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Sammanfattning 

Titel: ”Det är ju deras föräldrar, det är de enda föräldrar de har” – En kvalitativ studie om 

familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska föräldrar. 

Författare: Sandra Pousette Liljefors och Christina Ringius 

Nyckelord: Familjehem, familjehemsplacerade barn, biologiska föräldrar, umgänge, 

anknytning 

Denna studie behandlar ämnet familjehemsplacerade barn och syftet är att öka kunskapen 

kring familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska föräldrar. För att uppnå detta 

syfte har vi genomfört sex semistrukturerade intervjuer med två kommunalpolitiker från 

socialnämnden, två familjehemssekreterare och två familjehemsföräldrar. Tidigare forskning 

påvisar att familjehemsvården är indelad i två huvudinriktningar; den behovsorienterade 

inriktningen och den relationsorienterade inriktningen. Svensk lag och därmed även 

socialarbetares grundinställning inför umgänget har till stor del anammat den 

relationsorienterade inriktningen som förespråkar tätt umgänge mellan det placerade barnet 

och dess biologiska föräldrar, med målet att främja en återförening. De teoretiska perspektiv 

som ligger till grund för studien är anknytningsteorin och utvecklingspsykopatologin, dessa 

teorier tillsammans med den tidigare forskningen använder vi för att analysera vårt material. 

Vårt resultat visar att socialarbetare lägger stor vikt vid att det är barnets behov som ska ligga 

till grund för umgängets utformning. Vidare så pekar vårt resultat på att det råder uppdelade 

åsikter om hur långt man ska gå för att vidhålla en problematisk kontakt. I resultatet 

framkommer även hur svårt det är att arbeta med dysfunktionella umgängen men likväl hur 

bekymmersamt det är att kapa det biologiska bandet till de biologiska föräldrarna för att 

främja barnets anknytning till familjehemsföräldrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: "It's their parents, it's the only parents they have" - A qualitative study concerning the 

relationship between children in foster care and their biological parents. 

Authors: Sandra Pousette Liljefors and Christina Ringius 

Keywords: Home-based foster care, children in foster care, biological parents, relation, 

attachment 

Focusing on home-based foster care for children, this study aims to increase knowledge 

concerning the relationship between children in foster care and their biological parents. To 

reach our conclusions, we conducted six semi-structured interviews. We spoke with two 

community politicians from social services, two family case workers, and two home-based 

foster care parents. Earlier research indicates that home-based foster care is divided in two 

main focal points; need-based and relationship based. Swedish law and social workers agree 

upon the importance of the relationship-based approach which recommends a close 

relationship between foster children and their biological parents. This is believed to encourage 

an eventual successful transition into biological parental care. Our theoretical perspectives 

which are the basis of this study are the attachment theory and the developmental 

psychopathology. These theoretical perspectives combined with earlier research are used to 

analyze our current outside studies and build the foundation for our findings. As such, social 

workers perceive the child’s best interest as the outstanding priority when navigating a 

reconnection between foster child and biological parents.  Furthermore, our results indicate 

that there are divided opinions about how far to go in order to maintain a problematical 

contact. Additionally we found that while it is challenging to work with a dysfunctional 

family, it is profoundly difficult to sever the biological bond; however, this is sometimes 

necessary in the interest of the child and furthering their relationship with the foster-care 

parents. 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Att genomföra denna studie har varit intressant och otroligt lärorikt. Vi vill först och främst 

framföra ett stort tack till våra informanter för att vi har fått intervjuat er, och vi är oerhört 

tacksamma för att ni har delat med er av era tankar och erfarenheter till oss. Vi anser att ni 

utför ett ovärderligt arbete för många familjehemsplacerade barn och vi beundrar ert 

engagemang i det ni gör.  

Vi vill även tacka flera av våra kurskamrater som har ställt upp som bollplank och delat med 

sig av sina goda råd och tankar under arbetsprocessens gång.  

Slutligen så hoppas vi att studien ska kunna bidra med vägledande kunskap och 

diskussionsämnen för en fortsatt god familjehemsvård.  

 

Huddinge 2013-12-20 

Sandra Pousette Liljefors och Christina Ringius
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1. Inledning 
När spädbarn och små barn hanteras okänsligt och kanske ibland rentav 

stöts bort av sina mödrar för att senare utsättas för separationer och hot 

om separationer blir följderna beklagliga. Den sortens upplevelser ökar i 

hög grad ett barns fruktan för att förlora sin mor, ökar dess krav på 

hennes närvaro och även dess vrede över hennes frånvaro. De kan också 

komma barnet att misströsta om möjligheten att någonsin få en trygg och 

kärleksfull relation till någon människa (Bowlby 2010:73).  

Citatet ovan beskriver de följder som kan komma av att barn separeras från sina föräldrar. Inte 

nog med att barnet upplever fruktan och vrede, en separation mellan barn och föräldrar kan 

också påverka barnets framtida relationer till andra människor (Bowlby 2010:73). John 

Bowlby har i sin forskning även uppmärksammat att barns reaktioner vid en långvarig 

separation från sina föräldrar påminner om vuxna människors reaktioner vid dödsfall av en 

anhörig. I sådana fall behöver barnet hjälp att antingen återknyta kontakten till föräldrarna 

eller att knyta an till en ny gestalt (Broberg m.fl. 2010:172-176). I Sverige var cirka 12 000 

barn placerade i familjehem år 2011 och därmed separerade från sina biologiska föräldrar 

(Socialstyrelsen 2012:26). Vid en familjehemsplacering är utgångspunkten att barnet har en 

anknytning till sin ursprungsfamilj och sedan antingen ska flytta över anknytningen till 

familjehemsföräldrarna eller komplettera den gamla med den nya, detta kallas för 

återanknytning eller dubbla anknytningar (Nordin 2003:72).  

Många familjehem gör ett mycket bra arbete, men det finns undantag där arbetet brister. 

Familjehemsvården står inför svåra utmaningar, det har en rad statliga utredningar och aktuell 

forskning konstaterat (Socialstyrelsen 2013b:7). Man vet dock att barn som är 

familjehemsplacerade ska ges gynnsamma möjligheter till att behålla anknytningen till sina 

biologiska föräldrar. Syftet med detta är inte bara att se till barnets intresse utan även 

föräldrarnas, trots att dessa intressen kan gå isär. Lagstiftningen inom detta område är en 

viktig aspekt av det sociala arbetet (Nordin 2003:21). Enligt den svenska lagstiftningen ska 

socialtjänsten verka för att ett omhändertaget barn ska ha god kontakt med sina föräldrar och 

det är socialnämnden som bär det yttersta ansvaret för att detta sker. Svensk lag säger även att 

barnets bästa alltid ska vara avgörande i dessa frågor, och vad barnets bästa är ska avgöras i 

varje enskilt fall. Inget annat intresse ska således få ta över det som är bäst för barnet 

(Lundgren & Thunved 2013:397-398). Enligt Håkan Nordin (2003) ska principen om barnets 

bästa betraktas som en etisk grundpelare i samhället. Däremot kan det vara svårt att omsätta 
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detta i praktiken (Nordin 2003:17). Avvägningen mellan barnets bästa och de biologiska 

föräldrarnas rätt till sitt barn kan ses ur olika perspektiv, exempelvis ett socialrättsligt 

perspektiv eller ett psykologiskt perspektiv (Nordin 2003:20).  

 

Under de senaste decennierna har det inom forskningen kring familjehemsvården pågått en 

debatt om hur man ska arbeta med kontakten mellan familjehemsbarn och deras biologiska 

föräldrar. I denna debatt kan man finna två dominerande huvudinriktningar: den 

behovsorienterade inriktningen och den relationsorienterade inriktningen. Den 

behovsorienterade inriktningens anhängare pekar på barnens behov av att få nya, stabila 

relationer med familjehemsföräldrarna. Anhängarna av den relationsorienterade inriktningen 

menar däremot att kontakten mellan barnen och de biologiska föräldrarna behöver 

upprätthållas för barnets utvecklings skull. Den forskning som har inspirerat till dessa två 

inriktningar kommer vi att beskriva mer ingående i kapitel fyra. Enligt Håkan Nordin (2003) 

är svensk lagstiftning inspirerad av den relationsorienterade inriktningen och 

familjehemsvården präglas till stor del av återförenings- och tillfällighetsprincipen. Det 

innebär att familjehemsplaceringarna ska ses som tillfälliga och att målet ska vara en 

återförening mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Nordin menar dock att det ofta 

uppkommer situationer då barnets bästa krockar med återförenings- och tillfällighetsprincipen 

(Nordin 2003:59).  

I Sverige ställs vanligtvis den behovsorienterade inriktningen mot den relationsorienterade 

inriktningen. Frågan vi ställer oss är om dessa inriktningar måste stå i konflikt med varandra. 

Måste det ena utesluta det andra eller är det faktiskt möjligt för ett barn att växa upp i ett 

tryggt familjehem och samtidigt behålla en positiv relation med de biologiska föräldrarna? 

Inom forskningen är frågor som ”hur stort är barnets behov av umgänge med de biologiska 

föräldrarna” och ”vad händer med barn som inte träffar sina biologiska föräldrar” 

utmärkande.  Frågor vi anser behöver ställas i kombination med detta handlar om huruvida 

det någon gång kan vara bättre för ett barn att bryta banden med de biologiska föräldrarna och 

istället fokusera på att skapa nya band till familjehemsföräldrarna. Vi anser att det är 

betydelsefullt att belysa detta eftersom familjehemsvården är en så pass stor del av det sociala 

arbetet och att ge barn möjlighet till att växa upp i en trygg miljö gynnar inte bara barnet utan 

även samhället i stort. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen kring familjehemsplacerade barns umgänge med 

sina biologiska föräldrar. Vi vill undersöka hur socialarbetare och familjehemsföräldrar 

uppfattar placerade barns behov av umgänge med sina biologiska föräldrar samt barnens 

möjligheter att knyta an till familjehemsföräldrarna. Dessutom är vi intresserade av hur 

socialarbetare och familjehemsföräldrar kan lyfta barnets vilja vid utformningen och 

upprätthållandet av umgänget.  

Vi har formulerat följande frågeställningar: 

 Hur ser socialarbetare och familjehemsföräldrar på barns behov av umgänge med de 

biologiska föräldrarna? 

 Vilket ansvar uppfattar socialnämnd, socialtjänst och familjehemsföräldrar att de har 

för att upprätthålla umgänget mellan det placerade barnet och de biologiska 

föräldrarna?  

 Vilka erfarenheter har socialarbetare och familjehemsföräldrar av placerade barns 

möjligheter att knyta an till familjehemsföräldrarna?  

 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att undersöka umgänge mellan familjehemsplacerade barn och 

deras biologiska föräldrar. För att ta reda på detta har vi valt att intervjua 

familjehemsföräldrar, familjehemssekreterare och politiker i socialnämnden, således är det ett 

vuxet perspektiv som kommer att skildras. Studiens fokus ligger på utformningen och 

upprätthållandet av umgänget och våra informanters syn på barnets behov av det samt barnets 

möjligheter till att knyta an till familjehemsföräldrarna. Det skulle varit intressant att även 

samtala med föräldrar som själva fått sina barn placerade, de ingår ju också i 

vuxenperspektivet, men på grund av tidsbrist valde vi att bortse från föräldrarnas synvinkel av 

problematiken. Vi har inte heller intervjuat några barn som är eller har varit placerade 

eftersom vi har valt ett vuxet perspektiv. 

Vidare kommer vi inte att skilja på vilken typ av familjehem som barnet är placerat i. Ofta blir 

placeringen i ett familjehem som för barnet utgörs av helt okända personer men ibland 

försöker man att placera barnen i så kallade nätverkshem, som antingen kan vara hos en 

släkting till barnet eller hos någon annan närstående person. Vi är medvetna om att vårt 

resultat kunde ha blivit annorlunda om vi till exempel bara inriktat oss på barn placerade i 
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nätverkshem men det är själv umgänget mellan det placerade barnet och dess biologiska 

föräldrar som vi är intresserade av oavsett tidigare relation till familjehemsföräldrarna.  

1.3 Disposition  

Denna uppsats presenteras i sju kapitel. Det inledande kapitlet innehåller en introduktion till 

studien genom en inledning som mynnar ut i en problemformulering, följt av syfte och 

frågeställningar, disposition samt arbetsfördelning. I kapitel två presenteras bakgrunden till 

studien genom att beskriva den aktuella lagstiftningen, förklara de centrala begreppen och ta 

upp historik samt fakta om familjehem. För att beskriva och redovisa genomförandet av 

studien behandlar kapitel tre metoden och tar bland annat upp metodologi, genomförande och 

bearbetning av intervjuer, etiska överväganden och till sist en reflektion av metoden. I kapitel 

fyra går vi igenom den tidigare forskningen inom ämnet och tar då upp både svensk och 

internationell forskning. Våra teoretiska utgångspunkter presenteras i kapitel fem och de 

utgörs huvudsakligen av anknytningsteorin och utvecklingspsykopatologin. Kapitel sex består 

av resultat samtidigt som vi analyserar detta utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkterna, syftet med kapitlet är att söka svar på uppsatsens frågeställningar. I kapitel 

sju förs en slutdiskussion som sammanfattar studiens resultat samt ger förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

1.4 Arbetsfördelning  

I denna studie har vi valt att dela upp arbetsfördelningen på följande sätt: inledningsvis har 

syfte, frågeställningar och problemformulering utformats gemensamt. Vidare har Sandra 

Pousette Liljefors skrivit kapitel två innehållande relevant bakgrund om familjehem och de 

placerade barnens umgänge med sina biologiska föräldrar. Kapitel fyra behandlar den tidigare 

forskningen inom ämnet och det är Christina Ringius som beskriver detta. Vad det gäller 

studiens teoretiska utgångspunkter är det Ringius som redovisar för anknytningsteorin och 

Pousette Liljefors som framför utvecklingspsykopatologin. Samtliga av studiens övriga delar 

bestående av metod, resultat och analys samt slutdiskussion har skapats i närvaro av båda 

parter och har utformats via diskussioner till en helhet i studiens färdiga resultat.  
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2. Bakgrund 
Både socialtjänstens och socialnämndens arbete med familjehemsplacerade barn grundar sig i 

stor utsträckning på de juridiska förutsättningar som finns för deras verksamheter. 

Socialtjänstlagen som är en av de lagar som styr arbetet är en så kallad ramlag, vilket innebär 

att man genom lagen överlåter ett stort handlingsutrymme åt de professionella aktörerna. 

Detta handlingsutrymme innebär bland annat att arbetet styrs genom dessa aktörers tolkning 

av lagtexten (Börjesson 2010:27). Förutom de svenska lagarna så är Sverige även menat att 

följa olika riktlinjer och internationella dokument som Barnkonventionen och 

Europakonventionen vid arbetet med familjehemsplacerade barn.  I detta kapitel kommer de 

olika lagar som styr arbetet och de internationella dokument som är av intresse att presenteras. 

Några centrala begrepp för uppsatsen kommer även att förklaras för att tydliggöra hur vi 

använder oss av dessa begrepp. Slutligen så kommer vi i detta kapitel att redovisa 

familjehemsvårdens historik samt statistiska fakta om familjehem som belyser delar av hur 

denna vårdform har utvecklats och hur den ser ut i Sverige idag.  

2.1 Den aktuella lagstiftningen 

En etablerad princip inom svensk rätt är att kontakten mellan familjehemsplacerade barn och 

deras biologiska föräldrar ska upprätthållas genom planerat umgänge. Enligt 6 kap. 15 § 

Föräldrabalken (FB) har ett barn rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor 

tillsammans med (Socialstyrelsen 2013a:139). I 22 § Socialtjänstlagen, fortsättningsvis 

förkortad SoL, finns det en allmän regel som gäller vid all vård utanför hemmet. Denna 

paragraf påvisar att vården ska utformas så att den stärker barnets samhörighet med anhöriga 

och andra närstående samt vidbehåller den enskildes kontakt med hemmiljön (SOSFS 1997). 

Det framgår av 14 § i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, fortsättningsvis 

förkortad LVU, att det är socialnämnden som har ansvaret för att barnets behov av umgänge 

med föräldrar eller vårdnadshavare tillgodoses. Socialnämndens ansvar består bland annat av 

att ge föräldrarna hjälp och stöd av både personlig och ekonomisk art för att kontakten ska 

kunna upprätthållas. De biologiska föräldrarnas umgänge med barnet är enligt svensk lag en 

viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas gynnsamt i familjehemmet och för att 

på sikt kunna återförenas med sina föräldrar (Lundgren & Thunved 2013:397). Vid en frivillig 

placering i familjehem enligt SoL spelar vårdnadshavarnas inställning inför umgänget en stor 

roll. Om det saknas samförstånd i frågorna kring umgängets omfattning och utformning 

saknas också förutsättningarna för en frivillig placering, och då kan LVU tillämpas för att 

utforma umgänget utifrån barnets behov. När ett barn är placerat enligt LVU har 

socialnämnden samma skyldigheter och rättigheter som vårdnadshavarna vad det gäller 
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vården och barnets umgänge med anhöriga (Socialstyrelsen 2013a:141-142). Det finns 

påtagliga brister som utgjort grunden inför vård enligt LVU, antingen i de så kallade 

miljöfallen enligt 2§ eller de så kallade beteendefallen enligt 3§, och dessa brister måste 

beaktas vid utformningen av umgänget (SOSFS 1997:15).  

Eftersom en återförening mellan barnet och dess biologiska föräldrar är intentionen i 

lagstiftningen ska socialtjänsten försöka hitta ett familjehem som ligger så nära barnets 

föräldrars hem som möjligt och som respekterar de biologiska föräldrarnas värderingar i 

frågor om religion, människosyn och livsvärden (Socialstyrelsen 2013b:24).  Ibland kan 

situationen emellertid vara så att föräldrarna inte bör träffa barnet under en viss tid för att 

barnet inte ska fara illa av umgänget, och då är det socialnämnden i kommunen som kan 

föreskriva behövliga begränsningar. Även om en umgängesplan har fastställts för att utövas 

under en viss tid så måste barnets aktuella behov av vård alltid vara avgörande för om 

umgänget ska genomföras (Lundgren & Thunved 2013:398). Dessa paragrafer och 

kommentarer till lagtexten påvisar det synsätt som den svenska lagstiftningen bygger på, 

alltså vikten av regelbunden kontakt med föräldrar under placeringstiden. 

Även i internationella konventioner är det detta synsätt som råder. FN:s konvention om barns 

rättigheter är det dokument som är juridiskt bindande och innehåller bestämmelser om 

barnens mänskliga rättigheter. Konventionen är allmänt känd som Barnkonventionen och 

svensk regering ratificerade den år 1990. Sverige valde att transformera konventionen vilket 

innebar att de svenska lagarna skrevs om och anpassades efter konventionens bestämmelser 

(Unicef 2013b). I Barnkonventionen stadgas att staterna som förbundit sig att följa 

konventionen måste respektera rätten för de barn som lever skilt från den ena eller från båda 

föräldrarna. De barnen har rätt att upprätthålla en personlig relation till och en regelbunden 

kontakt med båda föräldrarna, utom i fall då det strider mot barnets bästa. Barn som är så pass 

stora att de kan bilda sina egna åsikter i dessa frågor ska få yttra sin vilja fritt och den ska 

tillmätas betydelse (Unicef 2013a). Sedan år 1995 är även Europakonventionen integrerad i 

svensk lag (Sveriges domstolar u.å) så till den rättsliga regleringen av umgänget under tiden 

av en placering hör även artikel åtta i Europakonventionen om rätten till privatliv och 

familjeliv. Avgörande fall från Europadomstolen har förtydligat denna artikel genom att 

påvisa att umgänget med ett placerat barn i tvångsvård är en rättighet för såväl barnet som för 

föräldrarna (Socialstyrelsen 2013a:139). 

Vad det gäller barnets möjligheter att påverka utformningen av umgänget så är det precis som 

i så många andra frågor kring placeringen, till stor del beroende av barnets ålder och mognad. 
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Då barnet är över 15 år krävs barnets samtycke för umgänge och i de fallen så bestäms även 

utformningen tillsammans med den unge. Då barnet är yngre är det annorlunda 

(Socialstyrelsen 2013a:142). De barnen har enligt 11 kap. § 10 SoL rätt att få framföra sina 

åsikter och om barnet inte kan framföra dem själv ska hans eller hennes inställning till 

umgänget så långt som det är möjligt kartläggas på annat sätt (Lundgren & Thunved 2013:20-

21). Det är viktigt att barnet får komma till tals och att barnets vilja får en betydelse i dessa 

sammanhang, samtidigt behöver man ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnets åsikt är 

av stor vikt, men det betyder inte att man alltid ska följa barnets vilja. Ibland uppstår det 

situationer då barnets vilja och barnets behov enligt socialtjänsten inte överensstämmer och då 

får man utifrån principen om barnets bästa avgöra vilket beslut som ska fattas. Förutom att 

inhämta information från barnet är det också viktigt för en socialarbetare att förmedla relevant 

information till barnet angående hans eller hennes situation. I dessa fall måste informationen 

anpassas så att barnet kan ta den till sig (Socialstyrelsen 2013b:25). Vid socialtjänstens samtal 

med barn i dessa situationer är det av vikt att tala med barnet varsamt och att respektera den 

lojalitetskonflikt som barnet kan befinna sig i. Alltså får barnet aldrig pressas på svar eller 

synpunkter. SoL poängterar i 1 kap. 2 § att barnets bästa alltid ska vara avgörande i dessa 

frågor, och vad barnets bästa är ska avgöras i varje enskilt fall (Lundgren & Thunved 

2013:20-21). Således förutsätter ett beslut utifrån principen om barnets bästa goda kunskaper 

om barn generellt och framför allt kunskaper om det aktuella barnet (Socialstyrelsen 

2013b:25).  

2.2 Förklaring av centrala begrepp 

I denna uppsats kommer vi att använda det juridiska begreppet av barn som hänvisar till varje 

individ under 18 år (SFS 2001:453 kap. 1 § 2). I uppsatsen förekommer ibland även begreppet 

den unge, och även då syftar vi till barn under 18 år.  

Ett familjehem är ett enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande vård och uppfostran på 

uppdrag av socialnämnden och vars verksamhet inte utövas yrkesmässigt (SFS 2001:937 kap 

3 § 2). För barn och unga som har ett behov av vård utanför det egna hemmet är idag vård i 

familjehem den dominerande vårdformen (Lundgren & Thunved 2013:171). Tidigare 

benämndes familjehem som fosterhem och det begreppet används fortfarande av många 

forskare. Vi använder oss uteslutande av begreppet familjehem för att skapa en kontinuitet 

och tydlighet i texten. 

När vi använder oss av begreppet familjehemsplacerade barn hänvisar vi till barn som är 

placerade i ett familjehem oavsett om placeringen sker frivilligt eller utan samtycke. Ett barn 
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kan placeras i ett familjehem frivilligt enligt SoL som ett bistånd, eller med tvång enligt LVU 

(Lundgren & Thunved 2013:170). 

Barnets biologiska föräldrar eller föräldrar är de begrepp vi använder då vi talar om barnets 

mamma eller pappa. När vi talar om föräldrarna som tar hand om barnet i familjehemmet 

tydliggör vi det genom att benämna dem som familjehemsföräldrar.  

Begreppet umgänge hänvisar till det familjehemsplacerade barnets kontakt med sina 

biologiska föräldrar (Lundgren & Thunved 2013:397). Umgänget kan äga rum hemma hos de 

biologiska föräldrarna, i familjehemmet eller på en neutral plats. Hur umgänget än är utformat 

vad det gäller plats och tid så underlättar det för alla om det finns en umgängesplan som en 

tydlig överenskommelse för hur umgänget i princip ska se ut (Socialstyrelsen 2013b:65). När 

vi använder begreppet umgänge syftar vi främst till när det familjehemsplacerade barnet 

träffar sina biologiska föräldrar, men självklart är vi medvetna om att kontakten även kan 

förekomma på andra sätt genom till exempel telefonsamtal eller brev.  

Socialnämnd och socialtjänst är de begrepp som används om verksamheterna som har 

ansvaret för barn som är placerade i familjehem. Socialnämnden är den politiska nämnd som 

har det yttersta ansvaret för placeringen och som tar beslut i dessa frågor, medan 

socialtjänsten är den organisation av tjänstemän som utför arbetet (Socialstyrelsen 2013b:9).  

2.3 Familjehem 

Familjehem är idag den i särklass vanligaste och ofta mest lämpliga placeringsformen för 

utsatta barn som inte kan bo hos sina föräldrar. Många gånger utför familjehemmen en 

ovärderlig insats för dessa barn som har rätt till en trygg och säker vård för att må bra och för 

att utvecklas gynnsamt. I Sverige har familjehemsvården en lång tradition och den första 

familjehemsstadgan kom till redan år 1785. På den tiden var det fattigvårdsnämnder, 

sockenstämmor och präster som placerade ut barnen i olika familjehem (Socialstyrelsen 

2013b:1-14). Vissa barn kom till väldigt bra familjer, men en stor del barn fick tyvärr en 

eländig uppväxt och utnyttjades som arbetskraft. Vid förra sekelskiftet började samhället 

reagera på familjehemsplacerade barns villkor och den första lagstiftningen för att stärka 

skyddet för dessa barn kom i början av 1900-talet. År 1924 fortsatte man i samma riktning 

genom att lagstadga att samhället fick befogenheter att agera mot föräldrarnas vilja (Höjer 

2001:5-6). 

Långt in på 1900-talet var målet med en placering att barnet skulle knyta an till 

familjehemmet och växa upp där, och många gånger bröts därför kontakten helt med barnets 
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ursprungsfamilj. I och med att kunskapen om vikten av föräldrarnas känslomässiga betydelse 

för barnets utveckling och identitetsskapande ökade och forskningen påvisade att separationen 

mellan barnets och dess biologiska föräldrar påverkade barnen negativt fick 

familjehemsvåden en helt ny riktning. Barnavårdslagen som kom år 1960 betonade det 

förebyggande arbetet i familjer för att undvika en separation så lång som möjligt. Både SoL 

och LVU som gäller idag har sitt ursprung i den socialtjänstreform som trädde i kraft år 1982 

och hela tiden fortsätter man att arbeta för att barn i familjehemsvård ska leva under så bra 

uppväxtförhållanden som möjligt (Socialstyrelsen 2013b:14). Lagstiftningen har historiskt 

sett alltså gått från att lägga vikten vid kontroll och tillsyn av familjehemmen till att idag 

istället se till barnets behov av vård och kontakt med sina biologiska föräldrar (Höjer 

2001:8).   

Den 1 november år 2011 var 12 215 barn placerade i familjehem i Sverige, vilket var 67 

procent av alla de barn som hade en pågående heldygnsinsats. De resterande barnen var 

antingen placerade på ett HVB-hem (Hem för vård och boende) eller under annan 

placeringsform (Socialstyrelsen 2012:26). Av de familjehemsplacerade barnen var cirka 70 

procent frivilligt placerade medan övriga barn var placerade mot sin eller sina föräldrars vilja. 

Från och med år 2000 har mycket förändrats inom familjehemsvården. Barn placeras 

fortfarande främst hos för dem helt okända familjer, men statistiken visar att det blir allt 

vanligare att barn placeras i ett så kallat nätverkshem, då familjehemsföräldrarna är personer 

från barnets tidigare nätverk, till exempel en släkting eller en annan närstående person. År 

2011 tog 15 procent av familjehemmen emot barn de redan känner eller är släkt med 

(Socialstyrelsen 2013b:13-15). Vad det gäller heldygnsinsatser så har placeringstiderna 

genomgående blivit kortare, och inom familjehemsvården är förändringen störst där den 

genomsnittliga placeringstiden har minskat från nio månader år 2000 till sex månader år 2011 

(Socialstyrelsen 2013a:28).  
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3. Metod 

3.1 Metodologi  

För att öka kunskapen kring familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska 

föräldrar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Genom att använda oss av en 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer hoppades vi på att få en ökad 

förståelse för vårt ämne. Enligt Sam Larsson (2005) är den kvalitativa metoden ett bra val om 

man vill skapa förståelse för sina informanters kunskaper. Genom grundliga studier försöker 

man se världen med andras ögon samt försöker tolka individens subjektiva upplevelser och 

erfarenheter (Larsson m.fl. 2005:92). I denna studie har vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer där vi har tänkt ut ett antal områden som vi ville gå igenom under intervjun och 

formulerat frågor utefter dessa områden. Semistrukturerade intervjuer är lämpliga om man 

använder intervjuer som informationsinhämtning och vill ha möjlighet att få igång en fråga-

svardialog genom att följa upp de svar som ges (Aspers 2011:143). Dessutom kan man vara 

flexibel när det kommer till frågornas ordningsföljd och låta informanten utveckla sina 

synpunkter inom de olika områdena (Denscombe 2009:234-235).  

3.2 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort en övergripande litteraturläsning kring ämnet för att skapa oss en klarare bild av 

vilken kunskap som vi ansåg saknades. Vi tittade även på en dokumentärfilm om ett 

familjehem. Efter att vi fått en mer detaljerad översikt av vad vi ville undersöka så var det 

dags att ta kontakt med lämpliga informanter och utföra intervjuer. Dessa processer skriver vi 

om i kommande avsnitt.  

3.2.1 Urval 

Vi har valt att se forskningsfrågan utifrån ett vuxet helhetsperspektiv. Med vuxet 

helhetsperspektiv menar vi erfarenheter från både socialarbetare, såväl 

familjehemssekreterare som kommunalpolitiker i socialnämnden, och från personer som 

själva är familjehemsföräldrar. Genom att intervjua personer som alla är verksamma inom den 

sociala barnavården på olika sätt hoppades vi på att kunna få en bredare bild av 

problematiken. Det är även en klar fördel att intervjua personer som innehar olika slags 

positioner på det fält man är intresserad av (Aspers 2011:77). Att intervjua 

familjehemssekreterare kan ge en professionell och yrkesmässig syn på problematiken medan 

kommunalpolitiker i socialnämnden kan bidra med kunskaper kring en mer beslutsfattande 

och ekonomiskt inriktad bild av familjehemsplacerade barn. Genom att intervjua 
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familjehemsföräldrar kan mer personliga, närgångna och informella berättelser om ämnet 

lyftas fram.  

Vi har utfört sex intervjuer med två kommunalpolitiker från socialnämnden, två 

familjehemssekreterare och två familjehemsföräldrar. Alla är verksamma inom 

Stockholmsområdet förutom en av familjehemsföräldrarna. Vårt urval framkom genom en 

snöbollsselektion. En snöbollsselektion kännetecknas av att de informanter man redan är i 

kontakt med ger tips om andra personer som kan vara lämpliga för studien (Aspers 2011:95). 

En av oss har kontaktat en bekant som i sin tur har lett oss vidare till andra informanter inom 

socialnämnden och socialtjänsten. Vid kontakt med en tänkt informant hänvisade hon oss 

vidare till en kollega då hon inte upplevde sin egen kunskap som relevant för vår studie. 

Genom en annan bekant kom vi i kontakt med en familjehemsförälder. Den andra 

familjehemsföräldern vi har intervjuat bor inte i Stockholm men vi ville ändå väldigt gärna ta 

del av hennes erfarenheter efter att ha sett henne i tidigare nämnda dokumentärfilm. Efter en 

del efterforskningar fick vi tag på henne och kunde genomföra en intervju.  

3.2.2 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade och vi har utgått från tre olika intervjuguider 

(se bilaga 1, 2 och 3). Vi har haft olika intervjuguider beroende på om vi har intervjuat någon 

från socialnämnden, socialtjänsten eller familjehemmen.  

Alla intervjuer ägde rum antingen på informantens arbetsplats eller i informantens hem, 

beroende på vad informanten själv föredrog. Intervjuerna varade i mellan 25 till 50 minuter 

och skedde utan några andra åhörare. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en 

bandspelare. Informanterna fick ge sitt samtycke till att intervjuerna spelades in innan vi 

startade bandspelaren (jfr Vetenskapsrådet 2002:10). Under intervjuerna förde en av oss 

anteckningar och den andra ställde frågor. Att vi valde att anteckna trots att vi spelade in 

intervjuerna var mest en säkerhetsåtgärd ifall någonting skulle gå fel med inspelningen. Dock 

förflöt alla intervjuer utan tekniska missöden. Vi anser att det är en fördel att vara två som 

genomför intervjuer så att en kan koncentrera sig på informanten och hålla ögonkontakt med 

denne medan den andra kan anteckna (jfr Aspers 2011:154-155). Å andra sidan kan kanske 

informanten känna sig mer utsatt i ett ”två mot en”-läge men det var ingenting som vi märkte 

av.  

Vi inledde intervjuerna med att presentera oss själva och vår studie utan att vara alltför 

detaljerade med beskrivningen då vi inte ville att våra informanter skulle skapa sig en bild av 
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vad de trodde att vi var ute efter att höra. Den första frågan under alla våra intervjuer har 

handlat om informanterna i största allmänhet och deras roll i förhållande till vårt ämne. 

Tanken med detta var att vi kunde skapa oss en bild av informanten samtidigt som 

informanterna fick möjlighet att slappna av när intervjun inleddes med ett välbekant område 

(Denscombe 2009:256). Vi var noggranna med att låta informanten tala till punkt. När vi var 

säkra på att informanten var klar med en fråga inom ett område ställde vi antingen en 

följdfråga om vi ville ha en fördjupning eller så gick vi vidare till nästa område. Vi försökte 

även få informanten att känna sig bekväm i situationen genom att ha ögonkontakt och 

uttrycka uppmärksamhet. Något intressant vi lade märke till var att varje gång vi stängde av 

bandspelaren och tackade för intervjun så kom informanten på mer saker att säga, trots att vi 

redan innan frågat om personen hade något att tillägga. Vi tror att detta beror på att 

bandspelaren bidrar till en formell stämning och så fort den stängs av så känner sig 

informanten mer avslappnad. Som tur var antecknade vi ju också så vi fick med den mesta 

informationen ändå.  

3.2.3 Bearbetning av intervjuer  

Senast dagen efter intervjutillfället har vi transkriberat intervjuerna, detta för att inte samla på 

oss flera timmar av icke transkriberat material. Vi har skrivit ut intervjuerna ordagrant men 

eftersom människor inte alltid avslutar sina meningar eller talar i fullständiga satser har vi 

korrigerat uttalandena så att de blivit begripliga i skriftlig form. Detta kallar Martyn 

Denscombe för att ”snygga till” sina rådata så att den speglar informantens verkliga svar 

(Denscombe 2009:262).  

Med hjälp av de utskrivna intervjuerna har vi skapat oss en helhetsbild av materialet för att 

därefter börja koda det. För att underlätta vår analys kodade vi materialet till nyckelord och 

teman som informanterna talat om. Vi har använt oss av det som Aspers (2011) kallar för 

”marginalmetoden”. Det innebär att en viss kod, till exempel anknytning eller barnets behov, 

representeras av en viss färg. Man antecknar i marginalen på utskrifterna med ord eller 

symboler och använder sig förstås av den färg som man har bestämt betyder en viss sak.  På 

så sätt kan man urskilja mönster i informanternas svar, likheter och skillnader exempelvis 

(Aspers 2011:185).   

3.3 Validitet och reliabilitet 

Inom den kvalitativa forskningen är validitet och reliabilitet omdiskuterade begrepp. När det 

kommer till kvantitativa studier handlar dessa begrepp om mätning av resultat medan det i en 

kvalitativ studie mer handlar om huruvida forskaren har kontrollerat och tolkat sitt resultat på 
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ett rättmätigt sätt (Larsson m.fl. 2005:115-117). Jan Trost (2010) förklarar att validiteten är 

problematisk att hantera inom kvalitativa studier, alltså att påvisa att vi mäter det vi säger att 

vi mäter när vi genomför och analyserar intervjuerna. Det är även svårt inom kvalitativa 

studier att påvisa reliabilitet, alltså att vi skulle få samma resultat vid en ny mätning. Vid 

kvalitativa intervjuer är en konstans i resultatet inte alls aktuell som den är vid kvantitativa 

studier eftersom människor som svarar på frågorna hela tiden utvecklas, de ställs inför nya 

erfarenheter som gör att föreställningar förändras. Trost menar att man inom kvalitativ 

forskning får använda sig av begreppet ”trovärdighet” istället för reliabilitet och validitet. En 

studies trovärdighet byggs på att forskaren har samlat in och analyserat material på ett 

rättmätigt sätt. För att höja trovärdigheten är det därför viktigt att redogöra för hur empirin är 

insamlad och analyserad så att läsaren själv kan ta ställning till hur relevant metoden är för 

den aktuella problemställningen. Det är även av vikt att reflektera över de etiska aspekterna 

av studien. Vad det gäller att redovisa intervjufrågorna gäller det att tänka över sina frågor, till 

exempel om det förekommer  några ledande frågor (Trost 2010:131-134). 

För att hantera validiteten och reliabiliteten i studien har vi tydligt beskrivit vårt 

tillvägagångssätt och även reflekterat över detta i avsnitt 3.5. Våra intervjufrågor har noga 

utarbetats för att vara neutrala och inte på något sätt leda våra informanters svar i en viss 

riktning. Även vid intervjuerna har vi tänkt på att inte hålla med eller säga emot våra 

informanters uttalanden, utan att istället vara så öppna som vi kan utan att visa på ett 

ställningstagande. Under intervjuerna och vid resultatets och analysens utformning har vi 

reflekterat över de etiska övervägandena, och valt att inte ta med något som skulle kunna 

skada eller avslöja våra informanters identitet.  

3.4 Etiska överväganden 

Vid en studie finns det nästan alltid ett antal etiska apekter som det gäller att vara medveten 

om. För att bli det behöver man reflektera över och ta ställning till vad man själv anser vara 

etiskt försvarbart (Trost 2008:27). Vad det gäller etiska hänsynstaganden har vi inför 

intervjuerna i vår studie valt att ta del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:7). Vi 

har beaktat informationskravet genom att vi inför intervjuerna har berättat för våra 

informanter om uppsatsens syfte och utformning. För att uppfylla samtyckeskravet har vi 

tydliggjort att medverkan i studien var frivillig och att intervjupersonerna när som helst hade 

rätt till att avbryta sitt deltagande. Enligt Denscombe (2009) kan intervjuer vara både trevliga 
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och behagliga, men när frågorna ligger nära privatlivet finns det en risk för att informanten 

kan bli upprörd eller känna sig kränkt (Denscombe 2009:269). Speciellt när vi har intervjuat 

familjehemsföräldrar har vi känt att våra frågor har kommit nära inpå, och vi har då försökt att 

vara tydliga med att de inte behöver svara på alla frågor. Konfidentialitetskravet har vi följt 

genom att tilldela informanterna fingerade namn i texten och genom att presentera vårt 

resultat på ett sådant sätt att de så långt som möjligt inte ska kunna identifieras. Vi har valt att 

göra detta för att våra informanter ska känna sig trygga och för att det är svaren i sig som vi är 

intresserade av, inte den enskilda individen. Genom att vi har informerat om att vår insamlade 

empiri endast kommer att användas i vår studie har vi även beaktat nyttjandekravet. Vidare 

har alla inhämtade uppgifter om informanterna hanterats varsamt och förvarats väl. Även det 

inspelade datamaterialet från intervjuerna har hanterats med försiktighet både innan och efter 

transkriberingen.  

Vid intervjutillfällena har vi slutligen erbjudit informanterna att ta del av uppsatsen när den är 

klar, samt upplyst om att uppsatsen kommer att offentliggöras genom att publiceras på 

internet via Södertörns högskola.  

3.5 Reflektion av metod  

Det finns en del svårigheter som kan uppstå när man genomför en kvalitativ studie, 

exempelvis hur den egna förförståelsen påverkar resultatet. Det finns en paradox i det faktum 

att man å ena sidan bör vara inläst på sitt ämne och ha en förkunskap för att kunna veta vad 

som bör studeras men å andra sidan ska man försöka samla in empiri på ett förutsättningslöst 

sätt (Larsson m.fl. 2005:101). Vi inser att vår förförståelse kan ha påverkat vårt resultat i och 

med att det är vi själva som har formulerat studiens syfte och frågor och därmed är studiens 

grund uppbyggd delvis av vår förförståelse för ämnet. Däremot har vi under hela processen 

försökt vara så öppna som möjligt inför vårt material och inte försökt styra resultatet i en viss 

riktning bara för att vi kanske velat ha det på ett visst sätt. För att kunna skapa en förståelse 

för och ett sammanhang av informanternas uttalanden krävs det att man kombinerar sin 

förförståelse med en öppenhet inför empirin och med användbara teoretiska analysverktyg 

(Larsson m.fl. 2005:101). 

Vi har som tidigare nämnt använt oss av en snöbollsselektion. En fördel med detta är att när 

man har etablerat kontakt med någon på fältet man vill undersöka så kan man använda denna 

kontakt för att relativt lätt komma i kontakt med andra på samma fält. En nackdel är dock att 

man genom en snöbollsselektion ofta begränsas till ett visst nätverk och då är det viktigt att på 

något sätt nå ett annat nätverk också (Aspers 2011:96). Vi misstänkte att vi annars skulle 
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intervjua människor som kunde vara alltför lika i sina yrkesroller och erfarenheter. Dessutom 

kan informanterna, om de känner varandra, identifiera varandra i uppsatsen. Detta kan leda till 

att informanterna blir mer restriktiva i sina svar om de tror att de kan bli igenkända. Vi 

funderade kring detta innan vi började kontakta informanter och beslöt oss för att vi ville ha 

informanter från åtminstone två olika nätverk. Därför kontaktade vi två bekanta som 

oberoende av varandra hjälpte oss vidare i vårt urval.  

Eftersom vi i vår studie har använt oss av intervjuer anser vi att det är viktigt att reflektera 

kring de nackdelar som finns med att använda sig av intervjuer som informationsinhämtning. 

Till exempel är det svårt att säga att informanternas uttalanden återspeglar det verkliga 

handlandet. Material från intervjuer baseras på vad människor säger att de gör, snarare än vad 

de faktiskt gör. Det är med andra ord inte alltid uttryck och handling överensstämmer 

(Denscombe 2009:269). Eftersom våra frågeställningar till stor del handlar om informanternas 

subjektiva upplevelser hoppas vi att uttryck och handling ändå till viss del överensstämmer. 

Ytterligare en nackdel med intervjuer kan vara den konstlade situationen med bandspelaren. 

En bandspelares inverkan kan hämma informanten (Denscombe 2009:269-270). Vi märkte 

själva av att våra informanter började prata mer obehindrat så fort vi stängde av bandspelaren 

men vi mötte det problemet genom att anteckna resten av samtalet. Ytterligare en faktor som 

vi lade märke till var att intervjuerna som utfördes på arbetsplatser skilde sig från de som 

utfördes i informanternas hem. Vi upplevde det som att informanterna som befann sig på sin 

arbetsplats betedde sig mer formellt och svarade mer utifrån sin yrkesroll jämfört med de 

informanter som vi intervjuade i hemmet. Informanterna som intervjuades hemma svarade 

visserligen också utifrån sin yrkesroll men samtidigt delade de med sig av flera personliga 

erfarenheter och åsikter. Detta beror troligtvis på att man på sin arbetsplats känner att man ska 

stå till svars för sina uttalanden inför sin chef och sina kollegor, även om de inte är närvarande 

vid intervjun. Att intervjuerna varierade i längd berodde på att vissa informanter svarade mer 

uttömligt än andra. Konsekvensen av detta blev att en del informanter har fått större utrymme 

i analysen. 

Det kan vara en utmaning att genomföra en analys av sitt intervjumaterial eftersom det saknas 

tydliga regler kring hur en sådan analys ska göras. Därför är det viktigt att tidigt i 

forskningsprocessen bestämma sig för vilken strategi man vill använda och fokusera analysen 

på några specifika teman kopplade till studiens syfte (Larsson m.fl. 2005:107). Vi ansåg att 

det var lämpligt att ta hjälp av marginalmetoden när vi kodade vårt material. På så sätt har vi 

kunnat hålla oss till tydliga teman och skiljt mellan beskrivningar och våra egna tolkningar.  
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4. Tidigare forskning 

Det är viktigt att veta hur barn anpassar sig i sitt familjehem och även hur det går för dem 

längre fram. De senaste decennierna har en mängd böcker och rapporter publicerats om just 

detta. Särskilt framträdande inom den svenska forskningen är Ingrid Höjer, professor i socialt 

arbete, Gunvor Andersson, psykolog och professor i socialt arbete och Anita Cederström, 

psykolog. En stor del av deras forskning bygger på internationell forskning av bland annat 

Joseph Goldstein, Anna Freud och Albert Solnit som under 1970-talet rekommenderade 

lagändringar för att underlätta barns möjligheter att stanna kvar i sitt familjehem. Goldstein 

m.fl. menade även att föräldrars rätt inte borde få lika stort utrymme. De fick invändningar 

från professorerna David Fanshel och Eugene Shinn som genom sina studier hävdade att det 

bästa för barnet är att socialarbetare arbetar aktivt för att banden inte ska kapas mellan barn 

och biologiska föräldrar. Dessa motstridigheter inom forskingen la grunden för två 

huvudinriktningar inom familjehemsvården: den behovsorienterade inriktningen och den 

relationsorienterade inriktningen. 

4.1 Den behovsorienterade inriktningen 

Det behovsorienterade synsättet kallades tidigare ”barnets rätt” och ställdes på sätt och vis 

emot föräldrarnas rätt. Goldstein m.fl. förespråkar enligt Andersson (1995)
1
 att det absolut 

bästa för placerade barn är att skapa relationer till de nya föräldragestalterna. Anhängarna av 

denna inriktning menar att de enda vuxna ett barn behöver är de vuxna som tillfredsställer 

barnets behov av mat, trygghet och närhet (i Andersson 1995:30). Inriktningen kopplas till 

begreppet ”psykologiskt föräldraskap”, vilket avses vara den person som under kontinuerliga 

former ger barnet kärlek, vård och stimulans. Den psykologiska föräldern kan vara den 

biologiska föräldern, men det kan lika gärna vara en adoptivförälder eller någon annan vuxen 

som verkligen tar hand om barnet. Däremot kan det inte vara en passiv eller frånvarande 

vuxen, oavsett hans eller hennes biologiska relation till barnet (i Andersson 1995:31).  

Goldstein m.fl. menar vidare att eftersom placeringen av barn i familjehem endast ses som 

tillfällig och barnen när som helst kan tas därifrån, finns det inga direkta förutsättningar för att 

ett psykologiskt föräldraskap ska uppstå. Därav deras förslag till lagändring angående barns 

möjligheter till en permanent placering i ett hem (i Andersson 1995:31). Dessutom anser 

Goldstein m.fl. i Höjer (2001)
2
 att om barnet ska kunna skapa en säker och varaktig relation 

till familjehemsföräldrarna så är det bäst att denna relation får skapas utan inblandning av de 

                                                             
1 Sekundär källa, primär källa ej tillgänglig vid skrivande stund. 
2 Sekundär källa, primär källa ej tillgänglig vid skrivande stund. 
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biologiska föräldrarna. Ett besök av en biologisk förälder blir enligt Goldstein m.fl. ett avbrott 

i kontinuiteten och kan leda till att barnet upplever en lojalitetskonflikt, särskilt om barnet har 

positiva relationer både till familjehemsföräldern och den biologiska. Denna lojalitetskonflikt 

kan då leda till att de positiva relationerna förstörs (i Höjer 2001:25). Kort sagt menar 

anhängarna av den behovsorienterade inriktningen att man bör betrakta 

familjehemsplaceringen som en permanent lösning, det vill säga att familjehemmet är barnets 

nya hem på riktigt och att endast minimal kontakt med de biologiska föräldrarna är nödvändig 

(i Andersson 1995:35).  

4.2 Den relationsorienterade inriktningen 

David Fanshel och Eugene Shinn är enligt Höjer (2001) de starkaste kritikerna mot den 

behovsorienterade skolan. Deras forskning kom istället att lägga grunden för den 

”relationsorienterade inriktningen”. År 1978 publicerade de sin studie där de under fem år 

följt över 600 barn i USA som var placerade i familjehem. Resultatet visade att de biologiska 

föräldrarnas besöksfrekvens hade ett starkt samband med huruvida barnet fem år senare hade 

fått återvända hem eller inte. Dessutom uppmärksammade de att barn som ofta fick besök av 

sina föräldrar utvecklades positivt i fråga om känslomässig anpassning och intellektualitet (i 

Höjer 2001:26). Däremot kom det också fram att barn som besöktes oftare hade svårare för att 

anpassa sig i sitt nya hem. Fanshel och Shinn förklarade detta med att det kan vara 

känslomässigt förvirrande för barn att ha två uppsättningar föräldrar men att det ändå var 

bättre för barnet att få besök av föräldrarna än att barnet skulle tro att föräldrarna brydde sig 

så lite att de inte ens kom och hälsade på. Hur bra relation barnet än har med 

familjehemsföräldrarna så kan det aldrig kompensera känslan av övergivenhet från de 

biologiska föräldrarna, enligt Fanshel och Shinn (i Andersson 1995:35).  

Vidare för den relationsorienterade inriktningen fram åsikten att placerade barn är i behov av 

att upprätthålla kontakten med de biologiska föräldrarna för att de ska kunna ha en 

verklighetsförankrad bild av dem. Barn behåller inre bilder av föräldrarna och om de inte har 

någon kontakt så får barnet leva med fantasibilder av föräldrarna. Man menar att det är mer 

skadligt för barnets utveckling att endast ha tillgång till fantasibilder av sina föräldrar än att 

ha kontakt med föräldrar som är missbrukare eller psykiskt sjuka (Nordin 2003:70). Vidare 

pekar man på att en familjehemsförälder inte kan ersätta en biologisk förälder. Såväl barnets 

identitetsutveckling som samspelsutveckling i kommande relationer präglas av relationen till 

de biologiska föräldrarna. När barnet placeras kommer således relationen till 

familjehemsföräldrarna påverkas av barnets tidigare otrygga föräldrarelation. Barnet bär 
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troligtvis på en sorg samtidigt som det förväntas knyta an till familjehemsföräldrarna. En 

komplicerad situation kan uppstå för barnet och det är av stor vikt att kontakten mellan barnet 

och de biologiska föräldrarna fungerar någorlunda väl när barnet är placerat (i Höjer 

2001:28). Värt att tillägga är att Fanshel och Shinns studie enligt Nordin (2003)
3
 även visade 

att barn som återvände till sitt hem löpte större risk att hamna i kriminalitet än barn som 

stannade kvar i familjehemmet. Fanshel och Shinn förklarar detta som en konsekvens av 

bristande kontakt mellan barn och föräldrar under placeringen (i Nordin 2003:65).  

4.3 Svensk forskning om barn i familjehem  

När det gäller svensk forskning om familjehemsvård har ”Barn-i-kris-projektet” från 1980-

talet fått en framträdande plats. Utgångspunkten i projektet var 89 familjehemsplacerade barn 

i Malmö som följdes under två år. Olika aspekter av familjehemsvården undersöktes, bland 

annat de biologiska föräldrarna, barnet, familjehemsföräldrarna och socialtjänstens arbete 

med placeringarna (Höjer 2001:18). Resultaten publicerades i olika rapporter och en av dem 

är Anita Cederströms doktorsavhandling. Cederström (1990) uppmärksammar hur mycket 

relationen till familjehemsföräldrar präglas av relationen till de biologiska föräldrarna. 

Cederström upptäckte att barnets relation till de biologiska föräldrar även påverkar hur barnet 

i fortsättningen knyter an till nya människor och anpassar sig till nya relationer. Cederström 

urskilde fyra olika typer av relationer mellan placerade barn och deras föräldrar.  

Den rejekterande typen: Föräldrar som har ett rejekterande förhållningssätt till sitt barn har 

svårt att förstå och anpassa sig till barnets behov. Ofta kan de inte ta till sig barnet rent 

emotionellt. 

Den ambivalenta typen: Barn med ambivalenta föräldrar lever i ovisshet om föräldrarna ska 

uppträda kärleksfullt eller avståndstagande. Dessutom har föräldrar inte sällan svårt att 

uppmärksamma barnets behov.  

Den symbiotiska typen: Föräldrar som fortfarande lever i symbios med sitt barn har 

svårigheter med att se barnet som en självständig individ med egna känslor och behov. Därför 

blir förälderns känslor och behov även barnets. Exempelvis kan föräldern tycka att om denne 

själv är ledsen så bör barnet också vara ledset.  

Den nyanserade typen: De nyanserade föräldrarna kan urskilja, uppmärksamma och även 

möta barnets behov, trots sina egna problem (Cederström 1990:181-191).  

                                                             
3 Sekundär källa, primär källa ej tillgänglig vid skrivande stund.  
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Barn-i-kris-projektet bidrog till att förankra den relationsorienterade inriktningen i Sverige 

(Höjer 2001:26). Ett citat från Socialstyrelsens rapport om barn som vuxit upp i familjehem 

kan sammanfatta de nuvarande inställningarna inom den svenska familjehemsvården. 

Det är viktigt att den relation som funnits mellan föräldrar och barn 

tillåts och tas till vara, men barnet måste också få tillåtelse att knyta 

känslomässiga band med de nära personerna i familjehemmet (…) Det är 

dock viktigt att barnet genom denna bibehållna kontakt inte försätts i en 

lojalitetskonflikt, en situation där det blir tvunget att välja bort den ena 

relationen för att behålla den andra. De vuxna omkring barnet måste 

kunna samarbeta utan att konkurrera (Socialstyrelsens rapport 95:8 s. 46, 

i Höjer 2001:26). 

Sverige har alltså till stor del anammat den relationsorienterade inriktningen inom social 

barnavård. Utgångspunkten i arbetet är att eftersträva en återförening mellan barnet och de 

biologiska föräldrarna, i den mån det är möjligt. Den relationsorienterade inriktningen har 

påverkat såväl lagstiftningen som socialarbetares grundinställning. Därför skiljer sig Sverige 

från de länder som har anammat den behovsorienterade inriktningen, till exempel USA där 

permanenta placeringar och även adoptioner förespråkas i högre grad (Andersson 1995:31).  

4.4 Det placerade barnets välbefinnande 

En av de främsta anledningarna till att man arbetar för att behålla relationen mellan barnet och 

föräldrarna är förstås för att så småningom kunna få till en återförening. Wendy Haight, Jill 

Kagle och James Black (2003) framhäver i sin artikel om familjehem att umgänget med de 

biologiska föräldrarna ofta kan vara problematiskt för barnet. Barnet kan uppträda oroligt och 

ångestfyllt både innan och efter umgängesträffarna. Barnet kan även regrediera flera år i 

utvecklingen eller återgå till ett tidigare beteende som varit mindre bra. Om barnet är placerat 

under en längre tid kan de mer eller mindre regelbundna umgängesträffarna resultera i 

separationsångest och svårigheter att hantera de känslor som uppstår efter träffarna. Det är 

viktigt att barnet får stöd före och efter träffarna med de biologiska föräldrarna, och stödet bör 

erbjudas av en person som barnet känner sig trygg med (Haight, Kagle & Black 2003:196-

198).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi anser vara relevanta för att 

analysera studiens empiri: John Bowlbys anknytningsteori och teorin om 

utvecklingspsykopatologin. De olika teoretiska utgångspunkterna representerar både 

anknytning och utveckling vilket vi anser vara nödvändigt då dessa är centrala processer för 

barn som växer upp i familjehem.  

5.1 Anknytningsteorin  

Under 1940-talet började flera psykoanalytiker i USA och England uppmärksamma de skador 

som kan uppstå hos barn som skiljs från sina mammor eller den vuxen de har fäst sig vid. 

Psykiatern John Bowlby var en av de första att på 1940-talet börja studera fenomenet och 

efterlysa teoretiska förklaringar till att barn uppvisar vissa behov vid vissa åldrar (Bowlby 

1994:9). Bowlby strävade efter att kunna visa på vilket sätt och varför föräldrars beteenden 

påverkar barnen. Med hjälp av egna observationer och kollegors forskningsresultat kom han 

fram till att barn har en naturlig tendens till att utveckla en känslomässig anknytning till en 

viktig person i dess omgivning, oftast den biologiska mamman (Bowlby 1994:9-11). Enligt 

Bowlby har barn utrustats med en förmåga att kunna anpassa sig till olika sorters 

omhändertaganden, eftersom barnen själva inte kan välja vilken miljö de föds in i och växer 

upp i. Så för att säkra sin överlevnad knyter barnet an till den person som vanligtvis 

tillgodoser dess behov (Bowlby 1994:18). Ett barns anknytningsbeteende gör sig påmint vid 

bland annat trötthet, smärta och sådant som är främmande eller skrämmande. 

Anknytningsbeteendet kan aktiveras på olika intensitetsnivåer, vid låg intensitet brukar det 

enligt Bowlby räcka om anknytningsgestalten uppmärksammar barnet på ett eller annat sätt. 

Vid högre intensitet, om barnet är oroligt eller rentav olyckligt, brukar det krävas en längre 

omfamning av anknytningsgestalten. Detta är ett tecken på att barnet behöver tillgång till 

anknytningsgestalten när det upplever fara (Bowlby 1994:19).   

5.1.1 Centrala begrepp inom anknytningsteorin 

Med föräldrabeteende menar Bowlby (2010) föräldrabeteende ur ett djuriskt perspektiv, att 

beteendet styrs av ett slags förprogrammerat system som utvecklas hos både föräldrar och 

barn under spädbarnets första månader. Bowlby anser att föräldrabeteendet är ett biologiskt 

grundat beteende och kan likställas med ätbeteende, sömnbeteende och sexbeteende. Bowlby 

poängterar även att trots att han anser att föräldrabeteendet är biologiskt grundat så har även 

ens egna föräldrars beteende betydelse för ens föräldrabeteende (Bowlby 2010:25-26). 
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En trygg bas är enligt Bowlby föräldrarnas främsta uppgift att ordna för sitt barn. Föräldrarna 

ska fungera som en trygg bas genom att ge såväl psykisk som fysisk närhet, uppmuntra till 

självständighet och finnas tillgänglig om barnet behöver hjälp. Tanken är att barnet ska kunna 

utgå från den trygga basen för att utforska världen, men också kunna återvända till den 

(Bowlby 1994:154).  

Ett anknytningsmönster är enligt Bowlby (1994) det mönster som utvecklas under 

spädbarnstiden och barndomen och som påverkas av föräldrabeteendet. Undersökningar visar 

att de anknytningsmönster som bildas under barndomen har en tendens att kvarstå. Ju äldre 

barnet blir desto mer utvecklas anknytningsmönstret till en karaktäristisk egenskap som 

dessutom kan överföras till nya relationer. Barn som i ettårsåldern uppvisade ett tryggt 

anknytningsmönster kommer troligtvis beskrivas som omtyckta och samarbetsvilliga av 

förskolepersonal några år senare. Barn som däremot uppvisade olika former av otryggt 

anknytningsmönster kommer med stor sannolikhet beskrivas som emotionellt isolerade, 

asociala, eller paradoxalt nog, som otroligt uppmärksamhetssökande (Bowlby 1994:158). 

Kort sagt kan man säga att anknytningsmönstret resulterar i olika typer av modeller för 

barnets framtida agerande. Barn med en trygg anknytning har mestadels en stark självkänsla 

och känner sig älskvärda tack vare den goda relationen med anknytningsgestalten. Barn med 

olika sorters otrygga anknytningar har ofta upplevt otrygghet på grund av att 

anknytningsgestalten exempelvis växlar mellan att ge omsorg och att vara oåtkomlig. Detta 

kan leda till att barnet utvecklar ett handlingsmönster som grundar sig i olika 

överlevnadsstrategier (Bowlby 2010:149-151). 

Separationsångest är ett centralt begrepp inom anknytningsteorin eftersom det är en av de 

tydligaste anknytningsmekanismerna. Samtidigt som barnet börjar krypa och gå och därmed 

kan förflytta sig från föräldrarna träder ängslan för separationer in (Broberg m.fl. 2010:176). 

Bowlby förklarar även separationsångest ur ett etologiskt perspektiv och menar att såväl djur 

som människor reagerar med rädsla och ångest inför situationer som signalerar ökad risk för 

något. När barnet riskerar att separeras från anknytningsgestalten skapar detta vrede och sorg, 

som en sorts överlevnadsmekanism (Bowlby 2010:53). Inom forskningen om anknytning har 

det även uppmärksammats att barns reaktioner vid en långvarig separation från 

anknytningsgestalten påminner om vuxna människors reaktioner vid dödsfall av en anhörig. I 

sådana fall behöver barnet hjälp att antingen återknyta kontakten till anknytningsgestalten 

eller att knyta an till en ny gestalt (Broberg m.fl. 2010:172-176). I en annan undersökning 

upptäckte man att barn med tidigare erfarenheter av separationer reagerade kraftigare vid en 
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separation än barn utan tidigare traumatiska upplevelser. Det visade sig även att barn som 

togs om hand av flera personer i en institutionsmiljö reagerade starkare än barn som togs om 

hand av en person i sin hemmiljö. Alltså är det inte bara separationen i sig som avgör hur 

barnet reagerar utan även hur det nya omhändertagandet ser ut (Broberg m.fl. 2010:171-173). 

Det har också visat sig att när barnet lämnas med ett påslaget anknytningssystem utan att 

anknytningsgestalten kommer tillbaka och ”slår av systemet” så befinner sig barnet i en 

besvärlig situation. Uppföljningar av Bowlbys forskning pekar på att ett långvarigt påslaget 

anknytningssystem kan leda till ökad aggressivitet från barnets sida. Utåtagerande beteende är 

avsevärt vanligare bland barn med långvariga separationserfarenheter (Broberg m.fl. 

2010:176).  

5.1.2 Anknytning i familjehem 

Trots att kunskapen om barns behov av en trygg anknytning till några få omhändertagande 

personer har funnits ända sedan Bowlby lanserade sin teori för över 50 år sedan, så verkar det 

fortfarande vara svårt att tillämpa teorin inom familjehemsvården (Broberg m.fl. 2008:74). 

När barn är placerade i familjehem väcks flera olika teoretiska och praktiska frågor kring 

anknytningen. Barn som under placeringen träffar sina biologiska föräldrar ofta och 

regelbundet behåller sin anknytning, oavsett kvaliteten på den. Barn som däremot inte träffar 

sina biologiska föräldrar kan i början av separationen visa stor protest mot detta, men allt 

eftersom tiden går blir familjehemsföräldrarna allt viktigare för barnet. Därför kan det bli 

svårt att fastställa hur barnets anknytning till de biologiska föräldrarna ska främjas i 

förhållande till familjehemsföräldrarnas roll i anknytningen. Ska familjehemsföräldrarna 

fungera som några slags vikarier till anknytningsgestalterna eller ska den ursprungliga 

anknytningen brytas för att ge plats åt nya anknytningsrelationer? (Broberg m.fl. 2008:74-76). 

Dessa frågor är lättare att besvara teoretiskt än praktiskt, men Gillian Schofield, professor i 

socialt arbete, gör ett försök med sin anknytningsmodell för familjehem (Schofield 2002, 

2012). 

Schofield anser i likhet med Bowlby att anknytningsmönstret skapas redan i späd ålder och att 

ett otryggt anknytningsmönster påverkar barnets framtida relationer. Schofield tillägger dock 

att dessa mönster är föränderliga och går att påverka senare i livet (Schofield, Beek & Ward 

2012:246-248). Barn som hamnar i familjehem kommer ofta från förhållanden där omsorgen 

brustit på ett eller annat sätt. Bristande omsorg kan i sin tur vara en orsak till ett otryggt 

anknytningsmönster hos barnet. Således lider många familjehemsplacerade barn av otrygg 

anknytning när de placeras. Schofield menar att barnets otrygga anknytningsmönster tas med 
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in i de nya relationerna i familjehemmet och beroende på omständigheterna under placeringen 

så kan barnets otrygga anknytningsmönster antingen förstärkas eller också kan barnet få hjälp 

att bygga upp en trygg bas (Schofield, Beek & Ward 2012:248-250).  

Schofield (2002) har utvecklat en modell för att visa hur en trygg bas kan byggas upp under 

en familjehemsplacering. För att kunna använda sig av denna modell utgår man från att syftet 

med familjehemsplaceringar är att ge barnen möjlighet att lära sig att hantera livets upp- och 

nedgångar, detta genom att ta igen barndomens bristande omsorg. Schofields modell är 

dynamisk och de olika områdena är delar i livet där anknytnigen är betydelsefull på ett eller 

annat sätt. Schofield har identifierat fem områden: att bli älskad och känna sig värd att bli 

älskad, att känna tillhörighet till andra, att vara aktiv, att kunna tänka och reflektera fritt och 

att känna hopp inför framtiden. Kombinationen av dessa områden, som påverkar varandra 

både positivt och negativt, utgör en grund för att hantera livets upp- och nedgångar. 

Schofields modell är menad att ses som en bild av vad en familjehemsplacering bör bidra med 

för att ge barn möjlighet till återhämtning och motståndskraft (Schofield 2002:260-269). 

5.2 Utvecklingspsykopatologi  

Utvecklingspsykopatologin är den teori som behandlar de utvecklingsprocesser som sker hos 

människor som lever under utsatta, svåra och riskfyllda förhållanden. Framför allt handlar det 

om barn som växer upp under förhållanden där risken är så pass stor att utvecklingen kan 

komma att skadas. Teorin betraktar denna utveckling som ett komplext samspel mellan 

person och miljö samtidigt som den tar hänsyn till de individuella skillnaderna. Begrepp som 

bär upp det teoretiska perspektivet är risk, skydd, resilience och vändpunkter. När den så 

kallade normala utvecklingen hos barn kommer i oordning är alltså denna teori användbar 

(Andersson 2008:23).  

Till att börja med så är det av vikt att definiera begreppet risk och en risk kan finnas i många 

olika skepnader, men det är alltid något som utgör ett hot mot individen. Vad som är en risk 

för en person behöver inte vara det för en annan och även om två personer utsätts för samma 

typ av risk så kan det få helt skilda utfall. En risk kan finnas på tre olika nivåer; i det 

omgivande samhället, inom familjen eller inom barnet. Det går dock inte att dela upp 

riskfaktorerna rakt av mellan dessa nivåer utan man behöver se på dem som en dynamisk 

helhet. Det är inte svårighetsgraden i missförhållandet som är helt avgörande för utfallet utan 

antalet risker som barnet blir utsatt för och i vilken tidpunkt i livsloppet som detta sker. 

Utfallet av risken kan komma att vara en bristande anpassning eller en störning hos individen. 
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Effekten av risken är också beroende av om man utsätts för svårigheterna vid en längre tid 

eller om det är en tillfällighet (Andersson 2008:24-27).  

När man ska förstå sig på avvikande utveckling så är det nödvändigt att man intresserar sig 

för både risk- och skyddsfaktorer. Vad det gäller skydd så är det samma princip som när man 

talar om risker, det går alltså inte att definiera några universella skyddsfaktorer. Skyddet i sig 

kan ha en kompensatorisk funktion och på så sätt gynna barnets adaptiva förmåga och 

motverka effekten av väl kända risker.  

Eftersom utvecklingsperspektivet har fått en plats i forskingen kring psykopatologi har 

intresset ökat för att studera individers resilience. Begreppet resilience översätts på svenska 

som en människas motståndskraft eller återhämtningsförmåga under svåra livssituationer. 

Resilience är den process då en individ hanterar svåra händelser och försöker att gå vidare. De 

teman som återkommande visat sig vara viktiga för resilience är vikten av nära relationer till 

stödjande vuxna, en bra skolgång och kontakt med kompetenta och förstående vuxna i den 

omgivande miljön (Andersson 2008:25-31). Den amerikanska forskaren och 

familjeterapeuten Froma Walsh (2003) har skrivit mycket om resilience och hon vill lyfta 

fram föräldrars styrkor och förmågor under svåra förhållanden.  Hon menar att allvarliga 

kriser och missförhållanden har en påverkan på hela familjen och alla dess familjemedlemar. 

Därför tycker Walsh att man ska arbeta med att skapa en sammanhållning inom familjen för 

att minska stressen och risken för negativa utfall. Enligt Walsh är det viktigt att familjen 

tillsammans skapar en gemensam bild av det inträffade och att man kontextualiserar sina 

erfarenheter. Det är viktigt att prata om vad som gått fel men också om vad det är som man 

behöver förbättra för att fungera som familj. Walsh anser att det är den gemensamma synen 

på familjens kris som blir avgörande för utfallet av den (Walsh 2003:1-6). Vad ett barn själv 

tänker om sina erfarenheter har påvisats vara viktigt för vilka konsekvenser hans eller hennes 

erfarenheter kommer att få. Ofta kan man behöva hjälpa barn att sortera bland deras känslor 

och tankar kring svårigheter för att de ska få en verkligare bild av händelserna. Det är viktigt 

att komma ihåg att även barn med större motståndskraft eller återhämtningsförmåga än andra 

också behöver få stöd och hjälp för att komma över svåra erfarenheter (Andersson 2008:28, 

34).  

Det sista av de bärande begreppen inom utvecklingspsykopatologin är vändpunkter som 

bryter kontinuiteten i livet och leder till att livsloppet tar en ny riktning. Det finns påtagliga 

individuella skillnader mellan personer vad det gäller vändpunkter och de är beroende av både 

sammanhang och tidpunkt.  För att definieras som en vändpunkt måste erfarenheten påverka 
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individens utveckling på ett nytt sätt som är annorlunda än förut. Erfarenheten måste även ha 

en potential till att effekten av den varar över en längre tid. Det finns många typer av 

vändpunkter men det kan till exempel vara erfarenheter som öppnar eller stänger dörrar, som 

bestående förändrar omgivningen eller som påverkar personens självuppfattning eller syn på 

relationen till andra individer (Andersson 2008:28-33). 

För att applicera utvecklingspsykopatologin på barn som är placerade i familjehem behöver 

man tänka på vilka riskfaktorer som fanns för barnet innan samhällsvården och vilka som 

finns under själva placeringstiden. Det är konstaterat att en stor del av barn i samhällsvård har 

svårigheter i form av psykiska problem, mental ohälsa, kognitiva störningar och andra 

dysfunktionella beteenden. Till exempel så anses anknytning vara en viktig aspekt för barn 

som är placerade i familjehem och en osäker anknytning kan då vara en riskfaktor. Vidare har 

det visat sig att barn i samhällsvård lättare blir exkluderade i skolan, och där har vi ytterligare 

en riskfaktor. Forskare inom utvecklingspsykopatologin vill belysa hur viktigt det är att se till 

barns risk- och skyddsfaktorer när de är placerade i familjehem, för det påverkar hur dessa 

barn utvecklas till att kunna bli vuxna självständiga människor (Andersson 2008:39). 

5.3 Användning av de teoretiska utgångspunkterna 

Teorierna utgör tillsammans en övergripande utgångspunkt i studien. Avsikten har inte varit 

att försöka anpassa empirin efter teorierna. Inte heller är det menat att försöka bekräfta 

teorierna med hjälp av empirin. Syftet med de teoretiska utgångspunkterna är istället att 

använda dem som ett sorts verktyg i analysen för att kunna föra resonemangen och 

tankegångarna vidare. De två teorierna är lämpliga som analysverktyg eftersom de både var 

för sig och tillsammans kan fånga upp den problematik som studien avser att belysa i fråga 

om anknytning och utveckling i relation till familjehemsplacerade barns umgänge med sina 

biologiska föräldrar.  
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6. Resultat och analys   

I detta kapitel redovisar vi det resultat som framkommit under våra intervjuer kombinerat med 

teoretiska tolkningar och kopplingar till den tidigare forskningen. Vi har delat in resultatet i 

tre teman för att kunna ge en sorts översikt av studiens resultat. Dessa tre teman är baserade 

på uppsatsens frågeställningar och på så sätt är det lättare att tydligt se svaren på 

frågeställningarna. Inledningsvis ges en mindre presentation av informanterna för att skapa en 

förståelse för hur dessa personer är kopplade till studiens frågeställningar. För att 

säkerhetsställa informanternas anonymitet har vi tilldelat dem fingerade namn. Därefter följer 

våra centrala teman: barnets behov av umgänge med de biologiska föräldrarna, arbetet med 

att upprätthålla umgänget och barnets möjligheter att knyta an till familjehemsföräldrarna.  

6.1 Presentation av informanter 

Eva är kommunalpolitiker och medlem i socialnämndens arbetsutskott. Utskottet består av 

såväl politiker som socialsekreterare och jurister. Detta arbetsutskott gör överläggningar om 

aktuella familjehemsplaceringar. En del av arbetet består av beslutsfattande rörande 

familjehemmen, till exempel kan det handla om vilka som ska bli godkända som familjehem 

eller om ett barn ska flyttas från ett familjehem.  

Carina är också kommunalpolitiker och verksam inom socialnämnden. Hon är i grunden 

jurist och har varit nämndeman i tingsrätt och hovrätt. Carina har även suttit i riksdagen. 

Jelena är socionom och arbetar som familjehemssekreterare. Hon har arbetat med placerade 

barn i cirka fyra år.  

Ulla arbetar som familjehemssekreterare och är utbildad socionom. Hon har mångårig 

erfarenhet inom yrket och har bland annat arbetat som kurator och inom psykiatrin. De 

senaste tio åren har hon arbetat med familjehem på olika sätt.  

Per är familjehemsförälder och har varit det i cirka två år. Under den tiden har två bröder varit 

placerade i familjehemmet. Per och hans fru har tre biologiska barn.  

Erika har varit familjehemsförälder i 19 år. Under åren har ett stort antal barn bott hemma hos 

henne och Erika har även sex biologiska barn.  

6.2 Barnets behov av umgänge med de biologiska föräldrarna 

Jag tror att umgänget är avgörande för hur barnet ska må framöver. Även 

om det är då en psykiskt sjuk mamma eller en psykiskt sjuk pappa. Jag 

tror personligen att den kontakten, även om det fungerar dåligt, så är det 

bättre att ha en kontakt, än ingen. För att faktiskt så är man ju femtio 
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procent mamma och femtio procent pappa och då är det så viktigt att 

man för den egna självbilden vet vem mamma är. (Carina). 

Kommunalpolitikern Carina sätter ord på det flertalet av våra informanter uttrycker. Det är 

bättre med ett dåligt fungerande umgänge, än inget umgänge alls. Oavsett om föräldern är 

psykiskt sjuk, missbrukare eller har andra problem så menar de flesta att barnet behöver träffa 

föräldrarna ändå. Detta stämmer väl överrens med vad den relationsorienterade skolan anser 

om att det är mer skadligt för barnet att endast ha tillgång till fantasibilder av sina föräldrar än 

att ha kontakt med föräldrar som är missbrukare eller psykiskt sjuka (Nordin 2003:70). Våra 

informanter som är verksamma inom det sociala arbetet menar att om barnet inte får träffa sin 

förälder, exempelvis på grund av ett missbruk, så kan barnet oroa sig väldigt mycket för hur 

föräldern mår och hur hon eller han har det. Barnet kan bygga upp bilder av total misär och att 

föräldern är helt ensam och övergiven nu när barnet inte finns där längre. Därför, menar de 

socialarbetare vi har intervjuat, är det bättre om barnet får träffa sin förälder och se att det 

kanske inte är så illa som befarat. Eller så är det faktiskt just så illa, men då har barnet i alla 

fall fått en realistisk bild av verkligheten och inga fantasibilder. Dessutom är det då lättare för 

socialtjänsten och familjehemsföräldrarna att förklara för barnet varför föräldern till exempel 

inte orkar träffas så ofta, barnet har ju då själv sett att föräldern inte mår bra. Bortsett från att 

barnet behöver en verklig bild av sina föräldrar så behöver barnet även träffa sin familj för att 

skapa en ny sammanhållning. Familjen behöver tala om vad som har gått fel, men också om 

vad man som familj behöver göra för att förbättra sin situation. Alltså är det viktigt att både 

barn och föräldrar skapar en gemensam syn på det inträffade och som även ligger nära 

verkligheten (jfr Walsh 2003:1-6).  

Barnen bekymrar sig mycket för föräldrarna när de skickas iväg. Är det 

en missbrukande mamma så vet ju barnen om att mamma är konstig 

ibland, och då är de ju oroliga när de är någon annanstans. De behöver få 

träffas för trygghetens skull, veta att mamma mår okej. (Carina).  

En stor del av barns behov av att träffa sina biologiska föräldrar tycks enligt våra informanter 

handla om just trygghet. För att barnen ska kunna känna sig trygga i sitt nya hem behöver de 

vara säkra på att de biologiska föräldrarna klarar sig utan dem. Detta beror självklart på de 

bakomliggande orsakerna till placeringen men i många fall verkar det vara så. Det kan tyckas 

vara en smula motsägelsefullt att barnet, som ju faktiskt är den i sammanhanget som är i 

behov av omvårdnad, istället känner något sorts behov av att se till att föräldrarna är 

omhändertagna. Det här beteendet kan till viss del förklaras med hjälp av psykologen Anita 
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Cederströms (1990) forskning om relationer mellan placerade barn och deras föräldrar. En typ 

av relation som Cederström urskilde kallar hon för den symbiotiska typen vilket innebär att 

föräldrar och barn fortfarande lever i symbios. Förälderns känslor och behov blir även barnets 

känslor och behov (Cederström 1990:184-186). Detta kan förstås bli problematiskt i arbetet 

med att bygga upp en ny trygg bas för barnet. En av våra informanter, 

familjehemssekreteraren Ulla, förklarar att hon under åren har blivit allt bättre på att särskilja 

barnets behov från föräldrarnas behov. Hon menar att det handlar om att förstå när barnet 

verkligen behöver träffa sin förälder och när barnet egentligen inte mår bra av att träffa 

föräldern men känner sig tvunget för att inte föräldern ska bli ännu mer ledsen. Ulla anser att 

när det kommer till barn och föräldrar som har levt i stark symbios så kan det vara bra att 

vänta ett tag innan man börjar planera in umgängesträffar på regelbunden basis. Hon förklarar 

att det annars blir väldigt svårt för barnet att börja sätta sina egna känslor och behov i första 

rummet. Samtidigt betonar Ulla vikten av att ändå få till umgänget efter ett tag, även om det 

kan vara jobbigt för såväl barn som föräldrar. 

Ytterligare något som talar för att ett dåligt fungerande umgänge är bättre än inget umgänge 

alls är det faktum att barnet får möjlighet att inse att det inte är han eller hon själv som har 

gjort något fel. Tre av informanterna i studien berättade om barn som länge trott att bristen på 

umgängesträffar berott på att föräldrarna inte ville träffa barnen. När barnen till slut träffat 

sina föräldrar har det varit lättare för dem att förstå vad problemet egentligen handlat om, 

exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa, och de har då kunnat sätta ord på sina känslor. 

Detta går i linje med Fanshel och Shinns studie från 1978 där de uppmärksammade det 

faktum att familjehemsplacerade barn som ofta fick besök av sina föräldrar utvecklades 

positivt i fråga om känslomässig hantering (i Höjer 2001:26).  

Det är viktigt att barnen får ha umgängen med sina biologiska föräldrar. 

De måste få ihop sin verklighet och eventuellt senare i livet en förståelse 

varför de bor i familjehem. (Erika). 

Familjehemsmamman Erika ger även hon uttryck för vikten av att det placerade barnet genom 

umgänge med föräldrarna kan skapa en förståelse av sin situation. Professor Gunvor 

Andersson menar att vad ett barn själv tänker om sina erfarenheter har påvisats vara viktigt 

för vilka konsekvenser hans eller hennes erfarenheter kommer att få (Andersson 2008:28,34). 

Om barnet tänker att han eller hon är placerad i familjehem för att han eller hon inte är 

önskvärd eller älskad så kommer konsekvenserna av placeringen troligtvis bli långt mycket 

värre än om barnet tänker tvärtom. Om barnet till exempel tänker att det bor i familjehem för 
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att föräldrarna har insett att de för närvarande inte är kapabla att ge barnet bästa möjliga 

uppväxt så behöver konsekvenserna av placeringen inte alls bli negativa. Men för att barnet 

ska kunna tänka positivt om sin placering krävs det troligtvis att umgänget med de biologiska 

föräldrarna fungerar bra. Det vill säga att barnet kan träffa föräldrarna på någorlunda 

regelbunden basis och se att det fortfarande är älskat och önskvärt.  

Att barnet behöver träffa sina biologiska föräldrar för att det ska bli påmint om att föräldrarna 

fortfarande älskar och vill ha barnet är en faktor som de flesta av våra informanter pratade 

om. Familjehemssekreteraren Ulla beskriver det så här: 

Jag tror att den biologiska föräldern alltid finns i barnets tankar. Om 

barnet inte kan eller får träffa föräldern så kan han eller hon känna sig 

enormt övergiven. Jag tänker att även om anknytningen till föräldern är 

otrygg på många sätt, så finns det ändå en anknytning där. Och att bryta 

det bandet... Det fungerar inte. Det blir inte bra för barnets utveckling. 

(Ulla) 

Enligt John Bowlbys anknytningsteori finns det, precis som Ulla säger, alltid någon form av 

anknytning mellan barnet och den förälder som gett barnet omvårdnad från början. Detta kan 

vara ett fall av det Bowlby menar när han säger att barn har en förmåga att anpassa sig till 

olika sorters omhändertaganden så därför säkrar barnen sin överlevnad genom att knyta an till 

den person som vanligtvis tillgodoser dess behov (Bowlby 1994:18). Oavsett hur 

anknytningen mellan barnet och föräldrarna ser ut så finns det alltså någon sorts anknytning 

där, och barnet behöver umgås med föräldrarna ibland, även om det inte kan bo med 

föräldrarna. Inom anknytningsteorin liknar man en långvarig separation från 

anknytningsgestalten med ett dödsfall av en anhörig (Broberg m.fl. 2010:172-176). Således 

kan man anta att om barnet är separerat från sin anknytningsgestalt under en längre tid utan 

någon umgängesträff så kan detta leda till negativa konsekvenser för barnet. Bortsett från det 

faktum att barnet kan uppleva starka känslor av övergivenhet så kan en långvarig separation 

även påverka barnets utveckling. Två av våra informanter menar att barns behov av att få 

känna samhörighet med sina rötter är väldigt starkt och att inte ha något umgänge alls är 

därför inte bra i längden. Om det går väldigt lång tid mellan att barn och biologiska föräldrar 

träffas kan man ibland säga att barnet har lämnats med ett påslaget anknytningssystem. Enligt 

Bowlbys forskning kan barn som lämnas med ett påslaget anknytningssystem, utan att 

anknytningsgestalten kommer tillbaka och slår av systemet, påverkas negativt av detta. Ett 

påslaget anknytningssystem som under en lång tid inte slås av eller bekräftas av föräldern kan 
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till exempel leda till ökad aggressivitet från barnets sida (Broberg m.fl. 2010:176). Detta 

vittnar en av våra informanter om. 

Vår yngsta kille var väldigt fäst vid sin mamma i början och de umgicks 

mycket (…) I slutet av placeringen så ökade umgänget till tre dagar i 

veckan plus en övernattning. Men det slutade med att mamman brände ut 

sig själv vilket innebar att hon sedan kraschade och då kraschade också 

den yngsta pojken. Han totalkraschade och gick säkert tillbaka två år i 

utvecklingen. Och han blev aggressiv och hotade vår egen son. (Per) 

Familjehemspappan Per berättar om hur ett av deras placerade barn reagerade på att inte få 

träffa sin mamma. Å ena sidan kan man tolka detta som att barnet har ett stort behov av att få 

umgås med sin anknytningsgestalt, i det här fallet mamman. Å andra sidan kan man tolka det 

som att det här är ett barn som mår väldigt dåligt och behöver hjälp att knyta an till nya 

omhändertagande vuxna. Oavsett vilket så är citatet ovan talande för det faktum att barnets 

behov av umgänge med de biologiska föräldrarna är en oerhört viktig faktor att ta hänsyn till 

när det kommer till familjehemsplacerade barn. En svårighet med detta är dock att ta reda på 

hur just varje individs behov ser ut. Våra informanter vittnar om att det är oerhört olika från 

fall till fall hur mycket ett barn behöver träffa sina föräldrar. Som tidigare nämnt är det enligt 

svensk lag så att barn har rätt att få framföra sina åsikter om hur umgänget ska utformas, men 

man måste ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Socialtjänstlagen poängterar att barnets 

bästa alltid ska vara avgörande i umgängesfrågorna, och vad som är barnets bästa ska avgöras 

i varje enskilt fall (Lundgren & Thunved 2013:20-21).  

Det är ju så att ju äldre barnen blir, så har de ju mer och mer att säga till 

om (...) Så är det ju inte när barnen är små tyvärr. Men jag tycker att 

genom åren, att handläggarna blivit bättre på att lyssna på barnen och att 

man försöker ta hänsyn till vad barnen själva vill och känner. (Erika).  

Erika som har lång erfarenhet av att vara familjehemsmamma menar att hon ser en tydlig 

förbättring i fråga om socialtjänstens arbete med att beakta barnets vilja inför umgänget. Erika 

menar att man aldrig får glömma att det är barnen som har rätt till umgänge med sina 

föräldrar, inte tvärtom. Återkommande i våra informanters svar är begrepp som just barnets 

behov, barnets rätt och barnets bästa. Hur ofta behöver barnet träffa sina föräldrar? Vilken är 

den bästa umgängesformen för barnet? Samtidigt är det trots allt i samråd med föräldrarna 

som umgängesplanen utformas. Socialarbetarna pratar förstås med barnen också, men som 

familjehemssekreteraren Ulla frågar sig; hur kan vi egentligen veta hur barnets behov ser ut? I 
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arbetet med familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska föräldrar krävs det 

kontinuerliga resonemang kring etik och värderingar. Familjehemssekreteraren Jelena menar 

även att hur man tänker kring barnets behov av att träffa sina föräldrar är ytterst personbundet. 

Beroende på ens egen erfarenhet och upplevelser resonerar man olika kring ämnet. Jelena 

tillägger dock att även om någon i början av en placering inte lägger så stor vikt vid just 

umgängesfrågan så märker man ganska snabbt hur viktigt det är att göra det. Våra informanter 

är överens om att man alltid försöker se till barnets behov, men att man inte alltid kan 

uppfylla barnets önskemål.  

Ibland får ju familjehemsbarn komma hem och bo hos sina biologiska 

föräldrar varannan helg eller så. Min erfarenhet är att det inte alltid 

fungerar så bra, särskilt inte för tonåringar (...) De kan gå ut sent och 

göra lite som de vill, så det kan bli en del problem med alkohol och ja, 

kriminalitet. (Ulla).  

Här gäller det alltså att kunna skilja på barnets behov av att få träffa sina biologiska föräldrar 

och bakomliggande anledningar till att barnet exempelvis vill komma hem till föräldrarna på 

helgerna. Det kan vara en svår balansgång med många upp- och nedgångar men Ulla säger att 

man får försöka hitta alternativa lösningar till problemet, till exempel att dra in på 

övernattningsumgänget tills den unge bevisar att den kan sköta sig.  

Att vara ute sent hör ju tonårslivet till. Men vi tänker som så att många 

familjehemsbarn redan befinner sig i riskzonen för att råka illa ut, de 

behöver inte ännu fler faktorer som bidrar till det. (Ulla).  

På sätt och viss kan man säga att det råder en paradox i detta resonemang. Å ena sidan är det 

självklart att man måste begränsa umgänget om det gör att den unge utvecklar någon form av 

kriminellt eller riskfyllt beteende. Å andra sidan visade resultat från Fanshel och Shinns studie 

att barn som haft en bristande kontakt med sina föräldrar under placeringen löpte större risk 

att hamna i kriminalitet när de flyttade hem igen (Nordin 2003:65). Som med så mycket annat 

när det kommer till familjehemsplaceringar gäller det alltså att balansera sig fram och väga 

för- och nackdelar mot varandra.  

6.3 Arbetet med att upprätthålla umgänget 

Enligt våra informanter kan umgänget under placeringstiden se ut på många olika sätt, det kan 

både flyta på väldigt bra eller komma att bli en stor problematiskt fråga. Både socialtjänsten, 

socialnämnden, familjehemmet och de biologiska föräldrarna ska arbeta för att umgänget sker 

och det yttersta ansvaret för detta har socialnämnden. Vad det gäller utformningen av 
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umgänget så är det socialtjänsten som ska arbeta fram en plan för detta och det är av vikt att 

familjehemsföräldrarna är behjälpliga. 

Om jag tar SoL och LVU då, för det är en stor skillnad där ibland. Om 

det är en SoL-placering så har erfarenheten visat att det oftast blir 

umgänge ett par timmar nästan varannan vecka för att barnet ska hinna 

landa i familjehemmet men ändå fortsätta ha en kontakt med sina 

biologiska föräldrar (…). När vi kommer fram till LVU så är det lite 

annorlunda, men vi försöker använda oss av samma princip, alltså 

varannan vecka. (Jelena). 

Familjehemsföräldern Per beskriver liksom Jelena hur föräldrars inverkan på utformningen av 

umgänget beror på om placeringen är enligt SoL eller LVU. 

De här barnen placerades ju enligt hot från socialtjänsten kan man säga. 

De sa till mamman att antingen placerar vi barnen eller så tar vi barnen, 

och då sa mamman okej. Och när en förälder säger okej till en placering 

så behåller hon sina rättigheter som förälder, mer än om hon inte hade 

sagt okej. (Per). 

Oavsett hur umgängesplanen ser ut så måste den enligt Socialtjänstlagen alltid utgå från 

barnets bästa (jfr Lundgren & Thunved 2013:20-21). Några av våra informanter har berättat 

solskenshistorier om biologiska föräldrar som förändrar sina liv för att kunna få ökad kontakt 

och slutligen få tillbaka sina barn från vården i familjehemmet. Socialnämndspolitikern 

Carina har erfarenhet av två svårt missbrukande föräldrar som tog sig ur sitt missbruk med 

målet att få hem sina barn, och den historien slutade på ett lyckligt sätt. Denna berättelse om 

hur föräldrarna tar sig ur sitt missbruk för att kunna skapa nya och positiva relationer till sina 

barn kan tolkas som en viktig vändpunkt i livet för de barnen enligt utvecklingspsykologin (jfr 

Andersson 2008:28-33). Tyvärr så har flera av våra informanter även erfarenheter från 

umgängets baksida, alltså flera fall då umgänget inte alls fungerar som man önskar och när 

barnet kommer i kläm. Familjehemssekreterarna beskriver hur de arbetar med umgänget utan 

tydliga mallar på hur man ska utforma och upprätthålla en kontakt mellan de placerade barnen 

och deras föräldrar. Socialtjänstens familjehemssekreterare får alltså pröva sig fram och 

försöka tackla eventuella problem utifrån sig själva. Politikerna i socialnämnden förklarar att 

det är tjänstemännen i socialtjänsten som ska arbeta med upprätthållandet av umgänget, men 

att de är medvetna om att det många gånger är bristfälligt. Familjehemsföräldrarna som vi har 

intervjuat berättar om svåra tider då umgänget inte har fungerat som man hoppats.  
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I vårt fall blev varje kontakt ett problem. Mamman började lova barnen 

saker som hon inte kunde lova, det var alltifrån till snart är vi en familj 

igen till att jag kan inte träffa er på en månad för jag mår inte bra (…). 

Den yngsta pojken vi hade klarade inte av så mycket umgänge med 

mamman för då blev han väldigt svår för oss i familjehemmet att hantera 

(…). I slutet av placeringen så ökade umgänget till tre dagar i veckan 

plus en övernattning. Men det slutade med att mamman brände ut sig 

själv vilket innebar att hon sedan kraschade och då kraschade också den 

yngsta pojken. Han totalkraschade och gick säkert tillbaka två år i 

utvecklingen. (Per). 

Ibland fungerar inte umgänget gynnsamt för det familjehemsplacerade barnet och som vår 

informant Per beskriver ovan så kan barnet fara illa av detta. Pers berättelse styrks av 

forskarna Wendy Haight, Jill Kagle och James Black (2003) som i sin artikel om familjehem 

tar upp hur problematiskt umgänget kan vara för barnet. De förklarar hur barn kan vara 

oroliga och ångestfyllda innan och efter umgänget med föräldern och att det kan blir svårt att 

hantera dessa känslor för ett barn. Barnet kan också regrediera flera år i utvecklingen eller 

falla tillbaka i dysfunktionella beteenden. Författarna till artikeln lägger stor vikt vid att barnet 

i situationer som denna behöver få stöd vid umgänget från en nära och trygg vuxen (Haight, 

Kagle & Black 2003:196-198). Förutom att Pers beskrivning kan tolkas som att barnet far illa 

av umgänget kan den även tolkas som att pojken känner en separationsångest eftersom han 

riskerar att separeras från sin anknytningsgestalt, och detta kan skapa en vrede och sorg hos 

individen (jfr Bowlby 2010:53) 

När umgänget är svårt har våra informanter delade åsikter om hur man ska hantera detta. Eva 

från socialnämnden anser att man inte ska kämpa in i det längsta om kontakten mellan det 

placerade barnet och de biologiska föräldrarna är destruktiv. Hon tar upp fall då placerade 

barn har sagt definitivt adjö till sina biologiska föräldrar och sedan bearbetat förlusten av det 

biologiska bandet på annat sätt. Flera av våra informanter anser att det är problematiskt att 

hantera ett umgänge som är svårt, men att den biologiska kontakten måste främjas. 

Jag tror det är bra att man försöker göra det så olika som möjligt 

eftersom alla människor är olika. Jag tänker att det är bra att man inte är 

stelbent utan att man anpassar umgänget utifrån vad föräldern klarar av 

och vad barnet klarar av. Vad blir bäst för barnet? Och det bästa för 

barnet är ju sällan att inte träffa sina föräldrar alls (…). Är det så att ett 

barn riskerar att fara illa av umgänget så kan man ju gardera så att barnet 
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ska fara så lite illa som möjligt. Men jag tror att inget umgänge sällan är 

alternativet (…).  Sedan finns det ju tragiska fall när man har väldigt 

tokiga föräldrar som aldrig borde ha skaffat barn, och det är tragiskt att 

de barnen ska behöva bära på det. Då är det nog viktigt att man är 

medveten om att det blir ett hål i de barnen. (Carina). 

Som Carina från socialnämnden ovan beskriver så är det viktigt att hitta olika sätt för att 

barnet inte ska fara illa av umgänget. David Fanshel och Eugene Shinn har genom sin 

forskning kommit fram till att det kan vara känslomässigt förvirrande för barn att ha två 

uppsättningar av föräldrar, men att det är bättre att ha en kontakt med de biologiska 

föräldrarna än känslan av övergivenhet (i Andersson 1995:35).  

Umgänget kan enligt våra informanter se väldigt olika ut, och när det är problematiskt med en 

risk för att barnet far illa finns det alternativ. Familjehemssekreteraren Jelena berättar om 

knackliga relationer där man i början kan få nöja sig med en telefonkontakt och sedan med 

små steg i taget öka kontakten för att ses vid umgänget, och till slut kanske få 

hempermissioner då barnet vistas med övernattning hos föräldrarna över en helg. 

Familjehemsföräldern Erika förklarar att barnen som har varit placerade hos henne kommit 

som väldigt små och därför har de valt att ha umgänget i familjehemmet. Hon anser att det då 

är lättare att ha uppsikt över barnets känslor och att hon även kan hjälpa de biologiska 

föräldrarna och ge dem stöd i deras föräldraroll. Anknytningsmönstren skapas hos spädbarn 

framförallt innan ett års ålder och då kan man hålla med Erika om att det är av stor vikt att se 

till att umgänget fungerar bra och att både föräldern och barnet känner en trygghet i det (jfr 

Bowlby 1994:158). Socialnämndspolitikern Carina berättar att socialnämnden i vissa fall 

begränsar umgänget eller villkorar umgängesmöjligheterna. Till exempel så kan en 

missbrukande mamma behöva visa att hon är nykter för att få träffa sitt barn. 

Familjehemssekreteraren Ulla vill tydliggöra hur viktigt det är att barnet ska känna sig tryggt 

när det är på umgänget, och därför kan man begränsa vilka platser som umgänget ska ske på 

för att barnet inte ska känna sig utsatt. Våra informanter har således många åsikter om 

begränsningar och indrag av umgänge.  

Det som skulle kunna dra in umgänget helt kan vara pågående missbruk, 

våld eller övergrepp. Det finns dock väldigt få undantag då man drar in 

umgänget helt. Det står ju i lagen att vi ska främja kontakten mellan barn 

och deras vårdnadshavare. Är det så att man förbjuder umgänge i 

föräldrarnas hem så kan barnet träffa sina föräldrar på annat håll (…). 
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Det som man skulle kunna kalla för övervakat umgänge kan ju vara till 

exempel om föräldrarna träffar sina barn på Heron City tillsammans med 

familjehemsföräldrarna, för då har de biologiska föräldrarna ändå ögon 

på sig så att säga. (Jelena). 

När våra informanter talar om begränsningar för umgänget kan man koppla det till 

utvecklingspsykopatologin som menar att man behöver titta på ett barns utveckling genom 

både riskfaktorer och skyddsfaktorer. För familjehemsplacerade barn finns det riskfaktorer 

innan en placering men man behöver också tänka på vilka risker som finns under själva 

placeringstiden. Det kan finnas risk inom familjen eller inom barnet själv men det kan också 

finnas skyddsfaktorer som kan motverka effekten av väl kända risker (Andersson 2008:39). 

Utvecklingspsykopatologin förklarar att det är antalet risker som barnet utsätts för och under 

hur lång tid som det sker som är helt avgörande för utfallet. Den process då barnet försöker 

komma över svåra erfarenheter och gå vidare kallas enligt teorin för resilience, eller 

återhämtningsförmåga. För att ett barn ska kunna återhämta sig från svåra erfarenheter och 

kunna öka motståndet för framtida risker är det enligt teorin viktigt med en nära relation till 

stödjande vuxna och att barnet får hjälp att sortera bland sina känslor och tankar gällande 

svåra händelser (Andersson 2008: 25-39). Man kan tolka detta som att umgänget med de 

biologiska föräldrarna i vissa fall kan komma att utgöra en riskfaktor för placerade barn, men 

även att familjehemsföräldrarna då kan fungera som en skyddande faktor. Om det är så att 

umgänget med de biologiska föräldrarna under en tid utgör en stor risk för barnet finns det 

ändå relationer att främja menar familjehemssekreteraren Jelena.  

Det är viktigt att inte glömma bort att barn har rätt till umgänge med 

nätverket, och inte bara med föräldrarna. Många barn som växer upp i 

familjehem får inte ta del av sitt nätverk och då saknar de det när de är 

vuxna (…). Om det till exempel är så att en ungdom inte kan ha 

umgänge med sina föräldrar för tillfället så är det viktigt att ungdomen 

får träffa andra viktiga personer. Så att man inte känner sig så ensam. 

(Jelena). 

För att umgänget ska vara en positiv del av vården i familjehemmet påtalar våra informanter 

tydligt att samarbetet mellan alla parter är av största vikt. Familjehemssekreteraren Ulla 

förklarar att man från socialtjänsten ständigt arbetar för att samarbetet med dem och 

socialnämnden, familjehemmet och de biologiska föräldrarna ska fungera bra. Om samarbetet 

ibland havererar menar Ulla att samtal och kommunikation är fungerande verktyg i arbetet. 
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Carina från socialnämnden tycker att det är viktigt att man från alla parter kan vara flexibel 

vad det gäller umgängets utformning och att man ibland kan behöva hitta lösningar som går 

utanför boxen. När det ibland handlar om besvärliga fall där det är svårt att se vad som är för 

barnets bästa tycker Carina att det är jätteviktigt att det signaleras till barnen att 

socialnämnden gärna vill träffa dem. Både för politikernas skull så att de kan ta ett bra beslut 

men framförallt för barnens skull så att de får ett ansikte bakom beslutet.  

Under våra intervjuer kom det tyvärr fram flera fall då samarbetet inte fungerar så bra som det 

borde. Socialnämndspolitikern Eva beskriver att det i hennes kommun ofta är ett bristfälligt 

samarbete på grund av att socialsekreterarna ofta byter arbetsplats vilket leder till att 

familjehemmen, föräldrarna och speciellt barnet inte får någon kontinuitet med en 

familjehemssekreterare som kan lära känna barnet väl.  

Jelena som arbetar som familjehemssekreterare berättar att samarbetet mellan parterna är 

beroende av vilka symptom som finns hos de biologiska föräldrarna, till exempel om de är 

mitt uppe i ett pågående missbruk eller inte. Hon menar att det oftast finns förklaringar till 

varför ett samarbete brister. Anita Cederström (1990) skriver i sin doktorsavhandling om 

olika typer av relationer mellan placerade barn och deras föräldrar. Det finns biologiska 

föräldrar som har svårt att förstå och anpassa sig till sina barn. Därför finns det även placerade 

barn som lever i ovisshet inför om föräldrarna ska uppträda kärleksfullt eller avståndstagande 

(Cederström 1990:188-190). Enligt familjehemssekreterare Ulla är det ofta svårt för 

missbrukande föräldrar att till hundra procent finnas där för sina barn under umgänget. 

Är man fast i ett pågående missbruk men försöker hålla sig drogfri eller 

nykter ibland för att få träffa sitt barn så kan umgänget ändå vara 

besvärligt. Föräldern kan känna sig vilsen i sin föräldraroll och ha svårt 

att veta hur man ska bete sig med sitt barn. Går det lång tid mellan 

umgängesträffarna kan föräldern också börja ifrågasätta varför de ska 

fortsätta om det känns som att man kommer och inkräktar när barnet har 

det bättre i familjehemmet. (Ulla). 

För att samarbetet kring umgänget ska bli bra så förklarar Jelena att redan när de rekryterar 

familjehem så berättar de om vikten av att barnet ska ha en kontakt med sina föräldrar och att 

det är en del av familjehemmets uppdrag att vara behjälpliga med detta. Jelena har också 

märkt att det är viktigt för familjehemmet att få en förutsägbarhet vad det gäller umgänget, så 

att de kan förbereda sig själva och barnet på hur och när umgänget ska ske.  
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Informanterna Per och Erika som båda är familjehemsföräldrar har blandade erfarenheter av 

samarbetet. Per beskriver socialtjänsten som en mellanhand mellan sig själv och de biologiska 

föräldrarna. Han säger att det var svårt i början av placeringen på grund av att den biologiska 

mamman hela tiden ringde till familjehemmet direkt och hade tankar om barnens uppfostran. 

Efter ett tag blev det bättre och mamman ringde till socialtjänsten istället som i sin tur 

förmedlade hennes åsikter till familjehemmet. I Pers fall så pratade inte 

familjehemssekreterarna direkt med de placerade barnen förrän efter ett års tid, och därför har 

han inte erfarenhet av att barnet har så mycket att säga till om vad det gäller umgänge. Erika 

har haft flera barn placerade hos sig och berättar att umgänget har sett olika ut för barnen 

eftersom de haft olika behov av att träffa sina föräldrar, men även till en stor del beroende av 

föräldrarnas tillfrisknad. Vad det gäller samarbetet är Erika besviken.  

Vad det gäller stöd från socialtjänst och socialnämnd så har det tyvärr 

varit dåligt med den varan. Vi har fått en del handledning i samband med 

placering, men ingenting under de sista tio åren. Många gånger känner 

man sig väldigt ensam och utsatt som familjehem. (Erika). 

För att förbättra samarbetet kring umgänget tycker familjehemsföräldern Per att 

familjehemssekreterarna ska lyssna mer på vad familjehemmen har att säga.  

Biologiska föräldrars rättigheter kontra vad vi i familjehemmet ser att 

barnen egentligen klarar av går inte riktigt hand i hand. Jag tycker att de 

behöver lyssna mer på vad vi som bor med barnen ser, för det vi som 

ibland behöver trösta dem efter. (Per). 

6.4 Barnets möjligheter att knyta an till familjehemsföräldrarna  

Som tidigare nämnt är svensk lagstiftning inspirerad av den relationsorienterade skolan. 

Familjehemsvården präglas till stor del av återförenings- och tillfällighetsprincipen. 

Familjehemsplaceringarna ska ses som tillfälliga och målet ska vara en återförening mellan 

barnet och de biologiska föräldrarna (Nordin 2003:59). Samtidigt ska man i varje fall utgå 

från barnets bästa. Är det alltid barnets bästa att återförenas med sina biologiska föräldrar?  

Barn som lever i ovisshet hela tiden far fruktansvärt illa. Att inte veta om 

man ska bo kvar, eller hur länge man ska bo kvar… Hur ska man våga 

älska då? (Erika). 

Familjehemsmamman Erika funderar i samma banor som anhängarna av den 

behovsorienterade skolan. Goldstein, Freud och Solnit gick till och med så långt att de krävde 
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en ändring i lagen angående barns möjligheter till att permanent placeras i ett familjehem (i 

Andersson 1995:31). Enligt den behovsorienterade skolan behöver barn en vuxen som under 

kontinuerliga former ger barnet kärlek, vård och stimulans. I de allra flesta fall är det den 

biologiska föräldern som är den personen, men det kan lika gärna vara en adoptivförälder 

eller en familjehemsförälder. Däremot kan det inte vara en passiv eller frånvarande vuxen, 

oavsett hans eller hennes biologiska relation till barnet (i Andersson 1995:30). Eftersom 

svensk lagstiftning är så starkt präglad av tillfällighets- och återföreningsprincipen kan det 

vara svårt för barnen och familjehemsföräldrarna att utveckla den sortens relation som krävs 

för att barnen ska känna sig trygga. För precis som Erika säger, hur ska man våga älska någon 

när man inte vet hur lång tid man har kvar tillsammans? Flera av våra informanter verkar vara 

inställda på att relationen mellan barn och familjehemsföräldrar är sekundär, att det är 

relationen till de biologiska föräldrarna som är viktigast. Detta beror troligtvis på att man 

tänker enligt tillfällighets- och återföreningsprincipen, men frågan är om det alltid är det rätta? 

Om man istället tänker enligt exempelvis anknytningsteorin och John Bowlbys forskning om 

en trygg bas kanske det lämpliga ibland är att fokusera på relationen mellan barn och 

familjehemsföräldrar. Alla barn förtjänar att ha en trygg bas som ger såväl psykisk som fysisk 

närhet, uppmuntrar till självständighet och finns tillgänglig om barnet behöver hjälp. Barn 

som placeras i familjehem saknar ofta en trygg bas. Gillian Schofields (2002) modell för 

familjehemsplaceringar är utvecklad för att visa hur man bygger upp en trygg bas under en 

placering. Men för att denna modell ska fungera krävs det att man ser placeringen som en 

möjlighet för barnet, inte som ett tillfälligt hem i väntan på något annat (Schofield, Beek & 

Ward 2012:248-250) 

Ju bättre relation man har till sina egna föräldrar, desto lättare kan man 

knyta an även till andra. Det är viktigt att det får vara en stabil 

anknytning så långt det bara är möjligt under en så lång period som 

möjligt. (Carina).  

Precis som socialnämndspolitikern Carina säger så kan de anknytningsmönster som skapas 

under barnens första år komma att påverka även framtida relationer. Ju bättre anknytning, ju 

lättare att knyta an till andra. Problemet i detta är förstås att barn som har en otrygg 

anknytning får oerhört svårt att skapa en ny anknytning till någon annan. Därmed inte sagt att 

barnet kommer lida av sin otrygga anknytning resten av livet. Schofield (2012) menar att 

anknytningsmönster är föränderliga och går att påverka i rätt riktning. Även om barnets 

otrygga anknytningsmönster tas med in i de nya relationerna i familjehemmet så kan man 
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genom hårt arbete bryta dessa mönster och hjälpa barnet att bygga upp en trygg bas 

(Schofield & Beek 2012:248-250). För att vården i familjehemmet ska fungera bra så är det 

alltså viktigt att barnet ges möjlighet att knyta an till familjehemsföräldrarna. Något vi har 

uppmärksammat bland våra informanter är att de biologiska föräldrarna kan bli ett problem 

när det kommer till den möjligheten.  

När biologföräldern lägger sitt hat och frustration på familjehemmet 

istället för på socialtjänsten och hela tiden diskuterar detta vid 

umgängena med sitt barn, då blir det stora problem. (Erika). 

Det är klart att jag har jobbat med fall där umgänget med de biologiska 

föräldrarna blivit ett problem. Barnet har trivts bra i familjehemmet men 

så efter ett umgänge så blir det en tvärvändning och barnet trivs plötsligt 

inte alls längre. Då har ju ofta de biologiska föräldrarna lagt över sina 

egna åsikter på barnet. (Ulla).  

Våra informanter vittnar om att det kan uppstå problem i familjehemmet efter umgänge med 

de biologiska föräldrarna. Då är det viktigt att ge de biologiska föräldrarna stöd och få dem att 

inse att de inte är familjehemmet de skadar, utan de skadar sina egna barn. Om sådana här 

problem uppstår bör man enligt våra informanter försöka hitta nya sätt att förhålla sig till 

umgänget. Ett alternativ kan vara att minska på umgänget för en tid. I Fanshel och Shinns 

studie om placerade barn kom det fram att barn som besöktes oftare hade svårare för att 

anpassa sig i sitt nya hem (i Andersson 1995:35). Att de biologiska föräldrarna jobbar emot 

familjehemmet grundar sig ofta i deras egna problem med föräldrarollen. Viktigt att nämna är 

att det även finns föräldrar som kan sätta sig själva åt sidan. En typ av relation mellan 

placerade barn och deras föräldrar som Cederström (1990) har urskilt i sin forskning är den 

nyanserade typen. I den typen av relation kan föräldrarna uppmärksamma och möta barnets 

behov, trots sina egna problem. Detta kan leda till att föräldrarna gläds åt att barnet mår bra i 

sitt nya hem, istället för att försöka sabotera relationen (Cederstöm 1990:189-191).  

Barnen hade bott så många år i familjehemmet och trivdes bra där att det 

blev en sorg för dem när föräldrarna ville ha tillbaka dem (…) 

Föräldrarna fick acceptera det och bosatte sig i närheten av 

familjehemmet (…) De menade att barnen inte skulle behöva välja. Det 

finns två familjer som gärna vill ha barnen, och så får barnen gå emellan. 

(Carina). 
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Detta är ett fall där anknytningen i familjehemmet har fungerat på bästa möjliga sätt och där 

man dessutom har låtit barnets vilja styra. Det är ett fint exempel, men samtidigt försvinner 

till viss del de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn. Vi har uppmärksammat att våra 

informanter tycks ha en delad syn på hur långt rätten till sitt barn sträcker sig.  

Man kan ju som biologisk förälder inte räkna med att man får behålla sitt 

barn bara för att man är biologisk förälder. När man inte, hur ska jag 

säga... uppfyller de krav som ställs på en förälder. (Eva).  

Det biologiska bandet är så viktigt, ta inte det från barnet, jag tycker inte 

att man har rätt att göra det. (Carina).  

I citatet ovan kan man tydligt se hur de två socialnämndspolitikernas syn på det biologiska 

bandet skiljer sig. Man kan rentav se det som två citat från två olika skolor, den 

behovsorienterade och den relationsorienterade. Å ena sidan ser man till barnets behov av att 

bli omhändertagen av någon, oavsett biologisk relation. Å andra sidan ser man till att en 

biologisk förälder är så pass viktig för barnet att den inte kan ersättas. Självklart är det inte 

alltid svart eller vitt, utan helt olika från fall till fall. I vissa fall är det mycket möjligt att det 

bästa för barnet är att bryta kontakten med de biologiska föräldrarna och istället koncentrera 

sig på anknytningen till familjehemmet. Sett utifrån ett utvecklingspsykopatologiskt 

perspektiv kan man säga att det skulle bli en vändpunkt i barnets liv. För att definieras som en 

vändpunkt måste erfarenheten påverka barnets utveckling på ett nytt sätt och ha potential till 

att effekten av den varar över en längre tid. Om barnet bryter banden till en destruktiv miljö 

kan nya dörrar öppnas, till exempel kan barnets självuppfattning och syn på relationer 

förändras till det positiva.  

Att bryta kontakten mellan ett familjehemsplacerat barn och dess föräldrar är väldigt svårt i 

Sverige, vilket är både positivt och negativt beroende på situationen. Det positiva är att i ett 

rättssäkert samhälle ska man inte kunna sära på barn och föräldrar för alltid. 

Socialnämndspolitikern Carina menar att det ska mycket till för att ett barn till exempel ska 

bli bortadopterat till familjehemmet. Hon säger att de biologiska föräldrarna måste vansköta 

sig väldigt mycket för att det ska bli aktuellt. Även om relationen är dålig, umgänget är 

begränsat och föräldern beter sig illa så måste barnet ändå få chansen att lära känna sin 

förälder. Carina anser att en lång familjehemsplacering är att föredra framför adoption 

eftersom en adoption innebär att utestänga alla juridiska möjligheter bakåt för det barnet. Hon 

tror att alla barn i framtiden kommer ha behov av att veta vilka ens föräldrar var och varför de 

blev placerade.  
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Det negativa med att det är så pass svårt att bryta kontakten mellan ett placerat barn och dess 

biologiska föräldrar är att kontakten kan gå emot barnets bästa. Om man återigen kopplar det 

här till utvecklingspsykopatologin så kan det finnas en risk inom familjen som kan utgöra ett 

hot mot barnet. Om man då hela tiden kämpar med att upprätthålla kontakten kan barnet fara 

illa och begränsas i sin utveckling. Just den riskfyllda miljön är något våra informanter 

använder som argument ifråga om att bryta kontakten för en tid. 

Om den biologiska föräldern inte är kapabel till att ta hand om eller ens 

träffa sitt barn så är adoption något bra. Barnet får en tillhörighet som 

betyder allt. Det är inte vanligt men i de fall jag känner till är det otroligt 

lyckligt. (Eva).  

Vad det gäller frågan om att knyta an till familjehemsföräldrar kontra de biologiska 

föräldrarnas rätt till sitt barn kan vi se att det inte finns några rätta svar. Allt är beroende av 

situationen och tolkningar av vad som är barnets bästa. Anknytningsteorin utgår från att det 

bästa för barnet är att ha minst en omhändertagande anknytningsgestalt som är såväl psykiskt 

som fysiskt närvarande. I de fall där det finns skäl att tro att de biologiska föräldrarna kan 

förbättra sin omsorgsförmåga så finns det ingen anledning att inte främja kontakten mellan 

barn och biologiska föräldrar. Men i de fall Carina nämner där relationen är dålig, umgänget 

är begränsat och föräldrarna beter sig illa kanske det är viktigare att uppmuntra barnets 

anknytning i familjehemmet. Om ett placerat barn känner att vistelsen i familjehemmet endast 

är tillfällig och kan avbrytas, skapas en otrygghet som begränsar anknytningen och 

uppbyggnaden av en trygg bas. Därför kan det i dessa fall vara lämpligt att tydliggöra för 

barnet att placeringen är tänkt att vara varaktig, till exempel genom att överföra vårdnaden. 

Det blir en slags öppen adoption som ger trygghet för barnet utan att definitivt kapa det 

biologiska bandet till föräldrarna.  
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7. Diskussion   
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om familjehemsplacerade barns umgänge med 

sina biologiska föräldrar. Vi vill belysa hur socialarbetare och familjehemsföräldrar uppfattar 

placerade barns behov av umgänge med sina biologiska föräldrar samt barnens möjligheter att 

knyta an till familjehemsföräldrarna Vi vill även undersöka hur socialarbetare och 

familjehemsföräldrar uppfattar sitt ansvar av utformning och upprätthållande av umgänget. 

Resultatet visar att umgänget mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska 

föräldrar är ett komplicerat ämne vilket det råder många delade meningar om. Vi vill 

poängtera att vi inte menar att det som framkommit gäller generellt för alla socialarbetare och 

familjehemsföräldrar eftersom vi enbart har utfört sex intervjuer. Inte heller kan vi säga att 

resultatet gäller generellt för alla våra informanter eftersom det är vi själva som har tolkat, 

analyserat och dragit slutsatser utifrån vår empiri.  

Vilka slutsatser kan man då dra av svaren på våra frågeställningar? Vår första frågeställning 

behandlar hur socialarbetare och familjehemsföräldrar ser på barns behov av umgänge med 

sina biologiska föräldrar. Samtliga av våra informanter anser att barn har ett behov av att 

träffa sina föräldrar men att detta behov ser väldigt olika ut beroende på situationen. Det finns 

flera orsaker till att barnen behöver träffa sina föräldrar, bland annat så måste barnet bli 

påmint om att det fortfarande är älskat och inte har gjort något fel, barnet behöver en 

verklighetsförankrad bild av sina föräldrar samt så behöver barnet veta att föräldrarna klarar 

sig utan att barnet är där. Vi tycker att det är positivt att det i arbetet med 

familjehemsplacerade barn läggs så pass stor vikt vid barnets behov av umgänge. 

Socialtjänstlagen är trots allt utformad så att man alltid ska utgå ifrån barnets bästa och våra 

informanters svar visar att man ofta kan vara flexibel när man försöker få till ett 

välfungerande umgänge. Vi kan konstatera att barns behov av att få träffa sin 

anknytningsgestalt, oavsett hur anknytningen ser ut, är en extremt viktig faktor att ta hänsyn 

till för att familjehemsplaceringen ska få ett positivt utfall i fråga om barnets utveckling. Den 

mest framträdande slutsatsen vi kan dra är att eftersom det är barnets behov som ska ligga till 

grund för umgängets utformning så är det viktigt att ta reda på vad som faktiskt är barnets 

behov. Det fungerar inte att bara anta vad barnet vill och behöver för då kan umgänget bli ett 

problem.  

Vår andra frågeställning handlar om vilket ansvar socialarbetare och familjehemsföräldrar 

anser att de har för att upprätthålla umgänget mellan barn och biologiska föräldrar. Ett 

generellt svar på denna frågeställning är att det enligt lag är socialnämnden som har det 
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yttersta ansvaret för upprätthållandet av umgänget. Socialnämnden delegerar arbetet till 

familjehemssekreterarna på socialtjänsten. Familjehemssekreterarna lägger i sin tur en del av 

ansvaret på både familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Klart står dock att om inte 

alla aktörer samarbetar kring upprätthållandet av umgänget uppstår problem. Vårt resultat 

visar att det finns många alternativ att ta till för att upprätthålla umgänget om det inte fungerar 

som det är tänkt. Det är dock viktigt att reflektera kring hur långt man ska gå för att 

upprätthålla ett dysfunktionellt umgänge som innebär risker för barnet. Vi har 

uppmärksammat att det är väldigt individuellt hur våra informanter ställer sig till att begränsa 

eller dra in ett umgänge och vi tror att det beror på vilken position man har i förhållande till 

familjehemsplaceringen. Om man sitter i socialnämnden och har det yttersta ansvaret för att 

umgänget ska upprätthållas är det naturligt att man resonerar annorlunda än den som efter 

varje umgängesträff måste hantera ett ledset eller aggressivt barn. Sammanfattningsvis kan 

man säga att det är anmärkningsvärt att det råder en delad syn på avvägningen mellan barnets 

behov av umgänge kontra föräldrarnas rätt till att träffa sina barn. Vi ställer oss undrade till 

vad en delad syn bland socialarbetarna och familjehemsföräldrarna kan få för konsekvenser 

för barnen. Krävs det tydligare riktlinjer och mindre utrymme för egna tolkningar av lagen? 

Eller är det positivt att man kan se problematiken utifrån olika synvinklar? 

Studiens tredje frågeställning rör socialarbetare och familjehemsföräldrars erfarenheter av 

barns möjligheter att knyta an till familjehemsföräldrarna. Inom detta tema kunde vi finna en 

del motstridiga åsikter och vi har förstått att det kan vara en aning kontroversiellt att ställa 

barns behov av umgänge med sina biologiska föräldrar mot deras behov av att knyta an till 

familjehemsföräldrar. Som en av våra informanter uttryckte det: ”det är ju deras föräldrar, det 

är de enda föräldrar de har”.  Övergripande kan man säga att det är grundinställningen till 

syftet med placeringen som avgör hur man ser på denna fråga. Vad vill man uppnå med 

placeringen? Ses placeringen som tillfällig eller tror man att den kommer bli långvarig? 

Utifrån dessa frågor bör man fundera på hur umgänget mellan barnet och de biologiska 

föräldrarna ska se ut, utifrån barnets bästa. Om man tar ställning till dessa frågor blir det 

lättare att ta ställning till om man ska främja barnets kontakt med de biologiska föräldrarna 

eller om man ska uppmuntra barnet att knyta an i familjehemmet. Sammantaget beror allt på 

barnets individuella situation och vad som är bäst för just det barnet.  

Bortsett från våra frågeställningar fann vi i vårt resultat något som överraskade oss och det är 

det faktum att adoption tycks vara en så avlägsen lösning inom familjehemsvården. Vi antar 

att det beror på att Sverige har anammat den relationsorienterade inriktningen men vi undrar 
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om det möjligtvis skulle vara gynnsamt att öppna sig lite för den behovsorienterade 

inriktningen också. Är det verkligen nödvändigt att upprätthålla dessa två inriktningar som 

varandras motpoler? Vi tror att den svenska familjehemsvården skulle tjäna på att ha en 

medvetenhet om att den ena inriktningen inte nödvändigtvis behöver utesluta den andra utan 

att det kan se olika ut från fall till fall.  

Vi hoppas att vi genom denna studie har ökat kunskapen kring familjehemsplacerade barns 

umgänge med sina biologiska föräldrar. Däremot tror vi att trots den kunskap som redan finns 

om familjehemsvård är det ytterst viktigt att fortsätta bygga på denna kunskap i och med att 

samhället hela tiden utvecklas och nya aspekter av ämnet uppstår. Något vi tror är nödvändigt 

är att kontinuerligt se tillbaka på familjehemsvårdens utveckling. Vilka placeringar upplevdes 

som lyckade och vilka ledde till negativa konsekvenser? Kan man se någon skillnad i fråga 

om utveckling och välmående hos de barn som flyttade hem igen jämfört med de barn som 

stannade kvar i familjehemmet tills de blev myndiga? För att kunna fatta rättmätiga beslut 

kring familjehemsplacerade barn och deras umgänge med sina biologiska föräldrar krävs att 

man har kunskap om vilka faktorer som bidrar till en lyckad placering. Vidare anser vi att 

forskningen kring det biologiska bandet bör vidareutvecklas. En fortsatt undersökning skulle 

kunna handla om hur stor betydelse det biologiska bandet egentligen har för barnets 

utveckling. Har det större betydelse för barnets utveckling än möjligheten att växa upp i en 

trygg miljö? Räcker det med en ny anknytning till familjehemsföräldrarna för att bearbeta 

förlusten av det biologiska bandet eller är det en oersättlig kontakt?  

I Sverige finns det många barn som far illa och de flesta socialarbetare kommer någon gång i 

kontakt med dem på ett eller annat sätt. Familjehem är den vanligaste boendeformen för 

utsatta barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Genom att öka 

kunskapen om familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar belyser vi en viktig 

aspekt av familjehemsvården. Familjehemsvården har stor betydelse för det sociala arbetet 

eftersom familjehemsplacerade barn får en möjlighet att växa upp i en miljö som är mer 

gynnsam för deras utveckling än vad den ursprungliga hemmiljön var. Om man ger barn en 

trygg uppväxtmiljö kan man förhindra att de senare i livet hamnar i utanförskap eller utsatta 

situationer. Vi tror inte att det någonsin kommer finnas en självklar lösning på hur man inom 

det sociala arbetet ska handskas med olika samhällsproblem men så länge man visar att 

problemen finns kan man mildra dem och till viss del upphäva dem. Socialt arbete när det är 

som bäst är när man försöker förstå sig på problemen och bemöter dem med en 

mångfacetterad kunskap.  
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Bilaga 1 Intervjuguide socialnämndens politiker 
Vad har du för erfarenhet av barn i familjehem? 

 

På vilket sätt är du i ditt yrke i kontakt med familjehemsplacerade barns umgänge med 

sina biologiska föräldrar? 

 

Hur utformas umgänget mellan det placerade barnet och de biologiska föräldrarna? 

Kan du ge ett exempel på hur ett umgänge i praktiken kan se ut? 

 

Hur arbetar ni för att ge familjehemsföräldrarna stöd i kontakten mellan det placerade 

barnet och dess biologiska föräldrar? 

Hur upplever du att detta samarbete brukar fungera?  

 

Hur är barnets vilja närvarande vid era möten om dessa beslut? 

Hur kan du hjälpa barnet få komma till tals och bli beaktad? 

 

Vad tror du att det betyder för det familjehemsplacerade barnet att ha  

kontakt med sina biologiska föräldrar, på lång och kort sikt? 

 

Känner du att barns umgänge med sina biologiska föräldrar kan påverka barnets 

anknytning till sina familjehemsföräldrar? 

 

Har du något övrigt om umgänge du tycker att vi behöver lyfta fram? 
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Bilaga 2 Intervjuguide socialtjänstens familjehemssekreterare 
Vad har du för erfarenhet av barn i familjehem? 

 

På vilket sätt är du i ditt yrke i kontakt med familjehemsplacerade barns umgänge med 

sina biologiska föräldrar? 

 

Hur utformas umgänget mellan det placerade barnet och de biologiska föräldrarna? 

 

Kan du ge ett exempel på hur ett umgänge i praktiken kan se ut, vad det gäller till 

exempel plats, tid och känslor inför detta? 

 

Hur arbetar ni för att ge familjehemsföräldrarna stöd i kontakten mellan det placerade 

barnet och dess biologiska föräldrar? 

 

Hur upplever du att detta samarbete brukar fungera?  

 

Hur talar du från socialtjänsten med det placerade barnet vid dessa möten? 

 

Hur kan du hjälpa barnet få komma till tals och bli beaktad? 

 

Vad tror du att det betyder för det familjehemsplacerade barnet att ha  

kontakt med sina biologiska föräldrar, på lång och kort sikt? 

 

Känner du att barns umgänge med sina biologiska föräldrar påverkar barns anknytning 

till sina familjehemsföräldrar? 

 

Har du något övrigt om umgänge du tycker att vi behöver lyfta fram? 
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Bilaga 3 Intervjuguide familjehemsföräldrar 
Vad har du för erfarenhet av barn i familjehem?  

 

Hur kommer det sig att ni har tagit emot familjehemsbarn? 

 

Vad har du för erfarenhet av hur ett umgänge mellan de placerade barnen och deras 

biologiska föräldrar kan se ut, vad det gäller till exempel plats, tid och känslor inför 

detta? 

 

På vilket sätt har du känt dig delaktig i utformningen av umgänget mellan det 

placerade barnet och de biologiska föräldrarna?  

 

Hur upplever du att socialtjänst/socialnämnd ger dig som familjehemsförälder stöd 

vad det gäller kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar? 

 

Har du någon erfarenhet av att socialen pratar direkt med barnet inför umgänget? 

 

Vad har du för erfarenhet av att barnets vilja inför umgänget har fått betydelse?  

 

Känner du att du har kunnat hjälpa barnet att komma till tals och få sin vilja framförd?  

 

Vad tror du att det betyder för det familjehemsplacerade barnet att ha  

kontakt med sina biologiska föräldrar, på lång och kort sikt? 

 

Känner du att barns umgänge med sina biologiska föräldrar kan påverka barnets 

anknytning till dig som familjehemsförälder? 

 

Har du något övrigt om umgänge du tycker att vi behöver lyfta fram? 

 


