av intervjumaterialet.  
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4.6.2 Överförbarhet  
Begreppet överförbarhet inriktar sig på huruvida de resultat forskaren finner kan användas i 

andra miljöer än den som har studerats (Bryman 2011). Målet med vår uppsats är inte att 

beskriva ett specifikt fenomen, utan generaliseringsanspråket är att få en noggrannare förståelse 

av hur vuxna ser på sin relation till familjehemsföräldrarna och deras kontakt med 

socialsekreteraren under den placerade tiden. Det betyder att generaliseringen blir till teorin och 

inte till populationen av personer som har varit familjehemsplacerade. Bryman (2011) menar 

att det krävs berättelser från exempelvis några intervjupersoner för att kunna få den förståelsen. 

Även Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver om generalisering och att det är svårt att 

generalisera ett resultat statistiskt, men svaren från intervjupersonerna kan generaliseras till en 

viss del. Det betyder att om vi skulle intervjua personer med liknande bakgrund, som de vi har 

intervjuat finns möjligheten att vi får ett liknande resultat.  

 

4.6.3 Pålitlighet 
Det är viktigt att man noggrant redovisar hela forskningsprocessen i en uppsats för då förstärks 

pålitligheten och det är för att uppsatsen inte ska påverkas av vem som utfört den (Bryman 

2011). Uppsatsens pålitlighet stärkts genom att samtliga delar i uppsatsen noggrant redovisats 

och att intervjuschemat bifogas i uppsatsen. Det har gjorts för att andra personer enkelt ska 

kunna se vad som utförts och ska kunna göra en liknade uppsats. Vidare stärks uppsatsen 

pålitlighet genom att samtliga intervjupersoner fick likadana instruktioner, intervjufrågor och 

fick möjligheten att välja intervjuplats.  

 

4.6.4 Styrka och konfirmera 
Styrka och konfirmera betyder att forskaren inte avsiktligt framför egna åsikter och värderingar 

i uppsatsen och att det ska vara givet för läsaren att forskaren tänkt på det under 

uppsatsskrivandet (Bryman 2011). I uppsatsen har vi tänkt på styrka och konfirmera genom att 

i metodavsnittet redogöra vår förförståelse. Vi har diskuterat kritisk med varandra under hela 

uppsatsskrivandet om förförståelse och kunskap som inhämtats under uppsatsens gång och 

genom att få feedback från personer i vår omgivning.   

 

4.7 Etiska överväganden 
De två huvudkraven inom forskning är forskningskravet samt individskyddkravet. 

Forskningskraven finns för att skydda individerna i forskningen och för att förbättra 

forskningen. Individskyddet finns för att individer som ställer upp i en forskning får inte bli 



 23 

utsatta för fysiska eller psykiska skador. Inom individskyddet finns det fyra allmänna 

huvudkrav (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Informationskravet; Det är viktigt att informera intervjudeltagarna om studiens ämne, vilka 

krav som ställs för en medverkan i studien och att det är frivilligt att ställa upp på intervjun. 

Informationen måste omfatta all aktuell information i undersökningen som kan påverka deras 

beslut till ett deltagande och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill 

(Vetenskapsrådet 2011). Inför våra intervjuer gav vi varje intervjuperson ett informationsbrev 

om uppsatsens ämne. Varje intervjuperson blev informerade om att det är frivilligt och att de 

kan avbryta medverkandet när de vill.  

 

Samtyckeskravet; Innan personer deltar i en undersökning måste deras samtycke inhämtas 

genom att individen skriver på en samtyckesblankett. Är personerna under 15 år krävs 

vårdnadshavarens eller förälders samtycke. Intervjudeltagarna ska när som helst kunna avbryta 

sitt medverkande utan att undersökningen får negativa konsekvenser för dem eller forskaren får 

inte påverka deras beslut genom till exempel påtryckningar från forskaren (Vetenskapsrådet 

2011). I uppsatsen kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska frågorna väldigt noga och 

dessutom följa huvudkraven inom forskning, för att inte utsätta våra intervjupersoner för några 

negativa följder. Vi valde därför att det skulle vara minst tio år sedan våra intervjupersoner varit 

placerade i ett familjehem. Innan intervjupersonerna deltog i uppsatsen skrev de under en 

samtyckesblankett. 

 

Konfidentialitetskravet; Forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om att hen har 

tystnadsplikt, att deras uppgifter inte kommer att vara identifierbara för någon annan. Det gör 

man genom att platser och namn är fingerade och att intervjudeltagarna är anonyma 

(Vetenskapsrådet 2011). I uppsatsen namnges intervjudelatagarna som intervjuperson 1, 

intervjuperson 2, intervjuperson 3, intervjuperson 4 och intervjuperson 5. Det gjordes för att 

det inte ska framgå i uppsatsen vilket kön de har och gör att de blir anonymiserade. Vår uppsats 

fokuserar inte på kön och därför tycker vi att det inte är relevant att skriva ut det, för att 

anonymisera intervjupersonerna ytterligare. Intervjupersonerna ska kunna känna trygghet och 

tillit så att uppsatsen ska kunna bli så bra och trovärdig som möjligt. Varje intervjuperson blev 

även informerad om att vi har tystnadsplikt. 
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Nyttjandekravet; Forskaren får inte lämna det insamlade materialet vidare eller låta någon 

annan använda det i vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2011). Vårt insamlade och 

transkriberade material förstördes direkt efter att uppsatsen var slutförd. Ljudinspelningarna 

och transkriberingarna från intervjuerna har bara använts utav oss och inte förts vidare till annat 

vetenskapligt syfte. Alla intervjupersoner i studien var relevanta för uppsatsen syfte och 

frågeställningar, därför att alla har bott i ett familjehem. 

 

4.8 Metoddiskussion 
I uppsatsen valdes en kvalitativ ansats och det valet gjordes för att få en djupare förståelse för 

upplevelsen av att vara placerad i familjehem som barn. En kvalitativ ansats väljs av forskare 

som söker en djupare förståelse kring ett fenomen (Bryman 2011). En nackdel med intervjuer 

kan vara att det är tidskrävande att samla in och transkribera materialet. Ytterligare en nackdel 

är att det tar tid att hitta intervjupersoner under tidspress. Enligt Kvale & Brinkman (2009) 

uppnår studien en empirisk mättnad när man fått reda på det velat ta reda på med studien. Det 

gjorde att vi fick vår empiriska mättnad i uppsatsen av att intervjua fem personer och fick då 

svar på vårt syfte och frågeställningar. Inför varje intervju fick vi större inblick i ämnet, det 

gjorde att vi kände oss mer bekväma och självsäkra med att hålla en intervju. 

 

5. Resultat och analys 
 

5.1 Kapitlets disposition 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat och analys via följande fyra teman: trygg 

anknytning från familjehemsplaceringen, otrygg anknytning från familjehemsplaceringen, 

upplevda erfarenheter med socialsekreteraren under den pågående placeringen och 

familjehemsplaceringens inverkan på intervjupersonerna. I varje tema presenteras uppsatsens 

empiri genom ett till fyra citat och berättande text. Det presenterande empiriska materialet har 

vidare analyserats med hjälp av uppsatsen teoretiska referensram. Efter att det har redovisats 

jämförs resultatet med tidigare forskning. Allra först ges en presentation av de personer som 

intervjuats. Eftersom familjehemsplaceringen kan påverka en persons anknytning så är det just 

det som lyfts fram. I övrigt beskrivs intervjupersonerna med pronomenet ”hen” i löpande text. 
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5.2 Presentation av intervjupersonerna 
Intervjuperson 1 (IP1): Blev familjehemsplacerad vid 14 års ålder enligt SoL och bodde i 

familjehemmet åtta och ett halvt år. 

 

Intervjuperson 2 (IP2): Blev familjehemsplacerad vid 11 års ålder enligt SoL och bodde i 

familjehemmet fyra till fem månader. 

 

Intervjuperson 3 (IP3): Blev familjehemsplacerad vid 15 års ålder enligt SoL och bodde i 

familjehemmet två år och ytterligare två år på deltid. 

 

Intervjuperson 4 (IP4): Blev familjehemsplacerad vid 16 års ålder enligt LVU och bodde i 

familjehemmet ett år. 

 

Intervjuperson 5 (IP5): Blev familjehemsplacerad vid 14 års ålder enligt SoL och bodde i 

familjehemmet fem månader. 

 

5.3 Trygg anknytning från familjehemsplaceringen 
Fyra av intervjupersonerna nämnde att regler och rutiner är viktiga, för att det fick dem att 

känna sig trygga i familjehemmet. Samtliga intervjupersoner tyckte att de kände sig hörda av 

familjehemsföräldrarna och att de fanns där för dem. Intervjuperson 1 beskriver hur viktigt det 

är med regler, rutiner, vänlighet, förväntningar och att ge barnet tid att utforska familjehemmet. 

Det hjälper barnet att skapa en bra relation med sina familjehemsföräldrar. Hen beskriver vidare 

att familjehemsföräldrarna inte ska vara överdrivet vänliga och låta barnet få ha sin egen tid.  

 

I början var det väldigt stressigt pga. att jag inte var van med rutiner och regler. Men efter 

ett tag vande jag mig mycket bättre både fysiskt och psykiskt. Jag tycker att 

familjehemmen ska bemöta barn med värme och vänlighet kanske inte så där övervänliga 

hela tiden, men bemöta barn vid dörren, hälsa om de inte har träffats förut, visa runt i 

hemmet, säga vilka regler som gäller, vilka förväntningar man har, och sedan låta barnet 
vara ifred en stund barnet får komma hem sig lite. Undersöka själv hur det ser ut och hur 

det känns där. Istället för att vara på barnet eller barnen hela tiden, för det kan bli ganska 

överväldigande ibland. (IP1) 

 

Att låta barnet i egen takt skapa sig en bild av sitt nya hem under en placering och hjälpa barnet 

att få en förståelse är viktigt. Enligt Antonovsky är det viktigt att personer hittar förståelser och 

förklaringar till sin situation för att utvecklas hälsosamt (Antonovsky 2005). 

Omsorgspersonernas närvaro påverkar hur barnet utvecklas och det är därför viktigt att primära 



 26 

omsorgspersonerna visar att de finns där, men inte på en överdriven nivå. Barnet utvecklas 

bättre genom att exempelvis få egen tid (Broberg et al. 2006). Vidare berättar intervjuperson 

3”Regler och rutiner under min familjehemstid var A och O det gjorde att jag kände mig mer 

trygg. För jag visste när det var middag, när jag skulle sova och jag visste liksom när saker 

skulle hända”. (IP3) 

 

Fyra av intervjupersonerna anser att engagemang, samhörighet och tid är centralt för att skapa 

en bra relation med familjehemsföräldrarna. Nedanför redovisas två citat från 

intervjupersonerna 4 och 5 om att de fått en bra relation med familjehemsföräldrarna genom att 

de visade engagemang och tid för dem. Engagemangen från familjehemsföräldrarna kunde vara 

att få följa med till en matbutik eller att få följa med på familjesemestrar. 

 

Jag fick känna mig som en del av familjen. Vi åkte iväg och handlade och det var inte så 

här att du stannar hemma och det var inte så att de inte kramade mig eller inte sa god natt. 

Man gjorde saker och när det kom folk hem till oss, då var det inte så att dem sa; Här är 

en tjej som är familjehemsplacerad, utan då presenterade dem mig som mina egna 

föräldrars barn och att jag skulle bo hos dem ett tag. (IP5) 

 

Intervjuperson 4 berättar om att den trygga anknytningen började försvinna när 

familjehemsföräldrarnas tid och engagemang minskade.  

 

I början var det ju så att vi skulle göra allt tillsammans och familjehemsföräldrarna 

gjorde det för att de tyckte det var roligt och hon (familjehemsmamman) kom ju från 

Göteborg, så vi åkte dit och dem ville att jag skulle åka med och såna saker, men sen 

kunde de inte längre ta med mig när de tog emot flera barn, för då fick ingen följa med. 

Hade dem från början inte varit på det sättet så hade man kanske inte tänkt så. (IP4) 

 

I detta citat kan vi se en likhet mellan det Broberg et al. (2006) menar att det behövs 

engagemang, kontinuitet och tid för att en trygg anknytning ska uppstå mellan ett barn och 

omsorgspersonen. Samspelet mellan barnet och närstående är viktigt för att utveckla en trygg 

anknytning (ibid). I enlighet med ett salutogent synsätt är begriplighet viktigt för en bra hälsa i 

livet. Det betyder att man letar förståelse och förklaringar till händelser i livet (Antonovsky 

2005). Intervjuperson 4 uppvisar en hög grad av begriplighet genom att finna en förklaring till 

varför anknytningen till familjehemsföräldrarna förändrades, det var enligt hen på grund av att 

de tog emot flera barn till familjehemmet. Alla intervjupersonerna ansåg att känslan av 

samhörighet till familjen spelade en stor roll för att inte känna sig som en utomstående och för 

att skapa en bra anknytning till familjehemsföräldrarna. Enligt Antonovsky (2005) är en hög 

grad av hanterbarhet viktigt för att kunna bearbeta mindre bra händelser i livet och gå vidare 
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med lärdomar av situationen. Att intervjupersonerna var öppna till att skapa nya relationer med 

familjehemsföräldrarna visar att de kunde hantera att de blivit placerade i ett familjehem.  

 

I intervjuerna framkom det att samtliga intervjupersoner upplevde en bra anknytning till sina 

familjehemsföräldrar, men att en av dem ansåg att anknytningen försämrades med tiden. Det 

som gjorde att intervjupersonerna kände sig välkomna i familjehemmet, var framförallt att de 

kände sig hörda och inte behövde vara rädda för de vuxna personerna i hemmet. Intervjuperson 

1 berättade att det var skönt att ”få bli barn igen” och inte behöva ta ett stort ansvar för någon 

vuxen person och behövde inte längre känna sig lillgammal. Utifrån intervjupersonernas 

utsagor nedanför tolkar vi att alla hade en trygghetskänsla till sina familjehemsföräldrar. Citat 

från intervjuperson 1, 2 och 5 redovisas här nedanför om trygghet. 

 

Jag kunde prata med familjehemsföräldrarna om precis vad som helst. Det gjorde att jag 

kände mig trygg och de såg mig som en familjemedlem. De gjorde verkligen allt för att 

jag skulle känna mig hemma där och det gjorde jag också även fast jag inte var där så 

länge. De var skitsnälla båda två. (IP2) 

 

Tryggheten grundade sig på att det inte var för högljudd stämning och hen behövde inte vara 

rädd för att bli slagen. Dessutom kände hen sig lyssnad på och kände att familjehemsföräldrarna 

inte var rädda för att ge närhet, trygghet och kärlek.  

 

Jag kände mig trygg med familjehemsföräldrarna och de fanns där för mig och de gapade 

och skrek inte på varandra. Vi kunde prata vid konflikter, även om det var diskussioner 

mellan familjehemsföräldrarna. Jag behövde inte vara rädd för att bli slagen eller jag var 

aldrig rädd för att de skulle ge sig på mig. De var heller inte rädda för att ge närhet och 

trygghet och kärlek. (IP5) 

 

Närhet, trygghet och att bli hörd behövdes för att skapa en trygghet i familjehemmet. 

Tryggheten gjorde att man inte behövde känna sig lillgammal och kunna bli ett normalt barn. 

Trots att tryggheten fanns, var det svårt att glömma tidigare erfarenheter som skapats innan 

familjehemsplaceringen.  

 

Jag bodde hos en person, så jag hade bara en familjehemsförälder. Jag kände att hen 

lyssnade på mig, jag fick närhet och tryggheten som jag tycker att jag behövde... jag har 

lite andra erfarenheter om man säger så än andra som har växt upp med sina föräldrar 

och jag har lärt mig att lösa problem som inte är normala barn och som också lyckats på 

ett annat sätt än dom som växt upp med mamma, pappa, två till fem syskon, hund och 

Volvo i ett radhus, men det var skönt att få bli barn igen istället för en mini vuxen. som 

psykiatrikerna kallar det. Jag försökte bli som folk kallar det ett normalt barn men en del 

erfarenheter går inte bort så lätt tyvärr. barn minns ganska bra tyvärr och dom ältar saker 

ofta men terapi har hjälpt ganska mycket. (IP1)  
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Att de vuxna bekräftade intervjupersonerna och lät dem känna trygghet, gjorde att de inte kände 

otrygghet. Enligt Broberg et al. (2006) behöver ett barn känna sig tryggt och beskyddat, för att 

utveckla en trygg anknytning. Människan skapar anknytning under hela livet och för att leva 

hälsosamt är det viktigt att omringas av trygga anknytningsmönster (ibid). En av 

intervjupersonerna berättade att familjehemsplaceringen förändrade hela hens liv ”Min tid i 

familjehemmet förändrade hela mitt liv och min syn att se på livet, hade jag inte hamnat där 

hade jag inte varit den jag är idag” (IP3). Intervjuperson 3 ser sin tid i familjehemmet som 

betydelsefull och livsviktigt. Att familjehemmet varit betydelsefullt och livsviktigt går att 

förstås med meningsfullhet samt att ta lärdomar av händelser i livet och göra det bästa av 

situationen, för att förbättra sitt liv (Antonovsky 2005). Intervjuperson 3 har en hög grad av 

meningsfullhet genom att hen såg det meningsfulla i familjehemsplaceringen genom att få ett 

nytt perspektiv på livet under och efter placeringen. 

 

5.4 Otrygg anknytning från familjehemsplaceringen 
Samtliga av intervjupersonerna berättade att de var osäkra och blyga i början av sin 

familjehemsplacering. Det berodde på att de inte hade träffat familjehemsföräldrarna innan 

placeringen och för att de inte visste hur relationen med dem skulle bli. Enligt Broberg et al. 

(2006) påverkas otrygga barn känslomässigt och får svårt att skapa nya relationer. Otrygghet 

påverkar barnet känslomässigt genom att påverka deras självkänsla negativt eller att de kan 

misstolka sin omgivning negativt (ibid). Intervjuperson 1 beskriver att hen kände sig ovan i 

familjehemmet till en början ”Mest var det ovana jag visste inte riktigt vad jag kunde förvänta 

mig riktigt just för att jag hade levt länge med mina föräldrar och där var vi mycket 

separerade” (IP1) 

 

I början av placeringen berättade intervjuperson 5 att hen var skeptisk och nervös över att bli 

illa behandlade av familjehemsföräldrarna i början av placeringen.  

 

Jag var lite skeptisk för att jag tänkte lite att det är för bra för att vara sant, efter de första 

dagarna i familjehemmet. Man tänker så här: undra när jag sedan bott här ett tag, då 

kanske dem börjar särbehandla mig från resten av familjemedlemmarna. För dem hade 

ju också två egna barn, två söner. Det var ju lite av min rädsla och tänk om dem skulle 

vara elaka mot mig hur ska jag kunna berätta om det. Jag var rädd för att bli den som 

ingen trodde på. (IP5) 
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En av intervjupersonerna berättade om att relationen mellan familjehemsföräldrarna var bra och 

utvecklades sedan till att upplevas som mindre bra. Denna relation pendlade fram och tillbaka 

och det gjorde att intervjupersonen upplevde sig sviken och att tilliten försvann mellan dem.  

 

Det blir lite att man känner sig sviken när man först kommer till familjehemmet och får 

en bra anknytning och sedan visar dem sig vara några helt andra personer och de som 

man byggt upp försvinner bara för att det kommer in fler folk som inte sköter sig, men 

de var ju inte elaka eller dumma och jag tror att de kanske inte visste hur de skulle bete 

sig. (IP4) 

 

Intervjuperson 4 berättade att hens trygghet förstördes genom att familjehemsföräldrarnas tid 

inte räckte till och att det ledde till att känslan av trygghet upphörde. I citatet förklarar 

intervjupersonen varför hen tror att den bra anknytningen upphörde och genom att göra det 

visar personen att hen vill begripa sin situation. Där ser man likheter med begreppet begriplighet 

som Antonovsky förklarar (Antonovsky 2005). Intervjuperson 4 berättar att anknytningen 

försämrades från efter att hen varit placerad en tid och att uppmärksamhet försvann. Genom sin 

begriplighet fann hen sin egna förklaring till att det berodde på flera placeringar i hemmet. 

Broberg et al. (2006) menar att ambivalent anknytning är vanligt bland föräldrar med 

missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Att de vuxna först visar barnet uppmärksamhet och 

trygghet, som sedan leder till motsatsen för att de vuxna tänker mer på sig själva än barnet 

(ibid).  

 

Här nedanför presenteras samtliga intervjupersoner om hur de hanterade sin nedstämdhet och 

vilka strategier de använde för att hantera dessa känslor under familjehemsplaceringen. 

Intervjuperson 2 säger ”Det var jobbigt att prata om saker som hänt, så jag gjorde ofta inte 

det, det var kanske så att man inte ville gräva i det. Rädslan av att börja gräva i det där som 

man helst inte vill inse” (IP2). Vidare förklarar intervjuperson 3 att hen i början var 

avståndstagande och inte kände sig som en familjemedlem ”Jag kände mig inte som en 

familjemedlem i början för jag själv var avståndstagande” (IP3) 

 

Intervjuperson 4 och 5 presenterar vidare om hur deras strategier var: 

 

Jag valde att åka hem istället och det kunde jag göra, familjehemsföräldrarna undrade 

väl, men jag tror att jag kände att jag inte orkade vara där mera och så blev det ju så att 

tiden bara gick och sen tänkte jag var fan ska jag till familjehemmet att göra, jag tyckte 
inte att de kunde lära mig något mer. (IP4) 
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Jag kunde ju öppna mig till familjehemsföräldrarna, mer om hur det gått i skolan eller så. 

Men jag öppnade mig inte, jag gick ju inte och berättade om hur mycket jag saknar 

mamma. Utan då gick jag in på rummet och ville vara själv alltså jag längtade ju hem 

väldigt mycket och det är ju så här att man är ju ändå uppvuxen på ett sätt och just att jag 

inte hade några föräldrar som det var fel på föräldrarna. (IP5) 

 

I citaten ovan från intervjupersonerna finns likheter med att alla hade egna strategier när de 

kände sig nerstämda. Undvikande anknytning hos ett barn kännetecknas av när de känner sig 

osäker och utvecklar egna beteendemönster för att kunna hantera den nya situationen de 

befinner sig i (Broberg et al. 2006). Likheterna mellan intervjupersonerna är att de hade ett 

undvikande beteende mot familjehemsföräldrarna när de mådde dåligt och kände sig nerstämda. 

Dessa strategier och beteendemönster varierade mellan intervjupersonerna. Det var att isolera 

sig genom att inte tala med familjehemsföräldrarna, stänga in sig på rummet, vara 

avståndstagandet eller lämna familjehemmet. Undvikande anknytning hos barn skapas vid 

bristande tillit. Det kan leda till att barnet tröstar sig själv genom att exempelvis går undan för 

att få vara ensam (Broberg et al. 2006). Det är även viktigt att personer har rätt resurser för att 

kunna hantera motgångar för att förbli friska (Antonovsky 2005).  

 

5.5 Upplevda erfarenheter med socialsekreteraren under pågående placering 

Tre av intervjupersonerna hade en bra kontakt med sin socialsekreterare och kände tillit till 

dem. Enligt Antonovsky är det viktigt att det finns resurser, så att en människa kan hantera sina 

motgångar. Resursen kan exempelvis vara att det finns en människa man känner tillit till 

(Antonovsky 2005). Intervjuperson 3 säger ”I mitt fall var den väldigt bra, när jag hade 

placerats så var den bara positiv. Dem kom regelbundet och hälsade på och jag kände att jag 

kunde prata med min socialsekreterare” (IP3) 

 

Vidare förklarar intervjuperson 1 och 5 om hur deras relation var till sina socialsekreterare: 

 

När jag väl kom till familjehemmet så blev det mycket bättre och höll i sig till jag var 

arton år. De kom på några besök men det trappade ner stegvis när dem såg att jag hade 

det bra. Jag kände att jag kunde prata med dem och berätta saker för dem. (IP1) 

 

Jag kunde prata i telefon med hen, men sen när jag bodde där så kom de aldrig och hälsade 

på. Däremot så hade jag mycket kontakt med socialsekreterare i telefon och då stod hen 

på min sida. Hen sa att du vet att du kan ringa mig när som och jag är på din sida. Först 

var jag arg på socialsekreteraren, sen fick jag stöd och då fick jag bättre kontakt med hen. 

(IP5) 
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Intervjuperson 2 och 4 kände ingen tillit eller trygghet till sin socialsekreterare. De vågade inte 

prata med sina socialsekreterare om hur de egentligen mådde. De tyckte inte att 

socialsekreteraren lyssnade på dem. Barn som har en otrygg anknytning, påverkas på ett 

känslomässigt vis och får svårt att skapa relationer med andra (Broberg et al. 2006).  

 

Den var inte bra, jag kunde inte berätta någonting för dem. Prövade en gång men de 

bestraffade mig bara. Det var det som ju var det största problemet. Då blev det att jag 

undanhöll massa och då fick jag inte den hjälp jag behövde. (IP2) 

 

Jag kände inte att de lyssnade på mig vid placeringen, jag tror att dem gör som dem vill. 

De sket fullständigt i mig och vad jag sa, jag tror dom skiter i vad man säger. De 

pratade mer över huvudet på mig, för man tänker ju, så varför är det ingen som lyssnar 

på mig långt innan det händer något. (IP4) 

 

Otrygg anknytning hos barnet uppstår när det känner sig kränkt och uppfattar att omgivningen 

är emot dem vilket gör att barnet får det svårare att skapa nya relationer (Broberg et al. 2006). 

Intervjuperson 4 kände inte sig hörd av sin socialsekreterare och upplevde att socialsekreteraren 

tog beslut ensam, utan att samarbeta. Det kan finns många bakomliggande faktorer, för att 

barnet inte lyckats skapa en relation till sin socialsektraterare. Undvikande anknytning hos 

barnet skapas genom att barnet känner sig avvisat eller att den inte blir bemött på rätt sätt. 

Barnet väljer istället att skapa egna strategier (Broberg et al. 2006). Intervjuperson 2 berättade 

att när hen berättade någonting för sin socialsekreterare och kände att socialsekreteraren valde 

att vända informationen emot hen som en bestraffning. Det gjorde att hen valt att skapa en egen 

strategi, som var att vara tyst och det påverkade vilka insatser som beslutades för hen.  

 

5.6 Familjehemsplaceringens inverkan på intervjupersonerna  
Intervjupersonerna 1 och 3 berättar hur familjehemstiden har påverkat dem. Det ser på tiden 

som något positivt och har valt att acceptera att de blev placerade i familjehem. Det har gjort 

att det valde att ta tag i sina problem på olika sätt, för att lättare kunna gå vidare i livet. 

 

Ja den påverkade mig. Den påverkade mig till att jag är mycket mer mig själv nu och jag 

vet vem jag är nu och vad jag vill i livet någorlunda. Jag har fler personer i mitt liv nu 

som lyssnar på mig och jag gick till en psykolog och kuratorer för att prata om det som 

är svårt och få en acceptans att mitt liv inte varit som andras. (IP1) 

 

Personer som har hamnat i svåra situationer eller utmaningar, som väljer att handskas med 

problemet och försöker göra det bästa av situationen får en högre grad av delaktighet i sitt liv 

(Antonovsky 2005).   
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Den människa jag blivit idag. Hade jag inte fått min placering den var frivillig till att 

börja med. Så hade jag varit död av missbruket. Jag blev drogfri och fick annan 

professionell hjälp Jag är starkare än starkast nu. (IP3) 

 

Intervjuperson 4 anser inte att hen blev placerad i familjehem som barn har påverkat hen och 

har hittat sin egen förklaring till varför det inte påverkat hen ”Nej, det tror jag inte, jag kan 

idag tycka att det var bra att det skickade iväg mig, för då började jag tänka shit vad är det 

som händer” (IP4). Vidare berättade intervjuperson 2 varför hen anser att 

familjehemsplaceringen påverkat hen: 

 

Nej, men jag tog inte det där så allvarligt de där jag fortsatte att hålla på som jag gjorde 

ändå. Fast jag gjorde de bara dolt i stället så länge det gick. Men jag har ju också svårt 

att lita på människor. (IP2) 

 

 
Det äldre barnet har större inverkan på den miljö den vistas i. Ett barn som skapar en tidig inre 

anknytning, kommer att använda sig av den i mötet med nya människor under hela sitt fortsatta 

liv (Broberg et al. 2006). Personer som förstår vad som händer i sina liv och hittar förklaringar 

till det får en yttre och inre stimulans av begriplighet (Antonovsky 2005).   

 

6. Avslutande diskussion 
 

6.1 Kapitlets disposition 
I detta avsnitt kommer uppsatsens viktigaste resultat att redovisas. Vidare kommer en 

diskussion med utgångspunkt att jämföra uppsatsens empiri och tidigare forskning. Avsnittet 

avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.2 Studiens viktigaste resultat 
Uppsatsen övergripande syfte var att undersöka och analysera hur vuxna personer som varit 

familjehemsplacerade uppfattat sin anknytning till familjehemsföräldrarna och även deras 

kontakt med socialtjänsten. Frågeställningarna handlade om hur de beskriver sin relation till 

familjehemsföräldrarna och hur de såg på kontakten med sin socialsekreterare under tiden de 

varit familjehemsplacerade. Uppsatsens syfte och frågeställningar har besvarats genom att fem 

enskilda intervjuer genomfördes med vuxna personer som bott i familjehem. 
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Uppsatsen visar att:  

 

• Regler, rutiner och lyhördhet är viktigt för att det placerade barnet ska skapa en trygg 

relation till familjehemsföräldrarna. 

• Det är viktigt för det placerade barnet att känna familjetillhörighet för att skapa 

relationer i familjehemmet. Familjetillhörigheten skapas främst genom engagemang till 

de placerade barnen från familjehemsföräldrarna. 

• Familjehemsplacerade barn utvecklar egna strategier för att hantera sina känslor.  

Det görs genom att barnet får komma till tals och kunna bearbeta sina känslor, genom 

att hjälpa barnet med detta lär sig barnet att hantera sin situation och utvecklas 

hälsosamt.  

• Det placerade barnet behöver en socialsekreterare som de känner tillit till för att öka 

möjligheterna till att utveckla bra relationer i familjehemmet och upptäcka 

missförhållanden.   

• Barn som var placerade en längre tid i ett familjehem upplevde att tryggheten varade 

längre, än de som bodde en kortare period.  

 

6.3 Diskussion och slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intervjupersonernas relation till 

familjehemsföräldrarna såg olika ut under deras tid som familjehemsplacerade och vilken 

kontakt de haft med sin socialsekreterare. Samtliga intervjupersoner i uppsatsen har varit 

placerade i ett familjehem i Sverige. I vårt insamlade material visar det sig att de 

intervjupersoner som upplevde en bra relation under hela placeringstiden menade att de kände 

sig hörda och att familjehemsföräldrarna alltid fanns där om de behövde dem. Under uppsatsens 

gång kom det fram att samtliga intervjupersoner ansåg att tydliga regler och rutiner var viktigt 

i familjehemmet. Det fick dem att kunna skapa en trygg anknytning och bra relationer i sin nya 

miljö med sina familjehemsföräldrar. Ytterligare en viktig del var att familjehemsföräldrarna 

samtalade med barnet. Det gjorde att barnet fick hjälp att utvecklas hälsosamt. I Anderssons 

(2008a) studie visade det sig att majoriteten av deltagarna som deltog tyckte att regler och 

rutiner var viktigt, vilket gjorde att barnet anpassade sig bättre till familjehemmet. Dessutom 

betonade Andersson att det är viktigt att lyssna på barn i familjehem för att kunna hjälpa barn 

som känner sig otrygga i familjehemmet (ibid). Även Almqvists (2013) studie visade att det är 

viktigt att ge barnet kontroll över sin situation och att det görs genom strukturer, regler och 

samtal för att skapa en trygghet hos barnet. Vi anser att det är positivt att samtliga 
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intervjupersoner kände en trygghet i familjehemmen. Vidare anser vi det är viktigt att man 

fortsätter att utveckla resurserna och arbetet med barn i familjehem, för att alla barn som 

placeras ska få uppleva trygghet och hälsosamma relationer. En av intervjupersonerna i vår 

uppsats berättade att hens känsla av trygghet försvann med tiden i familjehemmet och orsaken 

var att familjehemsföräldrarna tog in fler barn. Då hade de inte tid för barnen och engagemanget 

för barnen försvann. Enligt resultatet i Anderssons (2008a) studie saknades kärlek och trivsel 

hos vissa av deltagarnas familjehem och de hade inte någon anknytning till 

familjehemsföräldrarna. Det i sig gjorde att de blev otrygga i sitt familjehem (ibid). Vi anser att 

det är viktigt att familjehemsföräldrarna ger det placerade barnet tydliga regler, rutiner, 

strukturer och lyssnar på barnet för att utveckla en bra och trygg relation. 

 

Enligt fyra av intervjupersonerna är engagemang och känslan av samhörighet de två viktigaste 

komponenterna för att skapa en bra relation till familjehemsföräldrarna. Engagemanget menade 

intervjupersonerna visades genom att de fick följa med på olika aktiviteter och det gjorde att de 

kände sig som en del av familjen. Det går att jämföra med Hallas (2002) studie där det 

framkommit att engagemang och samhörighet är av betydelse för att barnet enklare ska kunna 

anpassa sig till sin nya miljö i familjehemmet och känna trygghet. Att familjehemsföräldrar har 

tålamod och engagerar sig för det placerade barnet genom strukturer och gemenskap är viktigt 

för barnet, det gör att familjehemsföräldrarna och barnet tillsammans kan skapa en trygg och 

bra relation. Strukturer i familjehemmet kan exempelvis vara familjemiddagar och regelbundna 

sovtider (ibid). I vår uppsats berättade samtliga intervjupersoner att de i början kände sig osäkra 

i familjehemmet. Enligt Almqvists (2013) studie har barn som farit illa och placerats utanför 

hemmet svårare att känna trygghet till en omsorgsperson och kan bemöta den med 

misstänksamhet. Hon förklarar i sin studie att familjehemsföräldrar som hjälper barnet med att 

bearbeta sina känslor gör att barnet kan förbättra sin självkänsla och utvecklas hälsosamt (ibid). 

Vi anser att det är viktigt att man hjälper ett otryggt barn att bearbeta svåra situationer, vilket 

hjälper barnet att skapa en trygg anknytning.  

 

Vår andra frågeställning i uppsatsen löd: hur såg intervjupersonerna på kontakten med sin 

socialsekreterare under tiden de var familjehemsplacerade. Utifrån uppsatsens resultat har en 

större del av intervjupersonerna haft en trygg och bra kontakt med sin socialsekreterare. De 

anser att de bemöttes av en lyhörd och engagerad socialsekreterare. Resultatet visade att de som 

hade möjlighet att tala med sin socialsekreterare och haft sin socialsekreterare på besök i 

familjehemmet kände sig även trygga med sina familjehemsföräldrar. Det tycker vi är viktigt 
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för ett barn som placerats i familjehem. En socialsekreterare ska arbeta för barnets bästa, vara 

lyhörd och även upptäcka om ett barn far illa i sitt familjehem. Vi anser inte att det är 

acceptabelt att sluta besöka familjehemmet på grund av att det fungerar bra, utan vi anser att 

det är viktigt att besöken är kontinuerliga och regelbundna för att barnet ska fortsätta känna sig 

tryggt. Det ökar möjligheten för socialsekreteraren att se om familjehemmet missköter barnet. 

Exempelvis fick Andersson och Rasmusson (2006) liknande svar i sin studie där flera hade en 

bra relation med sin socialsekreterare. De skriver även i sin studie om hur viktigt det är med en 

trygg och bra relation till sin socialsekreterare, för att misstag som psykisk eller fysisk 

misshandel ska kunna undvikas i familjehemmen (ibid). I vår resultatdel framkommer det även 

att några personer inte haft en bra relation till sina socialsekreterare. De vågade inte prata med 

dem eller berätta när de mådde dåligt av rädsla för att ingen skulle lyssna på dem, för att 

tryggheten och tilliten inte fanns där. Konsekvenserna blev att personerna inte vågade be om 

hjälp eller berätta om hur dåligt de mådde, vilket resulterade i att felaktiga beslut togs angående 

vårdform. I likhet med Andersson och Rasmusson (2006) studie om en bristande kontakt med 

socialsekreteraren ökar risken för missförhållanden i familjehemmet och att felaktiga beslut tas 

av socialsekreterare. Sammanfattningsvis hade de flesta av våra intervjupersoner en bra relation 

med sina socialsekreterare och de kände sig trygga med sin familjehemsplacering och med sina 

familjehemsföräldrar.  

 

Utifrån våra intervjupersoners svar undersökte vi även om familjehemstiden hade påverkat dem 

senare i livet och i så fall på vilket sätt. Hälften av intervjupersonerna ansåg inte att de blivit 

påverkade och den andra halvan ansåg motsatsen. Vi såg att de, som hade en bra relation med 

sina socialsekreterare och familjehemsföräldrarna, upplevde att familjehemsplaceringen hade 

påverkat dem positivt. De är trygga med sina liv idag och har skapat nya relationer till vuxna 

och de känner sig starka. Almqvist (2013) skriver i sin studie att barn med ett bra självförtroende 

som utsätts för brister i omsorgen av sina primära omsorgspersoner har lättare att bearbeta och 

ta lärdomar från olika situationer. Dessutom har de barnen oftast enklare att skapa nya relationer 

med personer utanför sin familj (ibid).  

 

Vår uppsats visar att intervjupersonerna hade förmågan att skapa relationer med andra senare i 

livet, därför att de hanterat och bearbetat svåra perioder tidigare i livet. Andra halvan av 

intervjupersonerna, som inte kunnat lita på sina socialsekreterare, upplever inte att 

familjehemstiden har påverkat dem positivt. Våra intervjupersoner betonar vikten av att få 

känna sig hörda och lyssnade på av socialsekreterare och familjehemsföräldrar. Andersson 
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(2008a) menar att familjehemsplacerade barn som inte trivs i sina familjehem saknar 

tryggheten, kärleken och att få känna sig hörda och detta kan utvecklas till en otrygg anknytning 

hos barnet. I vår uppsats resulterade det i att de som inte kände sig hörda och lyssnade på, 

började dra sig undan från familjehemmet, började ljuga eller ville inte vara hemma i 

familjehemmet. Av våra intervjupersoner hade samtliga ingen bra kontakt med sina primära 

omsorgspersoner och majoriteten av de intervjuade trivdes i sina familjehem. De upplevde en 

bra relation till sina familjehemsföräldrar och har även haft socialsekreterare som engagerat sig 

och lyssnat på dem. Avslutningsvis vill vi med denna uppsats få människor att förstå hur viktigt 

det är att det finns bra familjehem och familjehemsföräldrar. Det behövs för att barn som 

placeras utanför hemmet ska få det bra och kunna utvecklas hälsosamt. Dessutom är det viktigt 

att familjehem som missköter sig ska upptäckas i tid, för att undvika att de placerade barnen 

utsätts för mer skada i sina liv. Alla barn har rätt till kärlek, trygghet, närhet och en familj som 

tycker om dem.    

 

I vår studie framkom det att familjehemsplacerade barn som bodde en längre period i 

familjehemmet upplevde mer trygghet än de som bodde kortare perioder. I likhet med 

Anderssons (2008a) studie där det framkommer att barn som bott i samma familjehem en längre 

period känner starkare trygghet i familjehemmet. Det framkom under intervjuerna att tre av fem 

av våra intervjupersoner hade en bra relation till sin socialsekreterare. Deras kontakt med sina 

socialsekreterare fungerade bra under den placerade tiden och deras familjehemsplacering blev 

bättre, då de hade lättare att skapa en anknytning till familjehemsföräldrarna. Vi fick svar på 

våra frågeställningar genom våra intervjuer i vår studie. Vi anser att det är ett problem att alla 

placerade barn inte lyckas skapa en bra relation till sin socialsekreterare och 

familjehemsföräldrarna. Orsaken till detta kan bero på att det placerade barnet inte kan lita på 

sin socialsekreterare och att placeringen bara är tillfällig. I Vinnerljung (1996) studie framkom 

det att placerade barn ansåg att familjehemsplaceringen skapade en villkorlig anknytning och 

en tillfällig trygghet, men att uppväxten var bra. Vi tror att konsekvenserna blir att barnet inte 

vågar skapa en bra relation till sina familjehemsföräldrar när de saknar tillit till sin 

socialsekreterare och också att de är otrygga för att de inte vet hur länge de får vara kvar i 

familjehemmet. Vi tror att lösningen kan vara att socialsekreteraren har en regelbunden kontakt 

med både familjehemmet och barnet vilket skapar en bra kontakt till socialsekreteraren som gör 

att familjehemstiden för det placerade barnet fungerar bra. På så sätt skapas en trygghet, tillit 

och en bra relation till familjehemsföräldrarna för barnet.   
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6.4 Förslag på vidare forskning 
I arbetet med denna uppsats har vi förstått att ämnet är stort, men relativt outforskat. I framtida 

forskning skulle det vara intressant att jämföra privata och kommunala familjehem. Det skulle 

vara intressant att intervjua personer som bott i privata respektive kommunala familjehem, för 

att på så sätt se om det finns skillnader eller likheter mellan dessa. Vi anser att det skulle vara 

intressant, därför att vi upptäckte att samtliga intervjupersoner i vår uppsats har varit placerade 

i kommunala familjehem. Frågan är om det skulle vara någon skillnad på svaren som vi fått i 

denna uppsats, om vi också hade intervjuat personer som bott i privata familjehem. Det kunde 

också vara intressant att intervjua socialsekreterare som arbetar med barn i både privata och 

kommunala familjehem, för att se om det finns någon skillnad mellan hemmen.  
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Bilaga 1 
 
Hej!  

   Våra namn är Maria Ångnell och Ronja Östskog och vi studerar vår 

femte termin på socionomprogrammet och studerar på Södertörns 

Högskola i Flemingsberg. Vi skriver vår C-uppsats som är en kvalitativ studie om vuxna 

personer som under sin uppväxt varit placerad i familjehem. Med fokus på personernas 

nuvarande och dåvarande anknytningar till familjehemmen. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur familjehemsplacerade barn, i vuxen ålder, ser tillbaka på den placerade tiden i 

sitt familjehem, anknytningen sett ut och ifall detta har påverkat individens liv.   

   Inför intervjun vill vi därför informera er om detta. Ditt deltagande till intervjun är helt 

frivilligt och du kan lämna eller bryta intervjun när som helst. Vi kommer att spela in 

intervjun, för att vi som intervjuare lättare ska kunna analysera vår empiri. Du som 

intervjudeltagare kommer att vara anonym och vi kommer att fingera namn och platser som 

nämns under intervjun. Allt som du berättar kommer enbart att användas till den här C-

uppsatsen och inspelningen kommer att raderas direkt efter att vi transkriberat materialet. De 

transkriberade materialet kommer vi att förstöra direkt efter att vi analyserat klar materialet.  

   Intervjuerna kommer att äga rum mellan den 20 november – 3 december år 2017 och de 

kommer att pågå i ungefär 20-30 minuter. Intervjuplatsen kommer att äga rum hemma hos 

varje intervjuperson eventuellt hemma hos intervjuare om det önskemålet finns.  

   Har du några frågor angående intervjun eller uppsatsen är du välkommen att kontakta oss. 

Tack för att du tagit dig tid att låtas intervjuas av oss och nedanför finns kontaktinformationen 

till oss och till vår handledare Inger Linblad.  

   Härmed ges mitt tillstånd till att bli intervjuad i denna uppsats: 

 

__________________________________     ____________________________________ 

Intervjupersonens signatur (Datum)               Intervjupersonens namnförtydning (Datum) 

 

Med vänliga hälsningar, 

Maria Ångnell                             Ronja Östskog                              Handledare: Inger Linblad 

Maria01.angnell@student.sh.se  Ronja01.ostskog@student.sh.se   Inger.linblad@sh.se 

070-481 53 79                              076-945 49 77               

 

mailto:Maria01.angnell@student.sh.se
mailto:Inger.linblad@sh.se
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Bilaga 2 
 

Bakgrund  

Hur gammal var du när du blev placerad?  

Varför placerades du i familjehem?  

Har du varit placerad mer än 1 gång?  

- Om ja: Hur länge bodde du i det första familjehemmet?  

Var din placering i familjehem i samma kommun som ditt föräldrahem?  

 

Deras syn på trygghet i familjehemmet  

Hur mådde du när du bodde i familjehemmet?  

Fanns det rutiner och regler i familjehemmet? 

 - Hur tror du att det påverkade dig? 

 om ja: upplevde du det som positivt eller negativt?  

Vilka relationer upplevde du som bra?  

-Varför tror du att du upplever det som bra?  

Vilka relationer upplevde du som mindre bra? 

 -varför tror du att du kände så?  

Kan du berätta om ett bra minne från familjehemtiden?  

Kan du berätta om ett mindre bra minne från familjehemstiden?  

Fick familjehemmet dig att känna dig som en del av familjen? Förklara gärna!  

Fick du ha kontakt med dina primära omsorgspersoner?  

 

Anknytning till familjehemsföräldrarna  

Hur såg din relation ut till familjehemsföräldrar?  

Vad fick dig att känna dig glad? Vad fick dig att känna dig trygg?  

Vad fick dig att känna dig mindre trygg?  

Fanns det rutiner och regler i familjehemmet?  

- Hur tror du att det påverkade dig?  

- om ja: upplevde du det som positivt eller negativt?  

Hur reagerade du vid konflikter? Hur löste ni konflikter? 

Var det annorlunda jämfört med ditt biologiska hem? Förklara!  
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Kunde du prata med familjehemsföräldrarna om det var något du kände sig nerstämd av? 

Kände du dig hörd av familjehemsföräldrarna?  

-vad gjorde dem för att du skulle känna så?  

Vad gjorde familjehemsföräldrarna när du blev arg/ledsen?  

 

Kontakt med socialtjänsten 

Kontakt med socialtjänsten Hade du kontakt med socialtjänsten?  

Vad upplevde du som bra med kontakten?  

Vad upplevde du som mindre bra?  

Är du nöjd med din kontakt med socialtjänsten? Förklara!  

Finns det något du skulle önskat att dem gjorde annorlunda? 

Finns det något mer som du skulle vilja tillägga eller fråga innan intervju avslutas? 
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Bilaga 3  
 

Trygg anknytning från 

familjehemsplaceringen 

 

Regler & Rutiner I början var det väldigt 

stressigt pga. att jag inte var 

van med rutiner och regler. 

Men efter ett tag vande jag 

mig mycket bättre både 

fysiskt och psykiskt. (IP1) 

 Vänlighet 

 

Jag tycker att 

familjehemmen ska bemöta 

barn med värme och 

vänlighet kanske inte så där 

övervänliga hela tiden, men 

bemöta barn vid dörren, 

hälsa om de inte har träffats 

förut, visa runt i hemmet, 

säga vilka regler som gäller, 

vilka förväntningar man har, 

och sedan låta barnet vara 

ifred en stund barnet får 

komma hem sig lite. 

Undersöka själv hur det ser 

ut och hur det känns där. 

Istället för att vara på barnet 

eller barnen hela tiden, för 

det kan bli ganska 

överväldigande ibland. (IP1) 

 Engagemang I början var det ju så att vi 

skulle göra allt tillsammans 

och familjehemsföräldrarna 

gjorde det för att de tyckte 

det var roligt och hon 

(familjehemsmamman) kom 

ju från Göteborg, så vi åkte 

dit och dem ville att jag 

skulle åka med och såna 

saker. (IP4) 

 Känslan av samhörighet Jag fick känna mig som en 

del av familjen. (IP5) 

 Prata Jag kunde prata med 

familjehemsföräldrarna om 

precis vad som helst. Det 

gjorde att jag kände mig 

trygg och de såg mig som en 

familjemedlem. De gjorde 

verkligen allt för att jag 

skulle känna mig hemma där 

och det gjorde jag också 

även fast jag inte var där så 
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länge. De var skitsnälla båda 

två. (IP2) 

 

 Lyssnade Jag kände att hen lyssnade 

på mig, (IP1) 

Otrygg anknytning från 

familjehemsplaceringen 

 

Skeptisk Jag var lite skeptisk för att 

jag tänkte lite att det är för 

bra för att vara sant, efter de 

första dagarna i 

familjehemmet. (IP5) 

 Sviken Det blir lite att man känner 

sig sviken när man först 

kommer till familjehemmet 

och får en bra anknytning 

och sedan visar dem sig vara 

några helt andra 

personer och de som man 

byggt upp försvinner bara 

för att det kommer in fler 

folk som inte sköter sig, men 

de var ju inte elaka eller 

dumma och jag tror att de 

kanske inte viste hur de 

skulle bete sig. (IP4) 

 

 strategier Jag valde att åka hem istället 

och det kunde jag göra, 

familjehemsföräldrarna 

undrade väl, men jag tror att 

jag kände att jag inte orkade 

vara där mera och så blev 

det ju så att tiden bara gick 

och sen tänkte jag var fan 

ska jag till familjehemmet 

att göra, jag tyckte inte att de 

kunde lära mig något mer. 

(IP4) 

 

 Nedstämd Jag kunde ju öppna mig till 

familjehemsföräldrarna, mer 

om hur det gått i skolan eller 

så. Men jag öppnade mig 

inte, jag gick ju inte och 

berättade om hur mycket jag 

saknar mamma. (IP4) 

Upplevda erfarenheter 

med socialsekreteraren 

under den pågående 

placeringen 

Tillit I mitt fall var den väldigt 

bra, när jag hade placerats så 

var den bara positiv. Dem 

kom regelbundet och 



 47 

hälsade på och jag kände att 

jag kunde prata med min 

socialsekreterare. (IP3) 

 Besök De kom på några besök men 

det trappade ner stegvis när 

dem såg att jag hade det bra. 

(IP1) 

 Bestraffning Den var inte bra, jag kunde 

inte berätta någonting för 

dem. Prövade en gång men 

det bestraffade mig bara. Det 

var det som ju var det största 

problemet. Då blev det att 

jag undanhöll massa och då 

fick jag inte den hjälp jag 

behövde. (IP2) 

 

Familjehemsplaceringens 

inverkan på 

intervjupersonerna 

Positivt Ja den påverkade mig. Den 

påverkade mig till att jag är 

mycket mer mig själv nu och 

jag vet vem jag är nu och 

vad jag vill i livet 

någorlunda. Jag har fler 

personer i mitt liv nu som 

lyssnar på mig och jag gick 

till en psykolog och 

kuratorer för att prata om det 

som är svårt och få en 

acceptans att mitt liv inte 

varit som andras. (IP1) 

 

 Starkare Den människa jag blivit 

idag. Hade jag inte fått min 

placering den var frivillig till 

att börja med. Så hade jag 

varit död av missbruket. Jag 

blev drogfri och fick annan 

professionell hjälp Jag är 

starkare än starkast nu. (IP3) 

 

 Negativt Nej, men jag tog inte det där 

så allvarligt de där jag 

fortsatte att hålla på som jag 

gjorde ändå. Fast jag gjorde 

de bara dolt i stället så länge 

det gick. Men jag har ju 

också svårt att lita på 

människor. (IP2) 
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