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Abstract - Placed Children: A literature study of placed children´s 

attachment  
The aim of this literature study was to compile and analyze excising research about 

attachment patterns between placed children and their biological parents and its impact on the 

child´s mental health. The empirical data was based on previously published research that was 

analyzed using attachment theory and developmental psychopathology. The study’s main 

result showed that many foster children lack or have poor contact with their biological 

parents. However, many children manage well as adolescents and adults, which can be 

explained with the help of protective factors. The main conclusions showed that placed 

children have an increased risk of negative health development due to the separations and 

often traumatic events they have undergone in their upbringing. An important conclusion is 

that a stable and safe school environment, secure attachments to the biological parents, foster 

parents or another important adult, can be a protective effect and reduce the risk of mental 

health. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa och analysera existerande forskning 

kring anknytningsmönster mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar 

samt dess konsekvenser för barnens psykiska hälsa. Studiens empiri utgick från tidigare 

publicerad forskning som analyserades med hjälp av anknytningsteorin och 

utvecklingspsykopatologin. Studiens huvudsakliga resultat visade att flera 

familjehemsplacerade barn saknar eller har en dålig kontakt med sina biologiska föräldrar. 

Många barn klarar sig dock bra som tonåringar och vuxna, något som kan förklaras med hjälp 

av olika skyddsfaktorer. De viktigaste slutsatserna visade att familjehemsplacerade barn har 

större risk för en negativ hälsoutveckling på grund av de separationer och ofta traumatiska 

händelser de gått igenom i sin uppväxt. En viktig slutsats är att en stabil och trygg skolmiljö, 

trygga anknytningar till de biologiska föräldrarna, familjehemsföräldrarna eller annan 

betydande vuxen, kan utgöra en skyddande effekt och minska risken för psykisk ohälsa.  
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1. Inledning 
Denna studie är en litteraturstudie som syftar till ge en kunskapsöversikt över tidigare 

publicerad forskning om familjehemsplacerade barns anknytningsmönster till sina biologiska 

föräldrar och dess påverkan på barnens psykiska hälsa. De barn som enligt Socialnämnden 

(2013a, s. 25) behöver vård utanför det egna hemmet kan placeras i familjehem. De barn som  

placeras tappar ofta kontakten med sina biologiska föräldrar eller träffar dem sällan och 

många barn skapar med tiden nya anknytningsmönster till sina familjehemsföräldrar 

(Andersson, 1998, s. 14-15). Tidiga förluster, separationer och långvariga avbrott från sina 

biologiska föräldrar påverkar små barn negativt både på kort och lång sikt menar Bowlby 

enligt Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006, s. 39). Barn som växer 

upp i familjehem har visat sig utifrån tidigare forskning ha en högre risk att drabbas av 

psykisk och social ohälsa (Socialstyrelsen, 2013a, s. 31). Det finns dock skyddsfaktorer som 

tidigare forskning har visat kan påverka de familjehemsplacerade barnens psykiska och 

sociala utveckling trots tecken på en otrygg anknytning till sina biologiska föräldrar. En 

otrygg anknytning syftar enligt Broberg m.fl. (2006, s. 55) till att barnet inte får den närhet 

och skydd som eftersöks. Några av de skyddsfaktorer som kan påverka barnets psykiska och 

sociala hälsa menar Andersson (2008, s. 111-112) är skolan, kamrater och fritidsmiljön samt 

ansvaret över sitt eget liv. Oavsett hur stor motståndskraft en individ har är ingen osårbar, 

skyddsfaktorer i individens liv kan dock bidra positivt till barnets psykiska och sociala 

hälsoutveckling.  

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Studien är relevant för socialt arbete då det kommer ge en kunskapsöverblick över tidigare 

forskning kring familjehemsplacerade barns anknytningsmönster och dess påverkan på 

barnens hälsoutveckling. Studien kan ge kunskap om olika skyddsfaktorer som kan påverka 

barnens hälsoutveckling till det positiva när barnen visar tecken på en otrygg anknytning till 

sina biologiska föräldrar. Kunskap om anknytningens betydelse och dess konsekvenser kan 

ses vara av vikt i socialt arbete med barn och unga.   

 

1.3 Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen (2013a, s. 54; SoL, SFS 2001:453, 5 kap, 1§) har alla barn rätt till en 

god omvårdnad, god fostran och en trygg uppväxt. Barn avser alla människor under 18 år 

(SoL, SFS 2001:453, 1 kap. 2§). De barn som behöver vård utanför hemmet kan efter beslut 
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av socialnämnden (2013a, s. 25) få bo i familjehem, jourhem eller på hem för vård och 

beroende (HVB). Alla beslut som tas om vård utanför hemmet ska ske i enlighet med barnets 

bästa (SoL, SFS 2001:453, 1 kap. 2§). Andersson (1998, s. 3) menar att de biologiska 

föräldrarnas bristande omsorgsförmåga eller att de är olämpliga för föräldrarollen på grund av 

bland annat missbruk, psykiska sjukdomar eller förståndshandikapp är de vanligaste skälen 

till varför barn placeras i familjehem. Ett familjehem är enligt Socialstyrelsen (2013a, s. 25) 

ett hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för vård och fostran. Familjehemmet 

kan ha anknytning till barnet eller inte ha någon tidigare koppling till barnet. Barn kan 

antingen kan placeras utanför det egna hemmet i enlighet med SoL (Socialtjänstlagen) om 

föräldrarna ger sitt samtycke till vården. Medan barnen i de fall där föräldrarna motsätter sig 

vården placeras enligt LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om Vård av Unga). För att 

socialnämnden ska besluta om en placering i enlighet med LVU är barnet bland annat utsatt 

för fysisk eller psykisk misshandel, bristande omsorg eller andra förhållanden i hemmet som 

utgör en risk för barnet (LUV, SFS 1990:52, 2§).   

 

1.4 Problemformulering  

Enligt Socialstyrelsen (2013a, s. 31) visar olika registerstudier att barn som växer upp i 

familjehem har en högre risk att drabbas av framtida hälsoproblem och sociala problem. Detta 

i form av bland annat självmordstankar, allvarlig psykisk ohälsa, missbruk och allvarlig 

kriminalitet. Socialstyrelsen (2013a, s. 32) menar att de barn som kan känna en samhörighet 

och har tillgång till sin biologiska familj men också till familjehemmet, i större grad upplever 

stabilitet och trygghet. De barnen har även bättre anpassning samt färre känslomässiga och 

beteendeproblem än de barn som inte kan känna samma grad av tillgång till både sin 

biologiska familj och familjehemmet. Anknytningen är en viktig del i barnets 

personlighetsutveckling och har därav betydelse för individen under hela hennes levnad 

(Bowlby, 1973, refererad i Broberg m.fl., 2006, s. 14). Broberg m.fl. (2006, s. 306) menar att 

det finns frisk- och skyddsfaktorer som kan förklara varför vissa barn trots svåra påfrestningar 

klarar sig bra i livet. Unga och vuxna som under sin barndom haft en otrygg anknytning till 

sina biologiska föräldrar kan ändå klara sig bra om de bland annat haft en fungerande relation 

till en annan vuxen. En annan skyddande faktor som har en stor inverkan på barns utveckling 

är enligt Socialstyrelsen (2013a, s. 31) bland annat skolresultat. En lyckad skolgång kan ha en 

skyddande inverkan på barnens framtida psykosociala utveckling (ibid, s. 61). Även ett 

stödjande nätverk har visat sig vara en viktig skyddsfaktor för att motverka fysisk och psykisk 

ohälsa (ibid, s. 89). Det finns en större risk för en ogynnsam utveckling där barnet har svårt att 
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hantera motgångar om sårbarhets och riskfaktorerna väger över de skyddande faktorerna som 

kan fungera som ett skyddsnät för barnet. Dock behöver även de individer som har en större 

motståndskraft än andra stöd att klara svåra situationer i livet, ingen är osårbar (Andersson, 

2008, s. 269).  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att sammanställa och analysera existerande forskning kring 

anknytningsmönster mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar samt 

dess konsekvenser för barnens psykiska hälsa. 

 

Frågeställningar: 

o   Hur beskrivs anknytningsmönstren hos familjehemsplacerade barn enligt tidigare 

forskning?  

 

o   Vilka faktorer kan vara av betydelse för att barn som visar tecken på en otrygg 

anknytning kan få en positiv hälsoutveckling?  

1.6 Uppsatsen disposition 
Denna uppsats består av sju kapitel. Det första kapitlet, Inledning, innehåller bakgrund och en 

problemformulering samt syfte och frågeställningar. Inledningen innehåller en kort 

redogörelse för studiens relevans för socialt arbete. Avslutningsvis innehåller kapitlet en 

definition av centrala begrepp som återkommer i uppsatsen. Kapitel två, Teoretiskt 

perspektiv, innehåller en beskrivning kring de valda teorierna, dess relevans för uppsatsen 

samt hur teorierna används i uppsatsen. Kapitel tre, Forskningsmetod, beskriver uppsatsens 

tillvägagångssätt, vilka inkluderings- och exkluderingskriterier som använts vid urval av 

uppsatsens empiri. Kapitlet innehåller även en redogörelse kring etiska överväganden samt en 

diskussion kring uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse kring hur analysen gått tillväga. Kapitel fyra, Resultatredovisning, inleds med 

en sammanfattning över den empiri som använts i uppsatsen. Kapitel fem, Analys, analyserar 

den utvalda empirin utifrån gemensamma teman och mönster. Kapitel sex, Diskussion, inleds 

med en sammanfattning över uppsatsens viktigaste resultat som sedan följs av en 

resultatdiskussion. Kapitlet innehåller även en diskussion kring teoriernas betydelse för 

resultatet samt en diskussion kring den valda metoden. Avslutningsvis innehåller kapitel sju 
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en Referenslista.  

 

1.7 Centrala begrepp 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av centrala begrepp som återkommer i uppsatsen.  
 
Barn  

Barn är varje människa under 18 år (FN:s barnkonvention, 1989; SoL, SFS 2001:453, 1 kap. 

2§).  

 

Biologiska föräldrar 

Biologiska föräldrar är ett återkommande begrepp i den valda empirin, därför har begreppet 

används även i denna uppsats.  

 

Familjehem 

Familjehem är, enligt 3 kap. 2 § SoF, ett enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande vård 

och fostran på uppdrag av socialnämnden. Verksamheten bedrivs inte yrkesmässigt. Ett 

familjehem kan vara ett hem i barnets nätverk, men det kan också vara ett hem utan tidigare 

relation mellan familjehemsföräldrarna och barnet (Socialstyrelsen, 2013a, s. 25).  

 

Psykisk ohälsa  

Enligt Socialstyrelsen (2013b, s.7) handlar psykisk ohälsa om allt från besvär av oro och 

nedstämdhet till psykiska sjukdomar som schizofreni eller depression. Påfrestningar och 

störningar i välbefinnandet är några av de påföljder lindrig psykisk ohälsa kan orsaka, men 

behöver inte betyda att individen är i behov av behandling i olika omfattning. Mer omfattande 

psykisk ohälsa så som depression och schizofreni kan dock kräva behandling. Socialstyrelsen 

(ibid, s. 7) menar att psykisk ohälsa kan bidra till framtida ökade risker för självmordsförsök, 

utveckling av mer allvarliga psykiska sjukdomar samt andra olyckor och skador. Psykisk 

ohälsa bland ungdomar kan innebära försämrade möjligheter att bland annat komma ut på 

arbetsmarknaden och skapa betydande relationer till andra. En studie Socialstyrelsen (ibid, s. 

14) framför visar resultat där de unga som mellan 16 och 24 års ålder varit inlagda på sjukhus 

inom fem år blev inlagda återigen på grund av psykisk ohälsa. Att tidigt identifiera psykisk 

ohälsa hos barn och unga är av vikt för att förhindra framtida långvariga tillstånd av psykisk 

ohälsa (ibid, s. 8).  
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Anknytning 

Begreppet anknytning definieras enligt Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander 

(2015, s. 13) i enlighet med detta citat: ”Anknytningsteorin syftar till att förklara den process 

vars resultat är ett psykologiskt ´band´ mellan barnet och dess närmsta vårdnadshavare”. 

Begreppet anknytning myntades redan under 1960-talet och har därefter blivit en av de mest 

utforskade aspekten av det mänskliga samspelet (Karlsson, 2012, s. 7).   
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2. Teoretiskt perspektiv 
Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 222) menar att teorier ofta är ett sätt att söka efter 

förklaringar om verkligheten. För att något ska räknas som en teori behöver en viss 

allmängiltighet finnas då teorin inte syftar till att förklara ett visst fenomen, utan istället kunna 

försöka förstå verkligheten på ett större område (ibid, s. 223). I denna uppsats används 

anknytningsteorin som teoretiskt perspektiv då syftet med studien är att skapa en 

kunskapsöverblick kring anknytningsmönster mellan familjehemsplacerade barn och deras 

biologiska föräldrar samt dess konsekvenser för barnens psykiska hälsa. Teorin används för 

att skapa en kunskap och synliggöra aspekter i resultatet kring anknytningens tidiga påverkan 

i barns liv och dess konsekvenser för barnens hälsa genom livet. Utvecklingspsykopatologin 

syftar till att förstå och förklara hur det kommer sig att vissa individer klarar sig bra medan 

andra utvecklar psykisk ohälsa trots att de gått igenom likartade svåra händelser i livet, med 

hjälp av de centrala begreppen risk- och skyddsfaktorer, vändpunkter och resilience. Teorin 

kommer att användas i denna studie vid analys av empirin för att synliggöra hur det kan 

komma sig att vissa barn klarar sig bra och lyckas främja en positiv hälsoutveckling trots de 

svåra upplevelser många familjehemsplacerade barn gått igenom. 

 

2.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin handlar om att förstå betydelsen av nära känslomässiga relationer. Teorin 

kan användas för att tolka och bedöma barns beteende och risker för framtida otrygga 

anpassningar. Traumatiska upplevelsers påverkan på individen både på kort och lång sikt kan 

även förstås med hjälp av teorin (Havensköld & Risholm Mothander, 2009, s. 180-181). 

Anknytningens påverkan är särskilt tydlig under barnens första levnadsår men även för 

individens hela liv då anknytningen är en viktig del i personlighetsutvecklingen (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 14). Broberg m.fl. (2006, s. 14) menar att 

anknytningsteorin är en av de viktigaste psykologiska teorierna för att få kunskap om 

människors behov av närhet, beskydd och omsorg. Anknytningsteorin kan även bidra med 

kunskap om människors självständighet, upptäckarglädje samt den egna förmågan och 

styrkan. Bowlby (refererad i Karlsson, 2012, s. 65) menar att teorin handlar om barns förmåga 

till anknytning. Ett nyfött barn kan inte överleva på egen hand vilket gör att barnet instinktivt 

behöver skapa ett beteendesystem där målet är att få omvårdnad av andra. Beteendesystemet 

utgörs av förmågan att klänga sig fast, gråta, fästa blicken och le. Redan från födseln behöver 

barnets beteendesystem vara välutvecklat för att barnet ska ha möjlighet att få den närhet och 
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skydd det behöver. Om barnet lyckas få den närhet och skydd som eftersöks genom 

beteendesystemet kallas anknytningen trygg, om barnet däremot inte når det efterfrågade 

behovet kallas anknytningen otrygg (Broberg m.fl., 2006, s. 55). Broberg m.fl. (ibid, s. 175) 

menar utifrån en studie gjord av makarna Robertson på 1950-talet att barn under tre års ålders 

reaktioner vid separationer är starkare än hos äldre barn och barn utan tidigare traumatiska 

upplevelser. Barn som separerades från sin förälder men togs om hand om av en annan vuxen 

i det egna hemmet, reagerade avsevärt mindre än barn som togs om hand av en annan vuxen 

utanför det egna hemmet.  

 

Under 1950-talet fick John Bowlby i uppdrag av WHO (Världshälsoorganisationen) att 

kartlägga barns behov och skapa stödmodeller för de barn som separerats från sina föräldrar 

under andra världskriget (Bowlby, 2010, s. 44; Havensköld & Risholm Mothander, 2009, s. 

181). Bowlby fann att den tidiga relationen mellan förälder och barn hade en stor betydelse 

för hur barnen klarade av separationen från sina föräldrar. Upprepade stressframkallade 

separationer kunde påverka barns känslomässiga utveckling negativt, något Bowlby 

rekommenderade åtgärder för att undvika eller hantera (Bowlby, 2010, s. 45). Havensköld och 

Risholm Mothander (2009, s. 182) menar att Bowlbys arbete bidrog till förändringar i den 

institutionella omvårdnaden då vi i Sverige bland annat ser det självklart att stanna hos sitt 

barn om han/hon behöver läggas in på sjukhus. Bowlby arbetade vidare tillsammans med 

Mary Ainsworth, i över fyrtio års tid som kollegor, med utveckling av anknytningens 

påverkan och hur olika barn kunde påverkas olika vid separationer. Bowlby menade enligt 

Havensköld och Risholm Mothander (2009, s. 182-183) att alla barn har grundläggande behov 

av närhet och skydd men att det inte nödvändigtvis behöver vara de biologiska föräldrarna 

som är den primära anknytningspersonen som tar hand om barnet. Det viktiga är att barnet tas 

hand om av en person som möter barnets behov, och att barnet då kommer knyta an till denna 

person.  

 

2.2 Trygg bas 

Bowlby menar enligt Karlsson (2012, s. 67) att begreppet en trygg bas är det mest centrala 

begreppet inom anknytningsteorin och syftar till två olika sidor hos föräldrarnas 

omsorgsförmåga. Genom att föräldrarna är en trygg bas ger det barnet möjlighet att söka 

beskydd och närhet. Det är även viktigt för barnet att våga ge sig ut och upptäcka världen på 

egen hand, något som förutsätter att föräldrarna finns kvar som en trygg hamn att återvända 

till när något skrämmande inträffar som gör att barnet är i behov av sin förälder (Bowlby, 
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2010, s. 33; Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 157; Karlsson, 

2012, s. 67). Om ett barn eller tonåring separeras från sin ena eller andra förälder påverkas 

den känslomässiga stabiliteten (Bowlby, 2010, s. 34). Barn som inte har tillgång till en trygg 

bas hos sin förälder tvingas använda sig av alternativa sätt att känna skydd av föräldern. 

Barnet kan bland annat bli beroende av sin förälder och klänga sig fast utan att våga ge sig ut 

och upptäcka världen på egen hand då barnet inte har tillit till att föräldern finns kvar som en 

trygg hamn när skrämmande situationer uppstår (Broberg m.fl., 2006, s.157; s. 162). Barn 

som har en trygg bas hos sin förälder har stor tillit till att föräldern kommer tillbaka vid 

separationer, medan barn som inte har en trygg bas att fly till när det behövs har svårare att 

hantera separationer (ibid, s. 184). Valet att använda detta begrepp i denna studie är för att en 

trygg bas är det mest centrala begreppet inom anknytningsteorin och kan bidra till förståelse 

kring varför vissa barn har lättare att hantera separationer än andra, beroende på 

tillgängligheten av en trygg bas och andra lättare påverkas negativt - något som kan bidra till 

en beteendeproblematik.  

 

2.3 Inre arbetsmodeller 

Ett annat viktigt begrepp inom anknytningsteorin är inre arbetsmodeller. De inre 

arbetsmodellerna baseras på de upplevelser barnet har i sin anknytning till sina föräldrar. 

Beroende på vad barnet upplevt i samspelet kan de inre arbetsmodellerna se olika ut. Inom en 

trygg anknytning kan barnets känsla av tilltro till både sig själv och andra. Vi skapar de inre 

arbetsmodellerna som barn som sedan kommer att fungera som prototyper som talar om för 

barnet hur det är att vara tillsammans med någon annan. Alla nya situationer och relationer 

kommer prövas mot de inre arbetsmodellerna något som kommer påverka barnet genom 

framtida relationsutvecklingar gentemot omvärlden. Med hjälp av de inre arbetsmodellerna 

kan barnet förutse vilka konsekvenserna blir av olika val, för att detta ska kunna ske på ett 

effektivt sätt behöver de inre arbetsmodellerna stämma överens med verkligheten 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 190-191; Karlsson, 2012, s. 66-67).  

 

2.4 Typer av anknytning 

Bowlby (2010, s. 149) menar att Ainsworth och hennes kollegor 1971 beskrev tre typer av 

anknytningsmönster; A, B och C. B-mönstret står för den trygga anknytningen där barnet litar 

på att vårdnadshavaren finns tillgänglig, att den trygga basen går att återvända till när något 

skrämmande skulle uppkomma. Runt sextio procent av västvärldens barn beräknas omfattas 

av den trygga anknytningen (Havensköld & Risholm Mothander, 2009, s. 193; Karlsson, 
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2012, s. 68). Om vårdnadshavaren möter barnets behov och signaler, är tillgänglig och 

kärleksfull främjas B-mönstret (Bowlby, 2010, s. 149). A-mönstret syftar till den otrygga 

undvikande anknytningen där barnet inte kan använda vårdnadshavaren som en trygg bas, 

barnet hanterar ofta separationer utan gråt och tar inte direkt kontakt med vårdnadshavaren 

när denne kommer tillbaka. Barn med denna typ av anknytning tänker ofta bort sina 

anknytningsbehov, då barnet är medveten om vårdnadshavarens begränsningar av att möta 

barnets behov (Bowlby, 2010, s. 149; Broberg m.fl., 2006, s. 189; Havensköld & Risholm 

Mothander, 2009, s. 193; Karlsson, 2012, s. 68). C-mönstret står för den otrygga 

ambivalenta/motspänstiga anknytningen och handlar om att barnet är osäker över 

vårdnadshavarens tillgänglighet eller deltagande, vilket gör att barnet kan bli rädd för att 

utforska världen. Vårdnadshavaren är tillgänglig men otillräcklig, vilket leder till att barnet 

använder en maximerande strategi, att barnet klänger sig fast vid föräldern och undviker att 

utforska världen på egen hand på grund av rädsla (Bowlby, 2010, s. 150; Broberg m.fl. 2006, 

s. 190). Gemensamt för dessa tre anknytningsmönster är att de är organiserade, att samspelet 

mellan barn och vårdnadshavare varit tillräckligt för att ge möjlighet att skapa strategier, för 

att få sitt anknytningsbehov tillgodosett (Broberg m.fl. 2006, s. 191).  

 

När flera barn inte kunde kategoriseras in i de tre anknytningstyperna myntades D-

anknytningen, desorienterade anknytningen som inte är ett anknytningsmönster, utan ett 

desorienterat beteende. Den desorienterade anknytningen bygger till stor del av rädsla mellan 

barnet och dess vårdnadshavare. Barnet är i behov av närhet och skydd men den person som 

kan tillgodose det behovet är en person som väcker rädsla. Detta kan leda till att barnet 

blundar för sina egna behov och anpassar sig efter andras eller slutar tro att det finns en 

skyddande vårdnadshavare. Att inte kunna lita på att vårdnadshavaren finns där gör att barnet 

kan uppleva en osäkerhet även till andra människor och att han/hon alltid måste skydda sig 

själv och inte våga tro på att någon kommer vara tillgänglig. En desorienterad anknytning kan 

bland annat bero på att vårdnadshavaren på grund av traumatiska upplevelser har svårt att 

tolka spädbarnets signaler. Barnets gråt och skrik kan därför bemötas med aggressivitet 

och/eller rädsla, något som spädbarnet i sin tur kan uppleva som hotande och skrämmande 

(Karlsson, 2012, s. 70). En desorienterad anknytning är den allvarligaste formen av otrygg 

anknytning då den kan kan utgöra en riskfaktor för senare psykosociala problem (Havensköld 

& Risholm Mothander, 2009, s. 199).  
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2.5 Sammanfattning av teorin 

Anknytningsteorin används för att skapa en kunskap och synliggöra aspekter i resultatet kring 

anknytningens tidiga påverkan i barns liv och dess konsekvenser för barnens hälsa genom 

livet. Teorin används som tolkning vid analys av empirins resultat.  

 

2.6 Utvecklingspsykopatologi 

Utvecklingspsykopatologi är ett teoretiskt perspektiv som i socialt arbete med barn och i 

barnavårdsforskning är en användbar teori. Ofta används inte begreppet 

utvecklingspsykopatologi i forskning, utan centrala begrepp som risk- och skyddsfaktorer, 

vändpunkter och resilience används istället. Till skillnad från utvecklingspsykologin som ger 

mer generella och medicinska förklaringar syftar det utvecklingspsykopatologiska 

perspektivet till att förklara varför individer som vuxit upp under riskfyllda och sårbara 

förhållanden kan ha skilda utvecklingsmönster (Andersson, 2008, s. 23). Rutter och Sroufe 

(2000, s. 266) menar att ett barn kan utveckla psykisk ohälsa medan ett annat klarar sig bra 

utan några märkvärda svårigheter, trots att de utsätts för liknande risker genom uppväxten. På 

grund av detta blev det av intresse att förstå hur risk- och skyddsfaktorer kan leda till 

resilience i svåra situationer. Rutter och Taylor (2002, refererad i Andersson, 2008, s. 27) 

menar att det är nödvändigt att bedöma risk- och skyddsfaktorer inom familjen, i 

kamratgruppen, skolan och i det omgivande samhället.  

 

2.7 Resilience 

Resilience kan översättas till motståndskraft eller återhämtningsförmåga. Resilience syftar till 

den process som bidrar till att en individ klarar av att anpassa sig positivt, trots svårigheter 

t.ex. under uppväxten. Resilience handlar även om hur individen hanterar svåra händelser och 

hur individen tar sig igenom dessa. Nära relationer, stödjande vuxna och skolan är tre faktorer 

som kan stärka individens återhämtning och öka motståndskraften mot risker (Andersson, 

2008, s. 29). Andersson (2008, s. 28) menar dock, att även individer med större 

motståndskraft än andra behöver hjälp att hantera svåra situationer, ingen är osårbar.  

 

2.8 Sammanfattning av teorin 

Utvecklingspsykopatologin används tillsammans med anknytningsteorin för att tolka och 

synliggöra olika aspekter i analysen av empirin. Utvecklingspsykopatologin syftar till att 

beskriva vilka risk- och skyddsfaktorer samt hur resilience kan ge förklaringar kring hur olika 

barn kan påverkas olika av liknande händelser i livet. Utvecklingspsykopatologin används i 
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analysen av empirin för att synliggöra varför individer som vuxit upp under riskfyllda och 

sårbara förhållanden kan ha skilda utvecklingsmönster. I forskning används vanligtvis inte 

ordet utvecklingspsykopatologi, utan begreppen risk- och skyddsfaktorer och resilience 

används istället - något jag valt att följa i analysen av empirin.  
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3. Forskningsmetod 
Detta avsnitt tar upp val av metod samt vilket urval samt inkluderings- exkluderingskriterier 

jag gjort för att få fram den empiri som studien baseras på. Avsnittet innehåller även tankar 

kring studiens trovärdighet samt forskningsetiska frågor.  

 

3.1 Forskningsdesign  

Forskningsdesignen i denna uppsats är en integrativ litteraturstudie. Metoden valdes för att 

kunna skapa en kunskapsöversikt över tidigare publicerad forskning inom denna studies 

problemområde. Sammanställningen används sedan som empiri med syfte att besvara den 

egna forskningsfråga (Backman, 2008, s. 72; Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008, s. 7-9; 

David & Sutton, 2011, s. 55; Onwuegbuzie & Frels, 2016, s. 3). Empirin i denna studie utgörs 

av både kvantitativ och kvalitativ forskning, något den integrativa litteraturstudien tillåter till 

skillnad från den systematiska litteraturstudien där avgränsning till antingen kvantitativ- eller 

kvalitativ forskning görs (Whittemore & Knafl, 2005, s. 547). Vid användandet av den 

integrerade kunskapsöversikten läggs vikt på kritisk granskning av empirin samt att 

författaren har ett kritiskt förhållningssätt under hela skrivprocessen. Analysen bör syfta till 

att hitta teman och mönster mellan de olika artiklarna som utgör studiens empiri. Resultatet 

presenteras som en beskrivande översikt (Friberg, 2012). 

 

3.2 Urval  

Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008, s. 18) menar att studier vars empiri utgörs av tidigare 

publicerad forskning, är det extra viktigt att missa så lite relevant litteratur som möjligt och 

undvika så mycket irrelevant litteratur som möjligt. Till en början sökte jag på orden 

”anknytning”, ”familjehem”, ”attachment” och ”foster care”, för att få kunskap kring området 

om teorin och eventuella begrepp och nyckelord som jag kunde använda mig av vid vidare 

sökning. Orden användes både var för sig samt i kombination med varandra. Den tidigare 

forskningen tog upp risker med att separera barn från sina biologiska föräldrar, men också att 

barnen med hjälp av skyddsfaktorer ändå har en chans till en gynnsam utveckling. 

Återkommande nyckelord som jag fann var bland annat ”psykisk ohälsa”, ”beteende”, ”risk 

and protective factors” och ”resilience”. Dessa nyckelord och begrepp användes för att finna 

mer litteratur som var relevant för syftet med min studie och området samt att undvika så 

mycket irrelevant litteratur som möjligt. Sökbaserna jag använde mig av var: LIBRIS, 

SwePub, Discovery, DIVA och reSEARCH. Research är Karolinska institutets databas där 
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flera databaser söks igenom samtidigt, dock kunde jag inte få tillgång till den artikel jag funnit 

som enligt sammanfattningen lät relevant för min studie. Jag fick därför söka på artikelns titel 

och fann den istället i Discovery. Jag valde att använda mig av både svenska och engelska 

sökord, för att få både svensk och internationell forskning. Syftet med detta var att få ett större 

utbud av forskning vilket skulle göra det möjligt att sedan precisera valda inkludering- och 

exkluderingskriterier för att avgränsa materialet så det var relevant för syftet med min studie. 

 

All forskning jag använt i denna studie är peer-reviewed då dessa artiklar är noggrant 

granskade innan de publicerats, vilket kan visa på god kvalitet och öka trovärdigheten i denna 

studie (Bildtgård och Tielman-Lindberg, 2008, s. 18).  

 

3.3 Inkludering- och exkluderingskriterier  

Materialet i en litteraturstudie bör väljas ut utifrån inkludering- och exkluderingskriterier. 

Kriterierna bör väljas ut utifrån studiens syfte, för att missa så lite relevant litteratur som 

möjligt och samtidigt undvika så mycket irrelevant litteratur som möjligt. Då det finns mycket 

skrivet inom området anknytningsmönster och familjehemsplacerade barn krävs inkludering- 

och exkluderingskriterier för att avgränsa och få fram så relevant litteratur som möjligt 

(Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008, s. 18). Jag har därför valt att inkludera: artiklar som är 

peer-reviewed, artiklar i fulltext, artiklar som endast är publicerade på svenska och engelska, 

forskning om anknytningsteori, forskning om familjehemsplacerade barn, forskning om barns 

beteende, forskning om barns psykiska hälsa, forskning om barns sociala hälsa, forskning om 

barns förmåga att hantera motgångar och forskning om familjehemmets betydelse för barnets 

hälsoutveckling. Den forskning som exkluderats är: Forskning om adoption och dess 

påverkan på barnen, forskning om familjehemmets uppfattning om placeringen, forskning om 

de biologiska föräldrarnas uppfattning om placeringen, forskning om de biologiska 

föräldrarnas tankar och känslor, forskning om anknytningens påverkan på de biologiska 

föräldrarna och dess konsekvenser, forskning om socialarbetarens arbete med placeringen och 

deras ansvar, forskning om barnens delaktighet vid placeringen och slutligen forskning 

skriven innan år 1996.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Då denna uppsats är en litteraturstudie som utgår från tidigare forskning som redan 

publicerats, blir de etiska överväganden inte desamma som vid studier där forskningsmetoden 

innebär en direktkontakt med informanter genom till exempel intervjuer (Onwuegbuzie & 
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Frels, 2016, s. 3). De etiska överväganden vid en litteraturstudie handlar därför om att ta 

hänsyn till den forskning som redan publicerats samt de individer som på olika sätt berörs av 

forskning inom det valda området. Då en stor del av den tidigare forskning som varit föremål 

för denna uppsats publicerats på engelska, är det även viktigt att vara noggrann vid 

språköversättning för att inte tolka de internationella källorna på fel sätt. För att försöka 

undvika detta har jag läst den valda litteraturen flera gånger och skrivit sammanfattningar för 

att sedan kunna läsa om texten och kontrollera att jag uppfattat textens innehåll rätt. Jag har 

slagit upp vissa engelska ord i lexikon, för att försäkra mig om att jag inte översatt dem fel för 

att undvika att misstolka textens innebörd.  

 

3.5 Validitet och Reliabilitet  

Validitet handlar om att undersöka det som avses undersökas, något som i kvalitativa studier 

är mer lämpligt att tala om studiens trovärdighet (Trost & Hultåker, 2016, s. 63; Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 296). Då denna studie är en litteraturstudie krävs en tydlighet i vad som 

avses mätas för att kunna genomföra en noggrann sökprocess där syftet med studien avspeglas 

på det empiriska material som behandlas i studien. Detta för att undvika att framhäva resultat 

av forskning som inte är det jag avser att mäta utifrån studiens syfte. För att öka studiens 

validitet, genom att mäta endast det som avses att mätas, har jag genom inkluderings- och 

exkluderingskriterier specificerat sökprocessen utifrån olika kriterier, som kan relateras till 

studiens syfte. Jag har valt att endast använda forskning som är peer-reviewed, något som kan 

öka trovärdigheten i studien då dessa artiklar är noggrant granskade innan de publicerats 

vilket kan visa på god kvalitet (ibid, s. 20).  

 

Reliabilitet i en studie handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) om resultatens 

konsistens och tillförlitlighet i studien, samt om resultatet kan reproduceras av andra forskare 

vid en annan tidpunkt. Tillförlitligheten påverkas av transparensen, studiens genomskinlighet, 

som handlar om att tydligt redogöra för forskningsprocessen för att ge läsaren möjlighet att ta 

del av hur författaren bakom studien resonerat kring metodval och tillvägagångssätt 

(Svensson & Ahrne, 2015, s. 25). För att uppnå en så hög reliabilitet i min studie har jag 

försökt vara så transparent i de val jag gjort gällande tillvägagångsätt och tankesätt bakom 

varje val. Svensson och Ahrne (ibid, s. 239) menar att det är lätt att bli blind för sin egen text 

och bland annat fastna i tidigare formuleringar. För att undvika detta kan det vara en fördel att 

vara mer än en uppsatsskrivare, då man kan fördela arbetet mellan sig för att sedan granska 

varandras texter. Då jag skrivit denna uppsats på egen hand har jag valt att ta hjälp av externa 
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läsare, som granskat min text med syfte att kommentera och göra den bättre. Detta för att öka 

möjligheten att göra texten lättförståelig och trovärdig då Svensson och Ahrne (2015, s. 25) 

menar att bra forskning ger en möjlighet till diskussion och kritik, något som bidrar till en 

ökad trovärdighet och kvalitet i studien.  

 

3.6 Generaliserbarhet 

Enligt Svensson och Ahrne (2015, s. 26) samt Kvale och Brinkmann (2014, s. 310) handlar 

generaliserbarhet inom kvalitativ forskning om att kunna överföra resultatet till den större 

populationen eller liknande miljö än den som studerats. Ett sätt att visa på generaliserbarheten 

inom kvalitativ forskning är att jämföra den egna studien med andra liknande studier med 

liknande resultat. Att studerar olika miljöer och sedan jämför resultatet från de olika studierna 

och miljöerna med varandra, kan också öka trovärdigheten för de egna resultaten och öka 

studiens generaliserbarhet (ibid, s. 27).  

 

Resultatet av denna studie syftar inte i första hand till att ligga till grund för några långtgående 

generaliseringar. Istället kan resultatet bidra till ökad kunskap kring vad forskning säger om 

det aktuella området. Då studien är baserad på tidigare forskning från olika delar av världen, 

som visar på liknande resultat kring familjehemsplacerade barn och anknytningens betydelse, 

är det dock möjligt att resultatet av studien i viss mån går att generalisera till andra miljöer 

och större populationer. 

 

3.7 Analysverktyg  

Efter att artiklarna som utgör denna studies empiri valts ut med hjälp av inkluderings- och 

exkluderingskriterier (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008, s. 18) lästes artiklarnas abstract 

för att kontrollera att de stämde överens med denna studies syfte och frågeställningar. Hela 

artiklarna lästes sedan noggrant med syfte att hitta teman och mönster mellan de olika 

artiklarna (Friberg, 2012). Funna teman och mönster samlades i ett separat dokument för att 

skapa en tydlig översikt över de funna teman/mönster som återkom i artiklarna. Analysen 

presenteras utifrån de funna teman, vilka är: 1; Barns kontakt med de biologiska föräldrarna, 

2; Barns psykiska hälsa, 3; Skyddsfaktorer, 4; Skolgångens betydelse och 5; Barns kontakt 

med familjehemsföräldrarna.  
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4. Resultatredovisning 
Då detta är en litteraturstudie som syftar till att skapa en kunskapsöverblick utgör tidigare 

publicerade forskning studiens empiri (Backman, s. 72; Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008, 

s. 7-9; David & Sutton, 2011, s. 55; Onwuegbuzie & Frels, 2016, s. 3). Nedan presenteras 

empirin i en sammanfattning för att ge en överskådlighet av vilket material som använts i 

studien. Empirin presenteras i bokstavsordning där författarens namn, årtal samt titel på 

verket återfinns. 

 

4.1 Presentation av empiri 
Andersson (1998) Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv. Studien 

innefattar intervjuer av 22 barn boende i familjehem, 10-11 år gamla. Intervjuerna handlade 

om barnens uppfattning om deras förhållande till den biologiska familjen samt familjehemmet 

(ibid, s. 3). Resultatet visar att 11 av barnen kallar sina familjehemsföräldrar för mamma och 

pappa och att de känner en stark samhörighet med sina familjehemsföräldrar. Alla barnen 

visade sig ha kontakt med sin biologiska mamma, som är en viktig person i deras liv, men att 

det inte nödvändigtvis betyder att de vill bo hos henne (ibid, s.19). Ungefär hälften av barnen 

har kontakt med sin pappa. Majoriteten av barnen känner en familjetillhörighet till 

familjehemmet, trots kontakt med de biologiska föräldrarna. Några av barnen känner endast 

familjetillhörighet i sina familjehem och större delen av barnen bor gärna kvar i sina 

familjehem, alternativt behåller kontakten med dem om de flyttar hem till sina biologiska 

familjer (ibid, s. 3). 

 

Andersson (2008) Utsatt barndom - olika vuxenliv: Ett longitudinellt forskningsprojekt om 

barn i samhällsvård. Uppföljande intervjuer av alla de 26 barn som placerades när de var 0-4 

år gamla. Uppföljande intervjuer har skett 5, 10, 15, 20 och 25 år senare. Alla barnen i studien 

hade familjebakgrunder där bland annat fattigdom, föräldrarnas låga utbildningsnivå, våld i 

hemmet och missbruk och/eller psykisk ohälsa utgjorde en risk för barnen (ibid, s. 110). Trots 

svåra förhållanden visar resultatet att majoriteten av barnen klarat sig bra som vuxna. 89 

procent av de placerade flickorna förblev laglydiga och 45 procent av de placerade pojkarna 

(ibid, s. 107). Även om hälften av barnen slutade skolan efter grundskolan var detta inte på 

grund av uppenbara skolproblem, utan på grund av andra skäl - tex att de ville klara sig själva 

och tjäna egna pengar. Flera av barnen har i vuxen ålder slutfört sin utbildning (ibid, s. 106). 

Hälften av undersökningsgruppen har en stabil arbetssituation och endast fyra av de 26 vuxna 

har aldrig haft ett arbete. Andersson menar, att som grupp har de klarat sig betydligt bättre än 
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deras biologiska föräldrar gjort. 

 

Berlin, Vinnerljung & Hjern (2011) School performance in primary school and psychosocial 

problems in young adulthood among care leavers from long term foster care. En kvantitativ 

kohortanalys där det empiriska materialet hämtats från svenska nationalregistret utifrån tio 

födelseår (1972-1981). Resultatet visar att de barn som varit familjehemsplacerade hade 

sämre skolresultat än deras jämnåriga. De hade mindre chanser att skaffa sig en högre 

utbildning och större risk att hamna i missbruk, kriminalitet och riskerade framtida 

självmordsförsök. Resultatet visade att upp till 55 procent av riskerna kunde kopplas och 

förklaras med dåliga skol resultat. För att undvika framtida psykosociala problem behöver 

barns presterande i skolan ges högre prioritet. 

 

Bovenschen, Lang, Zimmermann, Förthner, Nowacki, Roland & Spangler (2016) Foster 

children’s attachment behavior and representation: Influence of children’s pre-placement 

experiences and foster caregiver’s sensitivity. Studien är en kvantitativ undersökning gjord på 

49 familjehemsplacerade barns beteende och relationer till andra. Resultatet visar att 

placerade barn riskerar psykisk och social ohälsa samt beteendeproblematik, något en trygg 

anknytning till de biologiska föräldrarna minskar risken för. Resultatet visar även att 

familjehemsplacerade barns anknytningsbeteende påverkas av familjehemmets 

anknytningsrelationer. 

 

Deutsch, Lynch, Zlotnik, Matone, Kreider & Noonan (2015) Mental Health, Behavioral and 

Developmental Issues for Youth in Foster Care. Resultatet visar att barn i familjehem löper 

större risk att drabbas av psykisk ohälsa samt beteendeproblematik, jämfört med sina  

jämnåriga (ibid, s. 292). Hos barn i familjehem som inte får hjälp att motverka sin psykiska 

ohälsa eller får otillräcklig hjälp, kan detta bland annat påverka den psykosociala hälsan 

långvarigt (ibid, s. 295). 

 

Dubois-Comtois, Bernier, Tarabulsy, Cyr, St-Laurent, Lancotôt, St-Onge, Moss & Béliveau 

(2015) Behavior problems of children in foster care: Associations with foster 

mothers´reprentations, commitment, and the quality of mother-child interaction. Studien är 

gjord på observationer av 83 barn i åldrarna 1-7 år och deras familjehemsföräldrar. Barnet och 

dess fosterförälder observerades när de lekte fritt tillsammans. Även två intervjuer 

genomfördes, där fosterföräldrarnas tankar kring barnets beteende efterfrågades. Resultatet 
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visar att relationen mellan barnen och dess fosterförälder kunde kopplas till barnets beteende, 

där en fungerande relation minskade risken för beteendeproblem hos barnet, men att 

majoriteten av barnen visade någon form av beteendeproblematik. Flera av barnens biologiska 

föräldrar lever med psykisk sjukdom och saknar en fungerande relation till sitt barn. 
 

Gabler, Bovenschen, Lang, Zimmermann, Nowacki, Kliewer & Spangler (2014) Foster 

children’s attachment security and behavior problems in the first six months of placement: 

associations with foster parents’ stress and sensitivity. Data från en stor longitudinell studie 

där 48 barn (1-6 år) och deras familjehemsföräldrar följdes under barnens första år i 

familjehemmet. Författarna menar, att traumatiska upplevelser och flera placeringar ökar 

risken för psykisk ohälsa hos de placerade barnen. En trygg anknytning till 

familjehemsföräldrarna kan vara en skyddande faktor, om familjehemsföräldrarna bland annat 

har en förmåga att vara känsliga, förebygga stress och arbeta med barnets anknytningsmönster 

samt beteendeproblematik. Resultatet visar att de placerade barnens anknytningsmönster och 

beteendeproblematik påverkas av familjehemsföräldrarnas beteende och närvaro. 

 

Goldsmith, Oppenheim & Wanlass (2004) Separation and Reunification: Using Attachment 

Theory and Research to Inform Decisions Affecting the Placements of Children in Foster 

Care. Studien visar att barn som varit med om traumatiska händelser tidigt i sitt liv ofta 

känner en trygghet och lättnad över det skydd familjehemsföräldrarna erbjuder (s. 1). 

Författarna menar att en trygg anknytning är en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och att barn 

med en trygg anknytning har en bättre förmåga att hantera sina känslor, har bättre självkänsla, 

kan inleda och behålla betydelsefulla relationer samt har bättre förmåga att utveckla coping 

strategier. Författarna menar även att placerade små barn som har en omhändertagande och 

lugn familjehemsmamma har en större chans att utveckla en trygg anknytning till sina nya 

vårdnadshavare. Äldre barn som bland annat genomgått upprepade separationer har dock en 

större risk för otrygga anknytningsmönster då deras tidigare erfarenheter påverkar deras 

utveckling av nya anknytningar (ibid, s. 2). 

 

Leonard & Gudiño (2016) Academic and Mental Health Outcomes of Youth Placed in Out-of-

Home Care: The Role of School Stability and Engagement. En Longitudinell studie där 420 

barn i åldrarna 6-14 år placerade i familjehem ingick. Barn placerade i familjehem har en 

högre risk att drabbas av skolsvårigheter samt psykisk ohälsa. Studiens syfte var att undersöka 

vilka effekter trygga skolplaceringar samt engagemang från skolans håll kan ha på 
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skolprestationerna samt den psykiska hälsan. Resultatet visar att en trygg och stabil skolmiljö 

kan bidra till en positiv hälsoutveckling hos placerade barn som inte har tillgång till en stabil 

miljö hemma.  

 

McLaughlin, Zeanah, Fox &Nelson (2012) Attachment Security as a Mechanism Linking 

Foster Care Placement to Improved Mental Health Outcomes in Previously Institutionalized 

Children. Studie av 136 barn (6-30 månader) boende i familjehem i Rumänien och deras 

familjehemsföräldrar, som värderades och tränades av ett undersökningsteam. Författarna 

menar att psykisk ohälsa kan undvikas genom att skapa en trygg anknytning till barnets 

primära vårdnadshavare. Studien syftar bland annat till att ta reda på vilka gynnande effekter 

barn kan få av familjehemmet och resultatet visade att en trygg anknytning ger bättre 

förutsättningar att undvika psykisk ohälsa både hos de pojkar och flickor som ingick i studien. 

 

Pecora, Jensen, Romanelli, Jackson & Ortiz (2009) Mental Health Services for Children 

Placed in Foster Care: An Overview of Current Challenges. Resultatet visar att placerade 

barn ofta varit med om traumatiska upplevelser, bland annat separerats från sin biologiska 

familj (ibid, s. 10). De placerade barnen har enligt resultatet av studien högre risk att drabbas 

av psykisk ohälsa samt beteendeproblematik, samt en högre risk att utveckla psykisk ohälsa i 

vuxen ålder (ibid, s. 7).  

 

Shpiegel (2016) Resilience Among Older Adolescents in Foster Care: the Impact of Risk and 

Protective Factors. En longitudinell kohort studie baserad på sekundär data från 351 

ungdomar boende i familjehem i åtta olika länder. Målet med studien var att undersöka 

kopplingen mellan risk och skyddsfaktorer till motståndskraften hos placerade ungdomar. 

Resultatet visade att majoriteten av ungdomarna hade måttlig eller hög motståndskraft inom 

flera av de kategorier undersökningen studerat. Författaren menar att resultatet är i enlighet 

med vad tidigare studier kommit fram till, att många ungdomar placerade i fosterhem lyckats 

fungera framgångsrikt i övergången till vuxenlivet. Även om placerade unga är en grupp som 

riskerar psykisk ohälsa, kan alltså skyddsfaktorer bidra till en gynnande utveckling.  

 

Westberg & Tilander (2010) Att lära av fosterbarn - Åtta års arbete med intervjuer med före 

detta fosterbarn. Rapporten handlar om 56 uppföljningsintervjuer med barn som varit 

placerade i familjehem. Barnen har i intervjuerna beskrivit sina upplevelser och erfarenheter 

kring placeringen. Resultatet visar att en bra kontakt med de biologiska föräldrarna och en 
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tidig placering gynnar barnens möjlighet att utveckla en god anknytning. Resultatet visar även 

att separationen från de biologiska föräldrarna kan leda till en känsla av avvisning, något som 

kan leda till tunga skamkänslor. 51 procent av intervjupersonerna uppger att de vet varför de 

placerats som barn. Rapporten tar även upp varför vissa barn klarar sig bättre än andra i vuxen 

ålder trots liknande uppväxtmiljöer, viktiga faktorer kan vara nära relationer till stödjande 

vuxna, bra skolor och kontakt med engagerade vuxna i samhället.  

 

4.2 Sammanfattning av empirin 

Resultatet av de studier som ovan är presenterade visar att familjehemsplacerade barn har en 

högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Resultatet visar även att barnen genom nya relationer 

och en trygg anknytning till sina familjehemsföräldrar kan främja en positiv hälsoutveckling. 

Flera studier tar även upp betydelsen av hur bland annat en trygg skolmiljö kan utgöra en 

skyddande faktor och bidra till att barn trots otrygga anknytningar, traumatiska upplevelser 

och förhöjda risker för psykisk ohälsa kan göra att barnen klarar sig bra som vuxna.  
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5. Analys 
Analysen presenteras utifrån fem teman som varit återkommande i empirin. De funna teman 

är: 1; Barns kontakt med de biologiska föräldrarna, 2; Barns psykiska hälsa, 3; 

Skyddsfaktorer, 4; Skolgångens betydelse och 5; Barns kontakt med familjehemsföräldrarna. 

Med hjälp av den teoretiska referensramen analyseras empirin. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av analysen.  

 

Vid analys av empirins resultat med hjälp av de teoretiska referensramarna kommer 

utvecklingspsykopatologin refereras till med hjälp av begreppen ”skyddsfaktorer” och 

”resilience”.  

 

5.1 Barns kontakt med de biologiska föräldrarna 

Resultatet av tidigare studier visar att flera familjehemsplacerade barn saknar eller har en 

dålig kontakt med sina biologiska föräldrar (Andersson, 2008, s. 3; Westberg & Tilander, 

2010, s. 77). Flera barn beskriver att besöken med de biologiska föräldrarna är lagom ofta, 

medan andra inte skulle vilja träffa de biologiska föräldrarna alls. Resultatet av tidigare 

studier visar att många barn kallar sina familjehemsföräldrar för ”mamma” och ”pappa”, och 

att familjehemsföräldrarna kommer högst upp på listan över viktiga personer (Andersson, 

1998, s. 14). Inom anknytningsteorin beskrivs det centrala begreppet en trygg bas, som syftar 

till att barnet på egen hand vågar utforska världen för att sedan kunna återvända till sina 

föräldrar om skydd eller tröst behövs (Bowlby, 2010, s. 33). Om barnet får den trygghet och 

beskydd som eftersöks kallas anknytningen trygg. Om barnet däremot inte kan använda sin 

förälder som en trygg bas att återvända till vid behov kallas anknytningen otrygg (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 55). Barnet behöver då utveckla olika 

mönster av anknytning för att få så bra beskydd som möjligt av föräldern (ibid, s. 157). Vid en 

otrygg anknytning till föräldern vågar inte barnet utforska världen på egen hand som vid en 

trygg anknytning, eftersom barnet inte kan lita på förälderns tillgänglighet. En tolkning utifrån 

anknytningsteorin är att familjehemsplacerade barn som saknar eller har en dålig kontakt med 

sina biologiska föräldrar enligt en otrygg anknytning kan uppleva att de biologiska föräldrarna 

inte är tillgängliga när barnet behöver trygghet och skydd. Om barnet inte upplever de 

biologiska föräldrarnas tillgänglighet kan det vara en förklaring till varför barnet inte vill ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar under placeringstiden.   
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Resultat från tidigare forskning visar att den tidiga relationen till de biologiska föräldrarna 

påverkar barnets anpassning och psykiska hälsa både på kort och lång sikt (Bowlby, 1944, 

refererad i Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 39; Dubois-Comtois 

m.fl., 2015, s. 120). En trygg anknytning till de biologiska föräldrarna kan utgöra ett skydd för 

senare påfrestningar samt gynna vidare goda anknytningar (Andersson, 2008, s. 111; 

Westberg & Tilander, 2010, s. 9). Barn som däremot inte haft en trygg anknytning till sina 

biologiska föräldrar, där barnet kunnat använda sig av dessa som en trygg bas att återvända 

till vid behov, kan det leda till att barnet har svårt att skapa nya betydande relationer till andra 

vuxna (Westberg & Tilander, 2010, s. 10). En tolkning utifrån anknytningsteorin är att barn 

som inte känner en trygg anknytning till sina biologiska föräldrar kan ha svårt att känna 

trygghet och tillhörighet till familjehemmet. Om barnet inte känner en trygghet till en vuxen  

ökar risken för psykisk ohälsa (Bovenschen m.fl., 2015, s. 323; Dubois-Comtois m.fl., 2015, 

s. 120). Ett återkommande resultat av tidigare studier är att många av de biologiska 

föräldrarna lever med psykisk ohälsa. För att ett barn ska kunna utveckla en trygg anknytning 

till sin vårdgivare behöver denne kunna läsa av barnets behov och tillgodose dessa. Om 

vårdgivaren lever med ett drogmissbruk, depression eller liknande kan det vara svårt att möta 

barnets behov, något som kan öka risken för en otrygg anknytning (Goldsmith, Oppenheim & 

Wanlass, 2004, s. 3). En tolkning utifrån anknytningsteorins begrepp trygg bas, är att barnet 

som växer upp med en förälder som inte kan tillgodose barnets behov kan skapa en känsla av 

att föräldern inte är tillgänglig. Om barnet inte upplever att föräldern är tillgänglig kan barnet 

utveckla en otrygg anknytning till sin förälder. Om barnet har en otrygg anknytning till sina 

biologiska föräldrar kan det leda till att barnet har svårt att skapa betydande relationer till 

andra vuxna (Broberg m.fl., 2006, s. 59). 

 

Resultatet av tidigare studier påtalar betydelsen av en fungerande relation mellan barnet och 

de biologiska föräldrarna, då en otrygg anknytning kan påverka barnet negativt. Resultatet av 

tidigare studier uppmärksammar även att en fungerande relation med de biologiska 

föräldrarna kan utgöra en skyddande faktor. Ett barn som under spädbarnstiden utvecklar en 

trygg anknytning till sina biologiska föräldrar behåller ofta den inre tryggheten genom livet. 

Genom en trygg anknytning har barnet möjlighet att utveckla stabila inre arbetsmodeller som 

bidrar till att barnet på ett mer effektivt sätt kan relatera och skapa relationer till andra 

människor och omvärlden (Karlsson, 2012, s. 73; Westberg & Tilander, 2010, s. 9). Enligt 

Havnesköld och Risholm Mothander (2009, s. 198) visar en studie att barn med en trygg 

anknytning under sina småbarnsår har bättre förutsättningar att hantera sina känslor, skapa 
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relationer till andra under skoltiden och hantera motgångar. En tolkning utifrån 

anknytningsteorin är att barn som har en trygg anknytning till sin biologiska förälder har 

lättare att skapa betydande relationer till bland annat familjehemmet. En trygg relation till 

familjehemmet kan minska risken för psykisk ohälsa (Bovenschen m.fl., 2006, s. 323). En 

tolkning utifrån begreppet skyddsfaktorer är att en fungerande relation med de biologiska 

föräldrarna kan utgöra en skyddsfaktor, något som kan hjälpa barnet att skapa framtida 

betydande relationer. Trygga relationer till familjehemsföräldrarna, kamrater i skolan och till 

andra betydande vuxna i samhället, kan minska risken för psykisk ohälsa samt ge barnet en 

större möjlighet att klara sig bra i livet. Om barnet har en möjlighet att skapa betydande 

relationer till bland annat kamrater i skolan samt personal på skolan kan det öka möjligheten 

att klara av skolan bättre något som kan minska risken för psykisk ohälsa (Leonard & Gudiño, 

2016, s. 810). En trygg anknytning till de biologiska föräldrarna kan hjälpa barnet att se det 

positiva med en fungerande relation, något som kan bidra till att barnet vill skapa flera 

betydande relationer till andra (Goldsmith, Oppenheim & Wanlass, 2004, s. 3).  

 

5.2 Barns psykiska hälsa 

Resultat av tidigare studier visar att barn som gått igenom tidiga motgångar och har otrygga 

anknytningar till sina biologiska föräldrar, riskerar att utveckla sociala-, psykiska- och 

beteendemässiga problem (Bovenschen m.fl., 2015, s. 323; Gabler, 2014, s. 479; Pecora m.fl., 

2009, s. 5), med stor risk för långvarig påverkan (Deutsch m.fl., 2015, s. 292). Den ökade 

risken för psykisk ohälsa hos placerade barn grundar sig ofta i de traumatiska upplevelser 

barnet varit med om, bland annat separationen från sina biologiska föräldrar (Andersson, 

1998, s. 5; Pecora m.fl., 2009, s. 10). De vanligaste formerna av psykisk ohälsa placerade barn 

riskerar att utveckla, är bland annat ångest och depression (Deutsch m.fl., 2015, s. 292). Om 

barnet har en trygg anknytning till familjehemsföräldrarna och/eller de biologiska föräldrarna 

kan den trygga anknytningen utgöra en skyddsfaktor och minska risken för psykisk ohälsa 

(Pecora m.fl., 2009, s. 7). Barn med trygga anknytningar har en bättre förmåga att reglera sina 

känslor, skapa relationer med andra och utveckla strategier för att hantera framtida svåra 

situationer, något som kan minska risken för psykisk ohälsa (Bovenschen m.fl., 2015, s. 323; 

Goldsmith, Oppenheim & Wanlass, 2004, s. 2). 

 

Enligt Bowlby (1973, refererad i Broberg m.fl., 2006, s. 14) är anknytningen en viktig del i 

barnets personlighetsutveckling och har därför betydelse för individen under hela hennes 

levnad. En bra relation till vårdnadshavaren kan ge barnet en trygg anknytning, där barnet 
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litar på vårdnadshavarens tillgänglighet. En bristande relation kan orsaka en otrygg 

anknytning, något som kan orsaka beteendeproblematik hos barnet och öka risken för psykisk 

ohälsa (Bowlby, 2010, s. 149; Broberg m.fl., 2006, s. 189; Havensköld & Risholm 

Mothander, 2009, s. 193; Karlsson, 2012, s. 68). De barn som via en trygg anknytning kan 

känna en samhörighet med sin biologiska familj och familjehemmet, upplever i större 

utsträckning stabilitet och trygghet. En trygg anknytning minskar risken för beteendeproblem 

(Bowlby, 2010, s. 149; Socialstyrelsen, 2013a, s. 32). Resultatet visar att flera 

familjehemsplacerade barn saknar eller har en dålig kontakt med sina biologiska föräldrar 

(Andersson, 1998, s. 14-15; Andersson, 2008, s. 3; Westberg & Tilander, 2010, s. 77). Enligt 

anknytningsteorin är relationen mellan barnet och de biologiska föräldrarna betydelsefull för 

barnets psykiska hälsa. Separationer från de biologiska föräldrarna kan påverka barnets 

utveckling negativt, något som kan påverka barnet långvarigt (Bowlby, 2010, s. 45). Barn 

som genomgått separationer från sina biologiska föräldrar har en större risk för otrygga 

anknytningar. Barnens tidigare erfarenheter av otrygga anknytningsmönster kan påverka 

framtida anknytningar negativt (Goldsmith, Oppenheim & Wanlass, 2004, s. 2). En tolkning 

utifrån anknytningsteorin är att barnet inte kan lita på den biologiska förälderns tillgänglighet, 

något som kan leda till att barnet inte vill ha kontakt med dem under placeringstiden. En 

tolkning utifrån anknytningsteorin är att barnet på grund av erfarenheter av otrygga 

anknytningar till de biologiska föräldrarna under placeringstiden kan leda till att barnet i 

vuxen ålder har svårt att skapa betydelsefulla relationer till andra. En trygg anknytning till de 

biologiska föräldrarna kan få barnet att se det positiva med en fungerande relation, något som 

kan få barnet att vilja utveckla nya relationer till andra i framtiden (Goldsmith, Oppenheim & 

Wanlass, 2004, s. 3). En tolkning är att barn på grund av otrygga anknytningar till de 

biologiska föräldrarna har svårt att se de positiva med fungerande relationer och att lita på 

andras tillgänglighet, något som kan leda till att barnet undviker att skapa relationer och ta 

stöd av andra i sitt nätverk.  

 

5.3 Skyddsfaktorer  

Broberg m.fl. (2006, s. 306) menar att frisk- och skyddsfaktorer kan hjälpa ett barn att fungera 

väl trots påfrestningar under uppväxten. Bowlby (1988, refererad i Broberg m.fl., 2006, s. 

306) menar att samspelet mellan risk och skyddsfaktorer under barndomen är olika 

utvecklingslinjer som leder till sjukdom eller hälsa. Om riskfaktorerna väger över de 

skyddande faktorerna är risken större att barnet har svårare att hantera svår händelser i livet. 

Om de skyddande faktorerna däremot väger över riskfaktorerna, är möjligheten till en 
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gynnsam påverkan och kan ge barnet en större chans att hantera svåra situationer på ett 

effektivt sätt (Andersson, 2008, s. 26; Goldsmith, Oppenheim & Wanlass, 2004, s. 8). 

Skyddsfaktorer kan finnas inom familjen, i kamratgruppen, på skolan och i samhället 

(Andersson, 2008, s. 27; Westberg & Tilander, 2010, s. 40). En tolkning utifrån begreppen 

skyddsfaktorer och resilience är att barn som haft en tuff uppväxt utan trygga anknytningar 

ändå kan utveckla en resilience och därav lyckas bra med hjälp av skyddsfaktorer så som 

andra stödjande vuxna utanför hemmet och en trygg skolmiljö. Tidigare forskning har visat att 

resilience hos små barn bland annat ger förklaringar till om att barnet trots riskförhållanden i 

uppväxten visar tecken på en trygg anknytning (Andersson, 2008, s. 30). Anknytningen kan 

alltså utgöra en viktig skyddsfaktor, något som visats i flertalet studier (Goldsmith m.fl., 

2004, s. 8). De barn som haft en bristande anknytning till sina biologiska föräldrar, men ändå 

klarat sig bra som tonåringar och vuxna har ofta haft en fungerande anknytning till någon 

annan vuxen. Det är tack vare denna relation som barnet har klarat att hantera den bristande 

uppväxtmiljön. Resultatet av tidigare studier visar att små barn har mindre möjligheter att ta 

del av denna skyddande faktor då de inte kan lämna hemmet som större barn som kan gå 

utanför hemmet på egen hand, om inte föräldrarna själva till exempel lämnar bort barnet till 

någon annan vuxen för att få avlastning (Broberg m.fl., 2006, s. 306). En tolkning utifrån 

begreppet skyddsfaktorer är att en skyddande faktor kan utgöras av barnets ålder, då äldre 

barn har större möjligheter att vara mer självständiga och skapa relationer utanför hemmet.  

 

Trots att det finns skyddsfaktorer som kan ge förklaringar till varför vissa barn hanterar 

motgångar mer effektivt än andra, menar Broberg m.fl. (2006, s. 306) utifrån en studie gjord 

av Anthony och Cohler 1989 att barn som växt upp med bristande omsorg men till exempel 

ändå klarat sina studier och inte begått brott, ändå som tonåringar och vuxna kan må dåligt. 

En del av de ungdomar som ingick i studien upplevde det inte rättvist att bli kallade osårbara. 

Bara för att ett barn klarat av skolan, undvikit kriminalitet och missbruk, betyder inte det att 

barnet ”lyckats”. Broberg m.fl. (ibid, s. 307) menar, att det är som att påstå att barndomen inte 

har något värde, att det inte spelar någon roll om barnet mår dåligt under uppväxten - så länge 

det inte syns när barnet blir vuxen. Även Andersson (2008, s. 29-30) menar att barn som vuxit 

upp med otrygga anknytningar kan klara sig bra inom ett visst område, till exempel skolan, 

men att samma barn inte behöver uppvisa samma motståndskraft i sin sociala kompetens. 

Även om ett barn visar på en god anpassning kan barnet kämpa med psykisk ohälsa, bland 

annat depression eller stress-syndrom. Detta är viktigt att ha i åtanken vid diskussion om ett 

barns resilience. Utifrån detta menar Andersson (ibid, s. 30) och Shpiegel (2016, s. 7-8) 
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utifrån utvecklingspsykopatologin att det kan vara nödvändigt att prata om resilience inom 

uppdelade områden och inte som ett övergripande begrepp, då det är normalt att barn har en 

ojämn utveckling inom olika områden. Att påstå att ett barn har en bra motståndskraft behöver 

alltså inte betyda att det är en sanning som förklarar något om hela barnet.  

 

5.4 Skolgångens betydelse 

Resultatet av tidigare forskning har visat att familjehemsplacerade barn riskerar att få 

påtagligt sämre betyg än sina jämnåriga med samma begåvning, något som kan påverka den 

psykiska hälsan negativt. Anledningen till den förhöjda risken att inte lyckas bra i skolan kan 

bland annat påverkas av att barnen ofta byter skola, har beteendeproblematik, lider av kronisk 

stress från barndomen och har adaptiva svårigheter (Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011, s. 

2489; Leonard & Gudiño, 2016, s. 809; Mattsson & Vinnerljung, 2016, s. 30-32). Även om 

familjehemsplacerade barn har större risk att inte klara av skolan menar flertalet tidigare 

studier att förskolan eller skolan kan utgöra en skyddsfaktor mot risker i hemmiljön för de 

familjehemsplacerade barnen. En trygg miljö i förskolan eller skolan kan bidra till ökad 

stimulans och självförtroende, något som kan leda till fler möjligheter i framtiden (Andersson, 

2008, s. 112). Resultat av Andersson (2008, s. 106) studie framkom att majoriteten av 

undersökningspersonerna klarat av skolan, några direkt och andra via senare studier i vuxen 

ålder. Andersson (1998, s. 3) menar utifrån en intervjubaserad studie att majoriteten av de 

familjehemsplacerade barnen kände en tillhörighet till familjehemmet och/-eller till de 

biologiska föräldrarna. En tolkning utifrån detta är att barnen känner en trygg anknytning till 

någon vårdgivare. Att barnet känner en trygg anknytning till en vårdgivare menar Daniel, 

Wassell och Gillian (2010, s. 173) och Broberg m.fl. (2006, s. 251) ger barnet en större 

möjlighet att känna samhörighet till kamrater och lärare samt anpassa sig till skolmiljön. En 

tolkning utifrån detta är att barn genom en trygg anknytning till någon vårdgivare har större 

möjligheter att känna trygghet och samhörighet till skolan och att det är därför de har större 

möjlighet att klara av skolan.  

 

En trygg anknytning skapar en känsla av sammanhang och har betydelse för barnet genom 

hela hennes levnad (Bowlby, 1973, refererad i Broberg m.fl., 2006, s. 14). Anknytningsteorin 

menar utifrån begreppet ”en trygg bas” att ett barn med en trygg anknytning på egen hand 

vågar utforska omvärlden då barnet är säker på att vårdgivaren finns kvar som en trygg bas 

om barnet behöver återvända för att få b.la. trygghet (Bowlby, 2010, s. 34). En tolkning 

utifrån begreppet trygg bas är att barn som kan använda sig av en vårdgivare som en trygg bas 
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har lättare att vara självständiga och använda det trygga anknytningsmönstret till att skapa nya 

betydande relationer till bland annat kamrater i skolan. En tolkning är att trygga relationer till 

familjehemsföräldrarna och/eller de biologiska föräldrarna möjliggör trygga relationer till 

andra, något som kan skapa en känsla av delaktighet. Barn som kan skapa trygga relationer till 

andra i till exempel skolmiljön har lättare att känna samhörighet och därmed större 

möjligheter att genomföra skolan. Enligt Broberg m.fl. (2006, s. 291) har anknytningen 

betydelse för barnets temperament och personlighetsutveckling, då en trygg anknytning kan 

kopplas till senare personlighetsdrag där barnet är öppet och utåtriktat under skoltiden. En 

trygg anknytning kan även ha betydelse för barnets acceptans av sina kamrater, då barn med 

en trygg anknytning visat sig ha bättre social kompetens än barn med otrygga anknytningar. 

Barn med trygga anknytningar har även bättre förutsättningar för goda relationer med sina 

lärare. En tolkning utifrån anknytningsteorin är att barn med trygga anknytningar till någon 

vårdgivare har lättare att skapa trygga relationer till kamrater i skolan och därav klara av 

skolan bättre än barn med otrygga anknytningar.  

 

Tidigare forskning har visat att en stabil skolmiljö och personalens engagemang för sina 

elever kan utgöra en skyddsfaktor för familjehemsplacerade barn (Leonard & Gudiño, 2016, 

s. 808). Ett stort engagemang har visat sig bidra till mindre depressiva symptom, mindre 

utbrändhet och en mer positiv inställning till livet. Barnen har även visat sig utveckla en större 

resilience (ibid, s. 810). Stöd utanför familjen i form av en lärare eller mentor har visat sig 

vara en skyddsfaktor för de barn som inte har en stabil hemmamiljö. Skolan kan förse barnet 

med det stöd och den trygghet barnet saknar i hemmet (Daniel, Wassell & Gillian, 2010, s. 

173; Leonard & Gudiño, 2016, s. 825). En tolkning utifrån begreppen skyddsfaktorer och 

resilience är att en trygg skolmiljö och engagerade lärare kan ge en förklaring till varför vissa 

barn klarar sig bättre än andra. Enligt anknytningsteorin kan barnet under skoltiden börja söka 

efter personer utanför ursprungsfamiljen som kan ge barnet den trygghet och det stöd som 

barnet behöver (Broberg m.fl., 2006, s. 239). En tolkning utifrån anknytningsteorin och 

skyddsfaktorer är att barn kan använda sig av lärare och mentorer i skolan som kan ge barnet 

den trygghet och skydd som barnet saknar i hemmiljön. En tolkning är att engagerad personal 

på skolan kan hjälpa barnet att slutföra skolan och därav klara sig bra som vuxna.  

 

5.5 Barns relation till familjehemsföräldrarna  

Resultatet av tidigare studier visar, att en trygg relation till familjehemsföräldrarna kan utgöra 

en viktig skyddsfaktor för många barn (Andersson, 2008, s. 117; Pecora m.fl., 2009, s. 7). 
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Bovenschen m.fl., (2015, s. 323-324) menar utifrån anknytningsteorin att en trygg anknytning 

till den nya omsorgspersonen, kan bidra till långsiktiga fördelar för barnet. Om anknytningen 

till den nya anknytningspersonen är trygg kommer barnet att kunna använda honom/henne 

som en trygg bas att återvända till vid behov. Genom den nya trygga anknytningen kan barnet 

lära sig att skapa strategier för att hantera jobbiga framtida situationer. En trygg anknytning 

till familjehemsföräldrarna gör även att barnet vet att de kan återvända till familjehemmet om 

det inte fungerar hos de biologiska föräldrarna efter att barnet flyttat hem (Andersson, 2008, s. 

117; Pecora m.fl., 2009, s. 7). En ny trygg anknytning till familjehemsföräldrarna kan utgöra 

en skyddsfaktor och därmed öka barnets resilience.  

 

Resultatet från flertalet tidigare studier menar att yngre barn som placeras tidigt har en större 

chans att snabbare knyta an till familjehemsföräldrarna än äldre barn, som kan behöva längre 

tid på sig innan de kan lita på den nya familjehemsföräldern, även om denne är tillgänglig och 

trygg (Bovenschen m.fl., 2015, s. 324). Broberg m.fl. (2006, s. 57) menar utifrån 

anknytningsteorin att detta kan bero på att små barn har lättare att rikta anknytningsbeteenden 

mot den vuxna som finns tillgänglig vid hotfulla situationer. Att barnet riktar 

anknytningsbeteenden mot denna person behöver dock inte betyda att barnet utvecklat en 

relation till personen än. Målet är att få sina behov av t.ex. skydd tillgodosett i en hotfull 

situation. Enligt anknytningsteorin kan ett nyfött barn inte överleva på egen hand, barnet 

behöver instinktivt skapa anknytning till andra med målet att få omvårdnad. Enligt 

anknytningsteorin kallas anknytningen trygg om barnet får den närhet och skydd som 

eftersöks (Broberg m.fl., 2006, s. 55). En tolkning utifrån anknytningsteorin är att små barn är 

i större behov av bland annat omvårdnad och skydd vid hotfulla situationer vilket kan förklara 

varför små barn har lättare att knyta an till de nya vårdnadshavarna än äldre barn som kanske 

inte har samma behov av beskydd. En studie gjord av Oosterman och Schuengel (2008, 

refererad i Dubois-Comtois m.fl., 2015, s. 120) har visat att barn vars familjehemsmor är 

engagerad och trygg kan påverka barnet positivt. Bland annat genom att barnet har större 

möjligheter att utveckla strategier som hjälper barnet att hantera framtida motgångar och 

eventuella separationer. Barnet får även en större chans att utveckla en positiv självbild och 

minskar risken för beteendeproblem (Dubois-Comtois m.fl., 2015, s. 121; Goldsmith m.fl., 

2004, s. 2). Enligt anknytningsteorin kan en ny trygg anknytning till familjehemsföräldern 

utgöra en skyddsfaktor för det placerade barnet (Gabler m.fl., 2014, s. 479). En tolkning 

utifrån anknytningsteorin är att barn som kan använda sig av familjehemsföräldrarna som en 

trygg bas upplever trygghet och att familjehemsföräldrarna är tillgängliga, något som kan 
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minska risken för beteendeproblematik och psykisk ohälsa. 

 

Resultatet från tidigare studier har även visat att en ny anknytningsrelation till 

familjehemsföräldrarna kan ändra riktningen i barnets liv, både till det bättre och det sämre 

(Andersson, 2008, s. 40). Om familjehemsföräldrarna till exempel hjälper barnet att upptäcka 

ett intresse eller en talang kan det bidra till en känsla av ett normalt vardagsliv jämfört med 

andra barns. En tolkning utifrån begreppet skyddsfaktorer är att barn genom fritidsaktiviteter 

kan känna tillhörighet och därmed få en positiv påverkan i sitt liv. Flera resultat betonar 

vikten av en fungerande relation till familjehemsföräldrarna. Genom Anderssons (2008, s. 

116) studie framgår det att majoriteten av intervjupersonerna som ingått i studien haft kontakt 

med sina före detta fosterföräldrar även i vuxen ålder. Relationen till fosterföräldrarna var 

fortfarande betydelsefull för dem och majoriteten upplevde placeringen i familjehemmet som 

en skyddande faktor. Barnen uttryckte att de var medvetna om att placeringen var rätt val för 

att skydda dem mot de risker som fanns hos de biologiska föräldrarna (Andersson, 2008, s. 

115). Resultat av tidigare studier har visat att familjehemsföräldrarnas stöd kan utgöra en 

betydande roll kring hur barnets beteende och anknytningsmönster ser ut. En trygg 

anknytning till familjehemsföräldrarna kan påverka barnets framtida anknytningsmönster 

gentemot andra till det positiva (Bovenschen m.fl., 2015, s. 331; McLaughlin, Zeanah, Fox & 

Nelson, 2012, s. 51).  
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6. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatsammanfattning där studiens viktigaste resultat tas upp. 

Kapitlet följs sedan av en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Teoriernas betydelse för resultatet diskuteras. Avslutningsvis 

innehåller kapitlet en metoddiskussion och förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultatsammanfattning  

Resultatet av tidigare studier visar att flera familjehemsplacerade barn saknar eller har en 

dålig kontakt med sina biologiska föräldrar (Andersson, 2008, s. 3; Westberg & Tilander, 

2010, s. 77). Flera av barnen kan inte använda sig av sina biologiska föräldrar som en trygg 

bas att återvända till vid behov, något som skapar en otrygg anknytning till föräldrarna 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 55). Den otrygga anknytningen 

till de biologiska föräldrarna kan vara en förklaring till varför barnen har en dålig kontakt med 

sina biologiska föräldrar. Resultatet visar att familjehemsplacerade barn har en förhöjd risk att 

utveckla sociala-, psykiska- och beteendemässiga problem (Bovenschen m.fl., 2015, s. 323; 

Gabler, 2014, s. 479; Pecora m.fl., 2009, s. 5). Anledningen till den förhöjda risken att 

utveckla sociala-, psykiska- och beteendemässiga problem kan vara en otrygg anknytning till 

de biologiska föräldrarna. Den tidiga relationen till de biologiska föräldrarna påverkar barnets 

anpassning och psykiska hälsa både på kort och lång sikt (Bowlby, 1944, refererad i Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 39; Dubois-Comtois m.fl., 2015, s. 120). 

En trygg anknytning till de biologiska föräldrarna kan minska risken för psykisk ohälsa och 

utgöra en skyddande faktor (Westberg & Tilander, 2010, s. 9). Resultatet visar vidare att det 

finns skyddsfaktorer som kan hjälpa ett barn att fungera väl trots påfrestningar under 

uppväxten (Broberg m. fl., 2006, s. 306). De barn som har en otrygg anknytning till sina 

biologiska föräldrar kan via skyddsfaktorer inom skolan, kamratgruppen, samhället eller via 

nya trygga anknytningar till familjehemsföräldrarna, klara sig bra i vuxen ålder (Andersson, 

2008, s. 27; Westberg & Tilander, 2010, s. 40). Resultatet av tidigare studier visar, att en 

trygg relation till familjehemsföräldrarna kan bidra till långsiktiga fördelar för barnet 

(Bovenschen m.fl., 2015, s. 323-324). Barnet kan genom den nya trygga anknytningen lära sig 

att skapa strategier för att hantera jobbiga framtida situationer. En trygg anknytning kan skapa 

en känsla av sammanhang, något som har betydelse för barnet genom hela livet (Bowlby, 

1973, refererad i Broberg m.fl., 2006, s. 14). Barn som kan skapa trygga relationer till andra i 

skolmiljön har lättare att känna samhörighet och har därmed större möjligheter att genomföra 

skolan. Skolan kan utgöra en viktig skyddsfaktor och öka barnet resilience genom att förse 
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barnet med det stöd och den trygghet som saknas i hemmiljön (Daniel, Wassell & Gillian, 

2010, s. 173; Leonard & Gudiño, 2016, s. 825). 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa och analysera existerande forskning kring 

anknytningsmönster mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar samt 

dess konsekvenser för barnens psykiska hälsa. Av resultatet framkom att 

familjehemsplacerade barn har en dålig kontakt med sina biologiska föräldrar, något som 

grundar sig i en otrygg anknytning (Andersson, 2008, s. 3; Westberg & Tilander, 2010, s. 77). 

Resultatet visar även att familjehemsplacerade barn har en förhöjd risk att utveckla sociala-, 

psykiska- och beteendemässiga problem, något en otrygg anknytning till de biologiska 

föräldrarna kan ligga bakom (Bovenschen m.fl., 2006, s. 323; Gabler, 2014, s. 479; Pecora 

m.fl., 2009, s. 5). En tolkning utifrån anknytningsteorin är att en trygg anknytning mellan 

barnet och de biologiska föräldrarna, kan utgöra en skyddsfaktor som kan minska risken för 

att barnet utvecklar sociala-, psykiska- och beteendemässiga problem (Bowlby, 2010, s. 34). 

Resultatet visar att även om familjehemsplacerade barn riskerar att få en ohälsosam 

utveckling menar utvecklingspsykopatologin att det finns skyddsfaktorer som kan bidra till en 

positiv hälsoutveckling. Resultatet visar att skyddsfaktorer kan hittas inom skolan, 

kamratgruppen, samhället eller via nya trygga anknytningar till familjehemsföräldrarna 

(Andersson, 2008, s. 27; Westberg & Tilander, 2010, s. 40). Även trygga anknytningar till de 

biologiska föräldrarna kan utgöra en skyddsfaktor (Westberg & Tilander, 2010, s. 9). Trots att 

resultatet visar att skyddsfaktorer kan hjälpa barnet att utvecklas positivt trots motgångar i 

uppväxten, är det viktigt att ha i åtanke att barn kan ha en ojämn utveckling inom olika 

områden. Ett barn kan till exempel klara sig bra inom skolan, medan samma barn kan kämpa 

med psykisk ohälsa. En tolkning utifrån utvecklingspsykopatologin är att ett barns resilience 

inte bör pratas om som ett övergripande begrepp. Att hävda att ett barn har klarat sig bra trots 

motgångar, och har en bra resilience, bör göras utifrån olika områden i barnets liv. Olika 

områden kan till exempel handla om barnets skolgång, social kompetens och psykiskt mående 

(Andersson, 2008, s. 29-30). 

 

6.3 Teoriernas betydelse för resultatet 

De teorier studiens resultat analyserats utifrån är anknytningsteori och 

utvecklingspsykopatologi. Båda teorierna fokuserar på att ge förklaringar till olika företeelsers 

påverkan på individen. Anknytningsteorin utgår främst från relationens betydelse mellan 
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barnet och dess biologiska föräldrar och hur denna relation kan utgöra en skyddsfaktor eller 

riskfaktor för barnets utveckling. Teorin användes i analysen av empirins resultat för att lyfta 

fram anknytningens betydelse mellan barnet och dess biologiska föräldrar. 

Utvecklingspsykopatologin utgår främst till att ge förklaringar kring varför olika barn 

påverkas olika trots att de gått igenom liknande händelser i livet. Teorin utgår från begreppen 

risk- och skyddsfaktorer och resilience. Med hjälp av utvecklingspsykopatologin har empirins 

resultat analyserats med syfte att lyfta fram olika faktorer som kan förklara varför 

familjehemsplacerade barn lyckas bra i livet trots separationer och eventuella otrygga 

anknytningar till sina biologiska föräldrar. Om andra teoretiska perspektiv skulle används kan 

resultatet av denna studie sett annorlunda ut. Med hjälp av utvecklingspsykopatologin har jag 

lyft fram orsaker till barns positiva utveckling, i kontrast till anknytningsteorin som till stor 

del beskriver orsaker till varför ett barn utvecklas negativt. Om utvecklingspsykopatologin 

inte hade använts i analysen av empirins resultat, hade resultatet av studien kanske inte haft 

samma fokus på positiva orsaker i familjehemsplacerade barns utveckling, utan istället haft 

mer fokus på förklaring kring en negativ utveckling. Om uppsatsen hade utgått från det 

salutogena perspektivet hade orsaker till barns positiva utveckling lyfts fram, och inte orsaker 

till ohälsa (Antonovsky, 2005). Jag tolkar att resultatet kan blivit liknande det nuvarande 

resultatet om det salutogena perspektivet hade använts istället för utvecklingspsykopatologin. 

Om analysen däremot utgått från systemteorin tolkar jag att resultatet kan ha fokuserats mer 

på den negativa påverkan på barnets utveckling vid en familjehemsplacering. Systemteorin 

belyser liksom anknytningsteorin individens relation till andra och hur dessa relationer 

påverkar individens utveckling. Skillnaden mellan systemteorin och anknytningsteorin är 

dock, att systemteorin fokuserar på hela nätverkets betydelse för individens utveckling. 

Systemteorin fokuserar även på individens utveckling i relation till vilken miljö individen 

befinner sig i (Payne, 2008, s. 211). Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt en studie har 

kan resultatet se olika ut, då olika teorier fokuserar på olika områden.  

 

6.4 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudier är oftast att sammanställa all litteratur inom ett givet område. Då 

det finns mycket skrivet inom det givna området är det viktigt att framställa en avgränsad 

sammanställning, till exempel genom att sammanställa resultat eller använda metoder för att 

avgränsa. Vid avsaknad av avgränsningar finns det en risk att uppsatsen blir en ytlig 

presentation av all litteratur som finns inom ett område, som kan göra det svårt att granska 

och analysera innehållet (Backman, 2008, s. 72-73). Då det finns mycket litteratur om 
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familjehemsplacerade barn krävdes det en medvetenhet om detta för att inte skapa en 

granskning av den litteratur som finns, utan istället skapa en sammanställning över 

kunskapsläget. Eftersom jag i denna uppsats strävat efter en så hög trovärdighet som möjligt, 

har jag genom inkluderings- och exkluderingskriterier specificerat sökprocessen utifrån olika 

kriterier, som kan relateras till studiens syfte och frågeställningar. Då detta är en 

litteraturstudie baserad på tidigare forskning och inte egna observationer har det inte funnits 

möjlighet att följa upp eller ställa följdfrågor där det kunnat varit av intresse. Hade följdfrågor 

kunnat ställas hade resultatet kunnat se annorlunda ut. I denna uppsats har en integrativ 

litteraturstudie används som metod, något som gjorde det möjligt att använda både kvalitativ 

och kvantitativ forskning som empiri. Genom användandet av den integrerade 

kunskapsöversikten utformades analysen genom att hitta teman i empirin. Hade en annan 

metod använts kan resultatet sett annorlunda ut, beroende på hur empirin skulle lyfts fram i 

analysen (Whittemore & Knafl, 2005, s. 547).  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Av resultatet framgår det att familjehemsplacerade barn har en förhöjd risk att utveckla 

sociala-, psykiska- och beteendemässiga problem (Bovenschen m.fl., 2006, s. 323; Gabler, 

2014, s. 479; Pecora m.fl., 2009, s. 5). Av resultatet framgår det även att det finns 

skyddsfaktorer som kan minska risken för sociala-, psykiska- och beteendemässiga problem, 

och hjälpa ett barn att fungera väl trots påfrestningar under uppväxten (Broberg m. fl., 2006, 

s. 306). Dessa skyddsfaktorer kan finnas inom skolan, kamratgruppen, samhället eller via nya 

trygga anknytningar till familjehemsföräldrarna (Andersson, 2008, s. 27; Westberg & 

Tilander, 2010, s. 40). Jag anser att vidare forskning kring skyddsfaktorernas påverkan hos 

familjehemsplacerade barn kan vara av intresse. Kvalitativa intervjuer med barn som är eller 

varit placerade i familjehem skulle kunna ge en möjlighet att undersöka varför vissa individer 

klarat sig bra som vuxna trots påfrestningar under uppväxten, och andra mindre bra. Jag anser 

även att vidare forskning skulle kunna genomföras genom att jämföra skillnader och likheter 

hos familjehemsplacerade barns hälsoutveckling inom olika geografiska områden. Utifrån 

sådan forskning finns möjlighet att se om familjehemsplacerade barn inom olika geografiska 

områden har olika förutsättningar att klara sig bra som vuxna. Forskning inom dessa områden 

skulle kunna bidra till en större förståelse kring vilka skyddsfaktorer som finns och hur dessa 

kan bidra till en positiv hälsoutveckling.  
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