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Abstrakt 
Barn som bott i fosterhem eller på barnhem kan uppleva en viss påverkan av sin 
tid på boendet. En del barn skapar symtom som härstammar ur deras barndom 
och uppväxt. Alla barn behöver inte påverkas av att bo på barn eller fosterhem, 
men en del kan komma att göra det. De kan bland annat drabbas av sömn- och 
koncentrationssvårigheter samt en del beteendeproblem. En del vuxna som bott 
på barnhem eller fosterhem i barndomen kan bära med sig upplevelser från sin 
tid på boendet och än idag uppleva en sorts påverkan. Syftet med denna uppsats 
är att undersöka hur två vuxna kvinnor upplevde sin tid på barnhem alternativt 
fosterhem samt hur de anser sig ha påverkats av det i vuxen ålder.Två 
livsberättelseintervjuer genomfördes med två kvinnor. Den ena kvinnan har bott 
på barnhem och den andra på fosterhem. Undersökningen visar att det finns en 
påverkan för de båda kvinnorna, både psykiska och fysiska, som de bär med sig 
även i vuxen ålder. Båda två upplever ett uteblivet stöd i barndomen. De 
upplevelser som de båda kvinnorna varit med om samt bär med sig i vuxen 
ålder har genom den här studien visat sig ha en viss påverkan.  

 

Nyckelord: Familjehem, Barnhem, Fosterbarn, Fosterhem, upplevelser.  



 
 

Förord 
 

Den här uppsatsen har varit intressant, lärorik samt utvecklande för oss att genomföra. Vi har 
fått tagit del av två kvinnors livshistorier och vi vill därför rikta ett jättestort tack till dessa två 
personer. Tack vare dem så gick vår studie att genomföra. Vi vill också tacka varandra för ett 
gott samarbete och engagemang, samt andra lärare som stöttat och väglett oss i vårt 
uppsatsskrivande. Avslutningsvis så vill vi tacka våra familjer som stått ut med oss under 
denna utvecklingsperiod samt skrivande.  

 

Eva Borg och Johanna Lindblom 

 

Januari 2011 
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1. Inledning 
Redan under våren 2010 började våra tankar kring vad vår kommande C-uppsats 
skulle komma att handla om. Under den här tiden så uppmärksammades i media 
barnhem och fosterhem i Sverige. Det förekom anklagelser mot personalen som 
arbetade på barnhemmen samt fosterhemmen om sexuellt utnyttjande och 
misshandel av de boende barnen, som trädde fram i vuxen ålder. När vi hörde 
talas och läste om det här så fick vi vår idé till C-uppsatsen. Uppståndelsen kring 
barnhem och fosterhem har fortsatt.  På Uppdrag granskning den 20 oktober 
2010 visades ett avsnitt om barn som bott på fosterhem. Vi anser att man till en 
viss del uppmärksammar barnhem och fosterhem i media. Vi tycker ett stort 
fokus ligger på vad barnen har utsatts för, men man nämner inget om hur deras 
barndom påverkat dem i vuxen ålder.  

Vi har alltid trott och tänkt att barn som bott på barnhem eller i fosterhem har ett 
tuffare liv än andra barn, samt att de har en ostabil grund från barndomen. 
Anledningen till det här tankesättet vet vi inte riktigt utan det är bara vad vi 
tycker oss ha hört talas om osv. Egentligen så ligger ingen kunskap till grund för 
våra antaganden, därför anser vi att det ska bli intressant att skriva den här 
uppsatsen om vuxna personers upplevda tid på barnhem och fosterhem, samt 
eventuell påverkan kopplat till det här. Nya kunskaper kommer att införskaffas 
under arbetets gång av uppsatsen, men det går inte att generalisera resultatet 
eftersom uppsatsen bygger på enskildas personers uppfattningar och 
erfarenheter. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer det att ges en historisk beskrivning för att sedan gå mot 
en modernare beskrivning av barnhem och fosterhem. För att ge en överblick 
samt skapa en förståelse för då- och nutid. De pedagogiska teorier som vi valt 
att använda oss av kommer löpande i texten. Bakgrunden ger även en 
beskrivning av vad barnhem och fosterhem är, och ger till en viss del en 
statistisk bild. Under rubriken socialtjänsten ges en bild av hur deras 
verksamhet samt arbete bör och kan gå till. Rubriken uppfostran visar en del 
av de uppfostringsmetoder och synsätt som barnhem och fosterhemmen kan 
ha, och använda sig av. Bakgrunden tar även upp en rubrik om adoption som 
förklarar och ger en bild av det som rubriken säger, om just adoption. I 
stycket, hur påverkas barnen av att bo i fosterhem och på barnhem? Ges 
konkreta exempel på symtom samt konsekvenser som tiden på barmhem eller 
fosterhem kan ge.  

2.1. Från förr till nu 
I Sverige vid 1800-talets slut bodde mer än 41 000 barn på fosterhem, många av 
dessa barn bodde i missär i fosterhemmen (Ohrlander 1991).  
 
”Sett i ett historiskt perspektiv finns en lång tradition av emottagande av fosterbarn. Detta är 
också dokumenterat i olika rättsliga förhållanden vad gäller fosterföräldraskap. Denna 
lagstiftning belägger att fosterbarn sågs som arbetskraft.” (Ohrlander 1991, s. 45) 
 
Genom alla tider har föräldralösa barn inneburit ekonomiska problem för 
samhället, därför har lösningarna varierat. Det övergripande ansvaret över barns 
välbefinnande och hälsa vilar på föräldrarna. Det förekommer att en del föräldrar 
inte klarar av ansvaret som en förälder har utan brister i omsorg och vård av 
barnet. I sådana fall talar man om barn som far illa. De flesta barn som blir 
omhändertagna kommer från missbrukarfamiljer, eller har föräldrar som är 
psykiskt sjuka. En annan orsak kan vara fysiskt våld inom hemmet eller att den 
dagliga vården som ett barn kräver inte sköts tillräckligt, vilket har visat sig vara 
den vanligaste orsaken till ett omhändertagande. Samhället är den aktör som får 
ta över ansvaret för de barn vars föräldrar inte har förmågan. 
(Barnombudsmannen 2000, Andersson et al.1996 och Andersson 1995).   
 
Inom socialtjänsten pratar man idag inte längre om barnhem utan istället talar 
man om hem för vård eller boende så kallade HVB-hem. Vilket innebär ett 
samlingsnamn för olika institutioner som bland annat erbjuder olika typer av 
hjälp, stöd och vård (Andersson 1984).  

2.2. Socialtjänstens arbete  
Socialtjänsten är till för att bidra och uppmuntra till goda levnadsförhållanden 
(Clevesköld et al. 2010). En annan uppgift som de ansvarar för är att ge familjer 
och enskilda personer i behov av stöd och hjälp den omsorg och hjälp som 
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situationen kräver. Den omkringliggande omgivningen runt barnet har en 
avgörande betydelse för hur barnet kommer att må i det vuxna livet (Andersson 
1996). Om det finns en fara att ett barns utveckling störs i den biologiska 
familjen ska socialtjänsten påbörja en utredning. Bara i Sverige startas varje år 
mer än 5 000 sociala utredningar med en inriktning på barn som far illa. 

Vid en utredning tilldelas barnet en handläggare som tillsammans med barnet 
eller vårdnadshavaren inför en plan, en så kallad utredningsplan, över det tänkta 
arbetet. Planen bör innehålla metod, syfte och tidsplan och det ska även 
framkomma klart och tydligt vilka som ska ingå i utredningen samt när 
eventuella möten sker (Clevesköld et al. 2010). Barn har ofta en liten kännedom 
om varför en utredning sker eller varför en omplacering skett. När ett beslut har 
tagits om att ett barn ska omplaceras ska även utredningen innehålla en vårdplan. 
Vårdplanen ska göras ihop med föräldrar och barn som tillhör utredningen. 
Claezon (2004) påstår att ett gott samarbete och en tillit mellan socialarbetaren 
och barnen bygger på att socialarbetaren lägger ner tid på barnet. Förmågan att 
lyssna samt skapa en delaktighet för barnet är viktig i den kommande processen.  

 

2.3. Barnhem 
Beteckningen barnhem används inte inom socialtjänsten, som tidigare nämndes, 
men beteckningen hänger fortfarande kvar inofficiellt och med barnhem menar 
man ett boende som kan ge vård för barn under tolv år (Andersson 1995).  
 
”Under 1970-talet minskade antalet institutionsplaceringar påtagligt och många barnhem lades 
ner. Under 1980-talet kan man åter skönja en ökning av antalet barn som placeras på 
dygnsinstitutioner.” (Andersson 1995, s. 25-26) 
 
De barn som hamnade på barnhem var oftast fattiga, hjälplösa och föräldralösa. 
En del institutioner krävde en viss intagningsålder på barnen samt läkarintyg 
som visade att barnen var fria från smittosamma sjukdomar. ”Av ca 150 
barnhem kring 1910 uppges visserligen att drygt hälften tog emot barn av båda 
könen, men drygt 40 procent av institutionerna var flickbarnhem och knappt fem 
procent pojkbarnhem.” (Söderlind 1999, s. 13). Uppfostringsanstalten som var 
ett boende för enbart flickor hade år 1869 en intagningsålder på 7-12 år. För att 
en inskrivning på barnhemmet skulle ske var föräldrarna tvungna att avsäga sitt 
föräldraskap (Söderlind 1999). Barnhuset som grundades på 1630-talet var ett 
barnhem fram till 1930-talet där intagningsålder var 6-14 år. Anledningen till 
den höga intagningsåldern berodde delvis på möjligheten till att få bort barnen 
från gatorna (Ohrlander 1991 och Söderlind 1999). Barnhemmen erbjöd besök 
av anhöriga och familj samt besök på hemmaplan, vilket betyder utanför 
barnhemmet. Detta skedde endast ett fåtal gånger per år (Söderlind 1999).  
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2.4. Fosterhem 
Enligt Ohrlander (1991) flyttade många fosterbarn ofta. De gånger barnen kände 
trygghet hos fosterfamiljen fanns det en ständig rädsla och oro inför inspektörens 
besök eftersom dessa kunde leda till eventuell förflyttning. Andra gånger då 
barnen vantrivdes så var inspektörens besök högt uppskattade. Förr hade 
fosterföräldrarna mer makt över barnens existens i familjen, exempelvis så 
kunde fosterföräldrarna sända tillbaka barnet om de kissade i sängen. Många 
fosterföräldrar valde också att sända tillbaka barnet vid en viss ålder då det gav 
mer pengar att sköta om småbarn. Flickor var det större efterfrågan på eftersom 
de kunde sköta hem och hushåll. Efterfrågan på pojkar var inte lika stor eftersom 
de sågs som mindre användbara, större i maten och bråkigare. På grund av det 
här blev en omplacering svårare, därför höjdes det ekonomiska stödet för pojkar 
(Ohrlander 1991). Enligt Söderlind (1999) ansågs pojkar vara mer eftertraktade 
än flickor. Då de var en större tillgång till tyngre arbetsuppgifter på bland annat 
gården.  

2.5. Adoption 
Huvuddelen av adoptionerna i Sverige är styvbarnsadoptioner. Socialnämnden 
gjorde ett uttalande 1998 att av 162 barn födda i Sverige var det endast 26 barn 
och 21 spädbarn som bortadopterades, medan 114 adoptioner var 
styvbarnsadoptioner (Barnombudsmannen 2000). Innan år 1917 var möjligheten 
till adoption inom Sverige uteslutet, men efter det här året skedde en ändring i 
lagstiftningen som gav rätten till att adoptera ett barn (Lindblad 2004 och 
www.socfamratt.se). Internationella adoptioner till Sverige fick framför allt sitt 
genombrott år 1969, samtidigt det här året minskade nationella adoptioner 
(Lindblad 2004). Internationella adoptioner startade dock inte år 1969, det har 
visat sig förekomma adoptioner redan under andra världskriget. De flesta 
adoptionsbarn kommer bland annat från Vietnamn, Kina, Ryssland samt Indien, 
och mängden barn som anländer från de här länderna till Sverige är omkring 
800-1 100 barn per år. Majoriteten av de barn som anländer från de asiatiska 
länderna är flickor (Barnombudsmannen 2000). En undersökning (Snowden et 
al. 2008) visar vilken chans barn som bor i fosterhem har att bli adopterade. 
Störst chans hade barnen som var mellan 5 och 11år och som hade bott i en 
fosterfamilj med gifta föräldrar sedan de var 2-5år.  De barn som hade minst 
chans till att bli adopterad var 11 år eller äldre samt bodde hos en fosterfamilj 
som inte var gifta och inte tillhörde samma etnicitet.  

2.6. Uppfostran och familjens betydelse 
Arbetets roll och betydelse är något som Per-Johan Ödman lyfter fram gällande 
den pedagogiska synen när det kommer till uppfostran av barnen (Söderlind 
1999). Arbete på barnhemmen sågs som ett pedgogiskt inslag och tillhörde den 
dagliga uppfostran (Ohrlander 1991). Exempelvis förberedes flickorna för att bli 
duktiga tjänarinnor i hemmet. Söderlind (1999) tar upp olika uppfattningar om 
uppfostran på barnhem, där bland annat en kvinna ansåg att det var en hård och 
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sträng uppfostran, som även innehöll straff som aga och utebliven mat. I början 
av 1900-talet ingick aga i den dagliga uppfostran utav barnen på barnhemmen. 
1979 blev Sverige först i världen med att införa lagen om barnaga. Syftet med 
lagen som finns att hämta i föräldrabalken är till för att tydliggöra att aga inte 
heller är tillåtet i uppfostringssyfte, vilket var vanligt och tillåtet förr i tiden 
(www.barnombudmannen.se). ”Belöning nämns vid flera tillfällen som ett sätt 
att påverka barnen och uppmuntra visst beteende.” (Söderlind 1999 s. 234). 
Exempelvis delades pengar ut till dem som varit flitiga och duktiga på slöjden, 
man kunde även få belöning för gott uppförande (Söderlind 1999). 
 
Enligt Dewey´s (2004) pedagogiska tankesätt utvecklas individen genom ett 
samspel med den omkringliggande miljön, som innebär ett lärande av de normer 
som råder. De vuxnas uppgift är att föra barnet i rätt riktning genom att utveckla 
ett samspel med sin omvärld (Dewey, 2004). Inom familjen läggs grunden för 
våra värderingar och skapar till en viss del våra erfarenheter och tankesätt 
(Mathiesen 2000). ”Samhället är genomsyrat av regler för våra handlingar och 
vårt sätt att vara. Det rör sig både om negativa regler – som föreskriver vad man 
bör undvika – och normer för lämpligt handlande, positiva regler” (Ödman 1998 
s. 190). Redan som barn lär vi oss att leva oss in i vår familj och dess kultur och 
barnet lär sig sin livssituation genom sin familjs sätt att uppleva och förstå den. 
Barnets syn på sig själv och världen runt omkring dem utvecklas i samspel med 
familjen, och de sociala relationerna (Mathiesen 2000). 
 

2.7. Hur påverkas barnen av att bo i fosterhem och på barnhem? 
”Genom århundradena kan vi följa en pågående diskussion om barnhem eller 
fosterhem var den bästa uppväxtmiljön för barn som inte kunde eller inte ansågs 
kunna växa upp i sin egen familj.” (Söderlind 1999 s. 109). Forskning visar att 
det förekommer störningar hos barn som placerats i fosterhem i ett år eller 
längre. Beteendeproblem är vanligt hos barn som bott i fosterhem (Tinienko et 
al. 2010). Barn som bor i fosterhem kan drabbas av sömnproblem. Anledningen 
till de eventuella sömnproblemen kan bero på att natten och mörkret har en 
anknytning till olika upplevelser som till exempel övergrepp, och därmed skapa 
en oro kring sänggåendet (Leathers 2006). Forskning visar att barn som har 
hamnat på fosterhem mår fysiskt och psykiskt sämre än barn som är uppväxta i 
sin biologiska familj (Sullivan et al. 2007). Det handlar om huvudvärk, migrän, 
epilepsi, diabetes, depressioner, ökad aggression samt lägre självkänsla. Det som 
bottnar till denna ohälsa är oftast ett bristande stöd från fosterfamiljen. 
Fosterfamiljen saknar den kunskap som behövs för att stötta och hjälpa 
fosterbarnet (Sullivan et al. 2007 och Denuwelaere et al. 2006).  
 

Barn som först bott på institutionsbarnhem för att sedan bli bortadopterad eller 
hamnar i fosterfamilj har en högre rapportering angående 
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koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter från fosterfamiljen än 
biologiska barn och de barn som ej bott på institution (Merz et al. 2010). De här 
barnen har även en ökad risk att få autistiska symtom. Barn som har blivit 
adopterad efter sex månaders ålder har en högre risk till ohälsa än barn som 
adopteras före sex månaders ålder (Merz et al. 2010). Dessutom visar forskning 
att fosterbarn ofta är inblandade i de flesta konflikter som sker i fosterhemmet än 
de biologiska barnen. De flesta konflikter sker mellan fosterbarnet och 
fostermamman och är oftast kopplat till fosterbarnets emotionella problem. Den 
här forskningen visar även att fosterpappan har ett stort inflytande vad gäller 
fosterbarnets tro på sig själv, självkänsla och självförtroende. Ett minskat 
föräldrastöd ger en högre risk för emotionella problem hos fosterbarnet 
(Denuwelaere et al. 2006). Forskning visar även att ju äldre barnen är när de 
hamnar hos en fosterfamilj desto sämre mår barnen psykiskt och fysiskt. Den 
visar att fosterbarnen mår sämre och sämre ju längre barnet bor hos en 
fosterfamilj och att de har ett större känslomässigt behov än de biologiska 
barnen (Sullivan et al. 2007). Fosterföräldrar anser att deras fosterbarn mår 
sämre när de får träffa sina biologiska föräldrar. Därför gjorde McWey med flera 
(2010) en undersökning för att se om det här stämmer. De fick fram att barn som 
inte får eller kan träffa sina biologiska föräldrar löper större risk för 
beteendeproblem. Studien visade även att flickor mår sämre än pojkar och att 
flickor även har en högre risk att drabbas av depression. Om barnen utsattes för 
våld i hemmet ökade risken för depression markant.  

Det har länge varit dokumenterat att det finns en hög risk för emotionella och 
beteendemässiga problem bland barn och ungdomar boende på fosterhem 
(McWey et al. 2010 och Marcellus 2010). De här barnen har många gånger 
utsatts för psykisk och fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vilket också 
kan vara en av anledningarna till den ångest, ilska, depression och emotionell 
likgiltighet som barnen kan drabbas av. Barn som bott på fosterhem kan ha 
svårigheter att knyta an till andra människor och därmed ha relationsproblem 
(McWey et al. 2010).  

3. Problemformulering 
De barn som placeras i fosterhem eller på barnhem får många gånger en helt 
annan uppväxt än barn som bor med sin familj. Vi tycker inte att effekterna av 
att bo på barnhem eller fosterhem har uppmärksammats tillräckligt och vi har 
därför valt att titta närmare på påverkan av att bo på barnhem eller fosterhem.  

4. Syfte 
Syftet är att undersöka hur vuxna personer upplever sin tid på barnhem och 
fosterhem, samt hur de anser sig ha påverkats. 
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5. Metod 
Under det här stycket kommer planering och genomförande att beskrivsa samt 
vårt arbetssätt före och efter intervjuerna. På så sätt kan läsaren följa vårt 
arbetssätt i kronologisk ordning. I metoddelen kommer vi även att beskriva 
hermeneutik samt hur denna ansats har inspirerat vår uppsats. 

5.1. Hermeneutik 
Hermeneutiken tillhör det holistiska synsättet, med det menas att de ser till 
helheten av ett fenomen (Åkerberg 1986). Inom hermeneutisk ansats ställer 
forskaren frågeställningar med inriktningen om vad de här händelserna har för 
betydelse för individen (www.infovoice.se). Vår forskningsmetod är inspirerad 
av hermeneutik, då vi tolkat och återberättat livsberättelser. Hydén med flera 
(1997) beskriver tre nivåer som ligger till grund för en livshistoria. De tre 
nivåerna innefattar händelser, återberättande samt konstruktion. Den största 
vikten av en historia är de händelser som den bygger på, men också vad som 
orsakat eller förorsakat den. Inom hermeneutiken tolkar man i första hand utifrån 
texter såsom dagböcker, men man kan även få fram data genom intervjuer, och 
det är just de vi ska göra i vårt arbete (Åkerberg 1986). När man tolkar inom 
hermeneutiken försöker man inte se en absolut sanning utan man vill bara se det 
som blotta ögat kan se (Åkerberg 1986). Vi har gjort en narrativ studie som 
bygger på tolkning av de livsberättelser som studien innehåller. ”Den 
feministiska sociologen Catherine Kohler Riessman poängterar att kärnan i 
narrativ analys eller narrativa studier är dess tolkande karaktär.  Det handlar om 
att systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala 
värld.” (Johansson 2005, s. 27). 

5.2. Urval 
Vår studie bygger på vuxna individer som bott på barnhem eller fosterhem. 
Genom de här personernas livsberättelser vill vi se hur barndomen samt 
vuxenlivet kan präglas och påverkas av livserfarenheter gällande boendet på 
barnhem eller fosterhem. Ämnet i sig kan vara känsligt och vi anser därför inte 
att vår studie bör inkludera barn och ungdomar, utan vi vill att deltagarna ska 
vara vuxna och införstådda i studien. Deltagarna i studien ska känna sig 
bekväma att prata om sitt liv och inte heller känna några krav eller måsten, utan 
deltagandet är frivilligt. Vi ser det här ämnet som vi nämnde tidigare som väldigt 
intressant och något som bör uppmärksammas, på samma sätt känner de 
individer som valt att delta i studien och därmed deras deltagande. Vi valde våra 
intervjupersoner utifrån deras livserfarenheter som vi hört talas om, och därmed 
fick de ingå i vår studie. Genom privata kontakter känner vi till 
intervjupersonernas berättelser till en viss del och ville därför ta del av deras 
erfarenheter och upplevelser. Då vår uppsats både berör barnhem och fosterhem 
så var det en självklarhet för oss att intervjua två personer med olika bakgrund, 
men ändå tillhörande samma ämne. Vi har intervjuat två kvinnor, en som bott på 
barnhem och en annan som bott på fosterhem. För att sedan kunna se på hur 
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deras tid på barnhem och fosterhem påverkat dem i vuxen ålder. Anledningen till 
att studien bygger på de här två kvinnornas livsberättelser beror på det frivilliga 
deltagandet samt den privata kontakten. En förfrågan om ett deltagande via ett 
missiv skickades ut till båda kvinnorna (se bifogad bilaga 2), som sedan valde att 
delta samt kontakta oss för tidsbokning av ett intervjutillfälle.   

5.3. Val av insamlingsmetod 
”Det mest typiska för intervjun som datainsamlingsmetod är den direkta 
kommunikationen mellan intervjuaren och den som intervjuas, respondenten.” 
(Carlsson 1990 s. 80) Vid en intervju skiljer sig rollerna mellan de olika 
aktörerna. Intervjuaren vill finna svar på sitt syfte genom informationen som ges 
från respondenten (Carlsson 1990). Det finns en del fördelar med att genomföra 
en intervjustudie. Bland annat minimeras risken för missförstånd samt 
misstolkningar och samtalet blir många gånger mer spontant. En intervjustudie 
ger även en ökning av svarsfrekvensen (Carlsson 1990).     

Narrativa studier och berättelseforskning har vuxit som metod inom 
forskningsfältet (Johansson 2005). Vi har valt att göra en narrativ studie, 
eftersom vårt syfte kräver livsberättelser för att kunna besvaras på bästa möjliga 
sätt. Metoden då man samlar in samt analyserar egna individers berättelser kallas 
även för livshistorisk metod, som innebär intervjuer, där intervjupersonen och 
dess berättelse står i centrum. Denna metod är många gånger halvstrukturerad 
och berör ett visst tema (Johansson 2005). Vårt användningssätt har varit 
halvstrukturerat och temat har varit vuxna individers påverkan. Ibland använder 
man beteckningen djupintervju om den kvalitativa intervjun. Med det avses att 
man söker koncentrera intervjun till några få men betydelsefulla punkter. Man 
söker ”djup” snarare än ”bredd” i informationen från den intervjuade.” (Carlsson 
1996, s. 25) För att kunna besvara forskningsfrågorna kommer den här studien 
att vara en kvalitativ studie, intervjustudie, som inkluderar en person som bott på 
barnhem i Sverige och en annan person som bott i fosterhem. Det är deras 
upplevelser och erfarenheter som kommer att tas upp. Den här metoden passar 
bra till den här studien eftersom det är två personers livshistoria som berättas, 
vilket sker bäst via en intervju. Enligt Johansson (2005) innebär en livsberättelse 
en persons egna tolkningar och erfarenheter. Vid forskning som inkluderar 
livsberättelser fokuserar man på bland annat kategorier. Innan intervjutillfället 
bör de som ska utföra intervjun vara pålästa på det valda ämnet, samt ha ett klart 
och tydligt syfte att följa (Trost 1993).  

Vi har valt att arbeta utifrån fria intervjuer, då respondenten är den som leder 
samtalet medan intervjuaren enbart lyssnar och håller samtalet inom dess ramar. 
Med halvstrukturerad intervju arbetar intervjupersonerna utifrån olika teman och 
frågorna är öppna. Fria intervjuer går till som så att respondenten är den som 
berättar sin historia och intervjuaren avbryter inte den som talar och ställer heller 
inte direkta frågor. Pauser kan vara positivt och något att utnyttja vid en intervju 
då det kan ge utrymme för reflektion (Carlsson 1990 och Skott 2004). I en öppen 
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intervju stärks validitet medan reliabiliteten kan försvagas (Åkerberg 1986). Vi 
tycker att båda metoderna passar in då vi kommer använda oss av öppna frågor 
och respondenten är talesmannen. Studier med kvalitativ inriktning bör sträva 
efter så hög och god validitet och reliabiltet som möjligt. Studien ska enbart 
undersöka det bestämda syftet och ingenting annat, och metoden ska utföras på 
ett korrekt och tillförlitligt sätt (Trost 2010). Vår studie har följt syftet och enbart 
tittat på samt redovisat de två kvinnornas uppleverlser och påverkan. 

5.4. Miljön 
Miljön under intervjun ska vara trygg och ostörd så det blir en relation mellan 
intervjuperson och intervjuare (Trost 1993). Vi ansåg att miljön var väldigt 
viktig vid intervjuerna i vår studie, eftersom ämnet som vi har valt faktiskt kan 
väcka känslor. Det är därför viktigt att intervjupersonen känner sig tillräckligt 
trygg för att kunna berätta sin livshistoria, på så sätt fick vi ut mer av 
intervjuerna. Intervjupersonerna fick själva välja var intervjun skulle ta plats, för 
att kunna skapa en trygghet. Intervjuerna ägde på eget initiativ från respondenten 
rum i deras egna hem. Vilket vi ansåg som en trygg och bra plats för 
intervjupersonerna, för att lätta upp stämningen lite tog vi med oss fika och bjöd 
på. Vi som oerfarna intervjuare kände oss dock inte lika trygga i den miljön. 
Respondenten var den som skulle berätta sin livshistoria och därmed fick vi sätta 
vår individuella osäkerhet åt sidan, för att få ut så mycket som möjligt vid 
intervjutillfället.  

5.5. Deltagande 
Deltagarna har rätt att vara anonyma om de så önskar (Kvale et al. 2009). Inför 
oss som intervjupersoner går det inte att skapa en anonymitet utan istället en 
konfidentialitet, gentemot läsarna. Den data som samlas in ska inte kunna 
kopplas samman med deltagarna och utomstående personer ska inte heller kunna 
identifiera medverkande personer. Därför kan man som forskare byta ut 
deltagarnas namn mot koder, siffror eller fingerat namn, för att uppfylla önskan 
om anonymitet (Carlsson 1990). Båda kvinnorna vill inte kunna identifieras utav 
läsarna och vi kallar dem därför för ”Caroline” och ”Sahra”. Den första kvinnan 
vi intervjuade, Caroline har bott på ett barnhem medan Sahra har bott på 
fosterhem en del av sin barndom. ”Alla människor har rätt att bestämma över sitt 
privatliv.” (Carlsson 1990, s. 55). Den ena kvinnans yrke kan inte avslöjas 
eftersom hon är till en viss del en offentlig person. På grund av det här har vi 
valt att inte nämna hennes yrke i uppsatsen.  Carlsson (1990) menar att studiens 
deltagare har rätt att själva bestämma över vad de vill ge ut för typ av 
information om sig själva och deras privatliv. Om forskaren väljer att använda 
och publicera uppgifter om deltagarna utan deras vetskap eller medgivande så 
innebär det ett oetiskt handlande.  
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5.6. Intervjuguide 
Vid intervjutillfällena använde vi oss av en intervjuguide för att skapa en grund, 
men vår förhoppning var ändå att intervjupersonerna skulle bli så pass bekväma 
i samtalet att de till en viss del vågade tala fritt och ge oss information även om 
vi inte frågat om den. Intervjuguiden utformades som så att vi skapade rubriker 
med tillhörande punkter (se bifogad bilaga 1). Målet med intervjun var att få ta 
del av deltagarnas egna upplevelser, erfarenheter samt påverkan av att ha bott på 
barnhem eller fosterhem. Vi ville därför att deltagarna skulle prata så fritt som 
möjligt och använde oss därför bara av intervjuguiden som en mall och för att 
kunna leda samtalet i rätt riktning. Vilket innebar att få svar vid intervjuerna som 
samspelar med vårt syfte, och behandlar vårt ämne.  

Efter att vi skapat vår intervjuguide så valde vi att träna på att intervjua varandra, 
eftersom det var av stor vikt att vi inte styrde samtalet eller påverkade 
intervjupersonens berättelse, utan de skulle som sagt få tala fritt. På grund av det 
var våra ordval samt formuleringar viktiga inför intervjutillfället och vi valde 
därför att öva på varandra samt våra anhöriga. Ely (1993) och Kvale med flera 
(2009) skriver att det är nödvändigt att träna på att intervjua inför 
intervjutillfället, för att få ut så mycket som möjligt av intervjun samt 
respondentens berättelse.  Vilket är bra för att skapa en egen förberedelse inför 
intervjutillfället.  

Vårt nyckelord som vi använde oss av vid intervjuerna var berätta. Istället för att 
ställa raka frågor, eller ja och nej frågor så valde vi att be intervjupersonen 
berätta om exempelvis sin tid på barnhemmet, och ville vi veta mer så bad vi 
intervjupersonen berätta mer om just det tema som den berättat om. De teman 
som vi använde oss av i intervjuguiden var Fosterhem eller barnhem, adoption, 
uppfostran, upplevelser och påverkan av att bo på barnhem eller fosterhem och 
tiden efter. Vi valde att ha olika punkter under varje tema enbart för vår egen 
skull. 

5.7. Intervjuarens roll 
Inför intervjutillfället bekantade vi oss med litteratur som beskriver hur en 
intervju ska gå till samt intervjuarens roll i det hela. Det är viktigt att 
intervjuaren inte talar när respondenten berättar sin historia, eftersom 
respondenten då kan bli störd. Vid intervjutillfället är det viktigt att intervjuaren 
ställer frågorna på rätt sätt. Frågorna bör vara öppna istället för slutna. En öppen 
fråga kan exempelvis formuleras, du sa att du gillade att åka skridskor, hur 
kommer det sig? (Ely 1993). Som vi nämnde tidigare så är vårt nyckelord under 
intervjun berätta. Därför har vår intervju baseras på öppna frågor och inte slutna, 
då vi ville att respondenten skulle berätta sin historia med egna ord och utan 
påverkan från oss som intervjuare. Enligt Ely (1993) och Kvale med flera (2009) 
är det viktigt att intervjuaren är lyhörd och lyssnar på respondenten. De påpekar 
även kroppsspråket och tonfallets roll och ser det som en viktig del i en lyckad 
intervju. Intervjupersonerna bör också visa sitt intresse för respondentens 
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historia genom kroppsspråket. Då vi som intervjuare ville få ut så mycket som 
möjligt vid intervjutillfällena och har fått äran att lyssna på dem, ser vi det som 
en självklarhet att visa vårt intresse och uppmuntra respondenten till att tala fritt. 
Det gäller inte bara i ord utan även kroppsspråk och ögonkontakt.  

5.8. Genomförande av intervjuer 
Redan i missivet valde vi att hänvisa till det frivilliga deltagandet som råder vid 
den här undersökningen, samt uppsatsens syfte och innehåll. Vid intervjutillfället 
valde vi att informera deltagarna om de etiska principerna som råder vid 
uppsatsskrivande, för att noga poängtera om bland annat deltagarens frivilliga 
deltagande (Kvale et al. 2009). Enligt Carlsson (1990) ska respondenterna få all 
information som berör uppsatsen och därefter själva fatta beslut om medverkan.  
”De första minuterna av en intervju är avgörande.” (Kvale 2009, s. 144). Det här 
är något som vi har tagit med i beräkningen då vi faktiskt vill skapa ett 
förtroende och en trygghet för intervjupersonerna, då vi ville ta del av deras 
livsberättelser.  
 
Intervjun med Caroline ägde rum den 25 november 2010, klockan 17.00, och 
den andra med Sahra skedde den 2 december 2010, klockan 15.00. Eftersom 
intervjuerna inte var någon vanlig intervju, utan en livsberättelse så tog 
intervjuerna betydligt längre tid än i vanliga fall.  Vi avsatte därför en hel 
eftermiddag och kväll för intervjuerna. Intervjuerna gick till som så att 
respondenterna fick tala fritt, därmed beskrevs ett flertal olika händelser och 
upplevelser. Samtalen flöt hela tiden på, och båda intervjupersonerna talade fritt 
och öppet.  

5.9. Pedagogiska hjälpmedel 
Tanken från början var att använda bandspelare vid båda intervjutillfällena, det 
här var dock inget som gick att genomföra. Den ena kvinnan som nekade till 
inspelning kände sig inte tillräckligt bekväm och trygg och gav därför inte sitt 
godkännande till en inspelning av intervjun. Hon upplevde det som att hennes 
identitet då kan avslöjas. Den andra intervjun spelades samtalet in, och vi förde 
även egna anteckningar vid båda intervjutillfällena.  

5.10 Bearbetning 
Vid båda intervjutillfällena försökte vi ordagrant skriva ner vad respondenterna 
sade under samtalet. Som vi nämnde tidigare så spelades även det ena samtalet 
in, vilket underlättade vårt arbete efter intervjuerna, själva bearbetningen av 
resultatet. Vi valde att skriva vårt resultat i berättelseform, för att underlätta 
läsningen samt skapa en nyfikenhet för läsaren. Under intervjuerna blev det 
mycket hopp i historierna och därför var det mycket jobb gällande 
bearbetningen. Efter att ha samlat in all data kan resultatet många gånger bli 
långt då det innehåller meningsfulla och detaljrika livsberättelser (Skott 2004).  
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5.11. Analysmetod 
Inom hermeneutiken delas analysen in i kategorier (Åkerberg 1986). Vi har valt 
att kategorisera för att se på eventuella likheter och skillnader mellan 
intervjupersonernas berättelser. Syftet är dock inte att undersöka skillnader och 
likheter utan enbart belysa intervjupersonernas berättelser och erfarenheter och 
den påverkan som kan medfölja. Thurén (2007) skriver att inom hermeneutiken 
läggs fokus på att förstå istället för att enbart begripa, vilket i vårt fall har 
inneburit att vi fokuserat på att försöka lyssna och förstå våra intervjupersoners 
berättelser och deras tolkningar. Genom vår metod som innebar livsberättelser 
fick vi automatiskt en större och mer övergripande förståelse för 
intervjupersonerna samt deras berättelser. ”Hermeneutisk tolkning är viktig när 
det handlar om att förstå människor, människors handlingar och resultatet av 
människors handlingar.” (Thurén 2007, s. 94). Vi ser det som viktig att inte 
döma intervjupersonerna utifrån deras livshistorieberättelser. Inom 
hermeneutiken är tolka ett centralt begrepp, som betyder tolkning och 
översättning (Lindholm 1999). Att tolka samt tyda tecken är också 
förekommande inom hermeneutiken, och språket är också en viktig del, då det 
samspelar med tolkning. För att försöka förstå använder sig människan av sina 
egna tolkningar och förstålelser (Ödman 2007 och Thurén 2007). Vår tolkning är 
baserad på intervjupersonernas egna ord och information. I analysen som kan 
kallas för innehållsanalys innebär det att teman i berättelsen framhävs och det 
sker en koppling till kategorierna (Johansson 2005). Vår analys är uppbyggd 
utifrån de teman som framkom ur vårt resultat.  

5.12. Godkännande 
Båda intervjupersonerna fick möjligheten att ta del av resultatet för eventuell 
korrigering av missförstånd och tolkningar, samt ge sitt godkännande före 
publicering och inlämning. Respondenterna ville göra det, och de gav även sitt 
godkännande. Därför bör det inte finnas några missförstånd eller misstolkningar 
i studien rörande deltagarna och deras erfarenheter och upplevelser.   

Anledningen till att vi valde att intervjupersonerna skulle få möjlighet att 
godkänna vår resultatdel berodde på vi inte ville publicera något som inte är 
sant. Intervjupersonerna fick därför titta igenom resultatet för att se på vår 
tolkning av deras livsberättelse. Ingen av respondenterna upplevde resultatet 
som felaktigt eller förvrängt utan de båda kvinnorna tyckte vi skapat en rättvis 
och korrekt bild. Dock hade vi förminskat intervjuerna dramatiskt men ändå 
behållit det som vi ansåg som viktig och relevant för vår studie.  

6. Resultat 
I vår undersökning deltog två kvinnor, en som har bott på barnhem och en 
annan som bott i fosterhem. Vi har valt att dela in intervjuerna var för sig, för 
att lättare skapa en förståelse och ett samband. Resultatet börjar med 
”Caroline”, en kvinna som har bott på barnhem och är 62 år och arbetar som 
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undersköterska. Kvinnan bor i mellersta Sverige. I andra delen får vi ta del av 
”Sahras” historia om hennes tid på fosterhem och efteråt. Sahra är 55 år och 
även hon bor i mellersta Sverige. På grund av hennes offentliga arbete så har 
vi valt att ej nämna hennes yrkesroll.  

6.1. Carolines historia 
Caroline var cirka 2 år när hon hamnade på barnhem. Hon vet inte riktigt själv 
anledningen till varför hon fick flytta till barnhemmet. Det har hon aldrig fått 
någon klarhet i, men hon har egna misstankar. Carolines biologiska mamma var 
25 år och hennes biologiska pappa endast 18 år, när hon föddes. De biologiska 
föräldrarna levde dock inte tillsammans, när beslutet om Carolines 
omhändertagande skedde. Pappan låg borta på jobb, medan mamman var både 
hemlös och alkoholiserad. Caroline själv tror att anledningen till att hon 
hamnade på barnhem har att göra med hennes mammas oförmåga att ta hand om 
henne. Hon var som sagt hemlös, och utan pengar, på grund av detta fick de 
tillbringa en del nätter i trappuppgångar och de har även tältat i oktober månad. 
Carolines mamma valde själv att gå till Barnavårdsnämnden (dagens 
socialtjänst), för att lämna ifrån sig sin dotter. Caroline bodde på barnhemmet 
omkring 1-2 år, hon var ca 3 år när hon flyttade därifrån. 

6.2. Barnhemmet 
Barnhemmet som Caroline hamnade på har idag utsetts till ett av dem värsta i 
Sverige. Caroline själv har inte så många minnen från sin tid, vilket förmodligen 
beror på hennes låga ålder som hon hade tiden på hemmet. Hon minns ändå en 
del saker väldigt starkt och tydligt, och har även ärr på kroppen, inte bara i 
själen. Caroline minns till en viss del hur barnhemmet såg ut. Framförallt 
barnsalen, där barnen fick sova. Hon berättar om ett flertal spjälsängar, och att 
hennes säng låg precis innanför dörren. Ett av dem starkaste minnena som 
Caroline har från barnhemmet är då en barnsköterska kom in i barnsalen och 
slog igen dörren, när Caroline hade sina fingrar i dörrkarmen. Sköterskan såg det 
här men avstod från att trösta en gråtandes Caroline. Hon visar även oss ärret på 
fingret som fortfarande finns kvar. Caroline minns även frukostbordet där alla 
barn åt mat. Barnen fick för det mesta havregrynsgröt till frukost. Tallrikarna 
lastades fulla, och barnen var tvungna att äta upp gröten, de fick inte lämna 
bordet förens all gröt var uppäten. Än idag kan Caroline inte äta havregrynsgröt. 
Caroline minns inga ansikten men minns gestalter och figurer på 
barnsköterskorna samt att det bara var kvinnor som jobbade. Caroline själv 
minns inte att hon fick stryk, men hon kan tänka sig att hon blivit utsatt för våld, 
då detta barnhem som sagt fått kritik och visat sig vara ett av dem värsta i 
Sverige. När Caroline var ca 3 år minns hon att en barnsköterska meddelade 
henne att ”Nu ska du få åka bil, tåg och taxi.” Caroline blev väldigt glad och sa 
detta till de andra barnen. Hon kan än idag se hur de tar henne därifrån, hon hade 
inga tillhörigheter, inte ens ombyteskläder och hon fick endast en adresslapp 
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runt halsen. Caroline fick åka hela resan själv, och hon förstod inte vad som 
väntade henne.   

6.3. En ny familj 
Eftersom Carolines pappa inte ville skriva på några papper varken om 
omhändertaganden eller adoption så blev hon aldrig på papper adopterad. Trots 
detta har Caroline ändå sett den kvinna och man som hon flyttade till vid tre års 
ålder som hennes föräldrar.  

När Caroline var ca 3 år fick hon flytta till ett äldre par som inte kunde få egna 
barn. Hon fördes till paret i Södra Sverige alldeles på egen hand. Väl framme vid 
stationen kom en stor svart bil (taxi) och hämtade upp den lilla flickan, med 
adresslappen runt halsen. Hon fördes därefter till gården som skulle komma att 
bli hennes nya hem. Hennes blivande föräldrar mötte den lilla flickan när hon 
anlände till gården. Caroline minns att hennes nya pappa tar henne i handen och 
säger ”nu ska vi gå och hämta din säng”. Caroline blev väldigt glad över att hon 
skulle få en egen säng. Då hon inte hade några egna kläder så fick en sömmerska 
komma till gården och sy upp nya kläder till den lilla flickan. Hon minns att hon 
fick en röd kappa med en passande basker till, Caroline blev väldigt glad och 
stolt över sina nya fina kläder. Ett annat minne som Caroline bär med sig är den 
gången då hon och hennes föräldrar stod på trappen till huset, och hon frågade 
dem om hon fick kalla dem för mamma och pappa. Vilket hon självklart fick 
göra. Carolines liv förbättrades radikalt när hon fick flytta till gården i södra 
Sverige. 

 Caroline själv tror att hennes föräldrar hade en del svårigheter med henne den 
första tiden. Hon säger själv att hon var ett livligt barn. Trots hennes livlighet 
fick hon aldrig stryk av sina föräldrar. Hon minns en gång när hon stal pengar ur 
sin pappas börs. Det kommande straffet blev att sova på höskullen i ladugården. 
Hon fick bröd och vatten så hon inte skulle bli törstig eller hungrig. Caroline 
tyckte dock att straffet var mysigt och roligt.  

Barnavårdnämnden gjorde regelbundna besök hos familjen för att kolla att allt 
fungerade. Caroline minns ett tillfälle då hon var ensam hemma och en stor svart 
bil körde in på gården. Ur bilen klev en kvinna med lackväska från 
barnavårdsnämnden. Caroline blev så rädd att hon sprang och gömde sig hos 
fastern tills kvinnan lämnat gården.  Anledningen till Carolines kraftiga reaktion 
på kvinnans besök berodde på hennes rädsla för att bli hämtad och bortförd. I 
skolan blev Caroline retad på grund av att hon inte hade samma efternamn som 
hennes föräldrar. Caroline själv förstod inte när hon var liten varför hon hade ett 
annat efternamn och försökte därför dölja detta för föräldrarna. Vilket hon 
försökte göra genom att förfalska sin pappas underskrift på papper från skolan, 
för att föräldrarna skulle slippa se att hon hade ett annat efternamn. Hon var rädd 
att det skulle såra dem.  
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6.4. Påverkan 
Caroline minns ett tillfälle när hon satt i skolan på engelskalektionen och hon 
fick kramper som resulterade i att hon fick åka akut in till sjukhuset. Där sövde 
de ner henne och utförde en del tester och undersökningar. Personalen på 
sjukhuset kunde inte hitta något fel på Caroline men hade hon varit in till 
sjukhuset idag hade hon, enligt Caroline själv fått någon diagnos på ångest eller 
depression.  Efter detta sjukhusbesök fick Caroline gå på en slags bildterapi, hon 
fick måla på papper hur hon upplevde sin hälsa “Jag var så livrädd för döden att 
jag fick ont i kroppen” nämner hon själv. Caroline fick även lugnade tabletter 
utskrivna av sin läkare vid det här tillfället. Carolines ångest började när hon var 
12 år gammal. Hon har haft en rädsla över att mista sina nya föräldrar. Detta 
medförde även tvångstankar i form av utförande av olika saker, för att undvika 
döden. Caroline berättar att ”om jag inte ställde mig upp 10 gånger så skulle jag 
dö.” Hon var även rädd att dö när klockan blev tolv. Caroline själv anser sig inte 
ha fått något speciellt stöd från sina föräldrar, eftersom man inte pratade om 
dessa saker. Därför fick hon inte den hjälp hon hade behövt.  

I klass 4 försämrades Carolines koncentration, vilket hon tror själv berodde på 
hennes funderingar och grubblerier. Hon har aldrig velat ta upp sina funderingar 
i barndomen med sina föräldrar eftersom hon varit rädd för att såra dem. 
Caroline var även rädd för att sova en viss period under barndomen. Hon var 
mörkrädd och lampan i sovrummet fick därför lysa hela natten, för att skapa en 
trygghet. Anledningen till att hon inte kunde sova berodde på att hon vid den här 
tiden hade dödsångest och låg vaken länge i sängen och funderade. Caroline har 
i vuxen ålder inga svårigheter med mörker eller att sova. Caroline har inte utsatts 
för några som helst typ av övergrepp när hon var liten, utan de problem som hon 
har haft har mer varit psykiska problem. Caroline har alltid varit spänd i 
kroppen, något som hennes mamma alltid poängterade för Caroline var att hon 
skulle tänka på hållningen.  

6.5. Carolines längtan 
Caroline har genom åren haft ett flertal funderingar kring hennes barndom, men 
de flesta uppstod i tonåren. På grund av rädslan att någon skulle komma och ta 
henne så valde hon att inte gå djupare på sitt förflutna först i vuxen ålder. När 
Caroline var 19 år så ringde telefonen, det visade sig vara hennes biologiska 
mamma som befann sig i andra delen av luren. Det blev inget bra samtal 
eftersom Carolines biologiska mamma var berusad och svor och skällde på 
Caroline. Hon sa till Caroline att ”du är så mallig att du inte vet vilket ben du ska 
stå på.” Efter det plågande samtalet med den biologiska mamman fick Caroline 
föras till en psykiatrisk avdelning för inläggning, då hon mådde så pass dåligt. 
Vid den här tiden då hennes förflutna kommit ikapp henne, fick Caroline även 
vetenskapen om att hon hade syskon på sin biologiska mammas sida. Hon hade 
två bröder, men alla blev bortlämnade av den biologiska modern. Den ena 
brodern fick flytta till morföräldrarna medan den andra hamnade hos 
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farföräldrarna. Caroline anser att hennes biologiska mamma gjorde rätt i att 
lämna ifrån sig sina barn, då hon faktiskt inte var kapabel till att sköta och fostra 
dem. Caroline valde till slut att träffa sin biologiska mamma i verkligheten, men 
inte heller den här gången var det en kärleksfull återförening. Som vanligt var 
mamman full och bråkig. Caroline har aldrig kunnat prata med sin biologiska 
mamma om sin barndom, utan mamman pratade enbart om sig själv och sina 
problem. Caroline själv uppger att hon skulle vilja veta sin födelsevikt, längd 
osv. Dessa frågor kan mamman tyvärr inte besvara då hon själv inte minns detta. 
Caroline har träffat sin biologiska mamma ett flertal gånger men mötena har 
aldrig varit bra eftersom mamman alltid har varit tvungen att vara berusad, och 
de har inte heller kunnat prata ut om det som varit. På grund av den dåliga 
kontakten som Caroline haft med sin mamma så har hon en del gånger faktiskt 
hatat henne. Caroline tror att hennes biologiska mamma var bitter på sitt eget liv 
och därför betedde sig som hon gjorde, men att hon nog var snäll när hon var 
nykter.  

1977 fick Caroline för sig att forska i sitt förflutna. Hon ville ta reda på om 
hennes biologiska pappa var lika tokig som hennes biologiska mamma. Hon 
ringde därför honom och de bestämde en träff på ett hotell i mellersta Sverige. 
Caroline var 29 år när de träffades och hennes biologiska pappa var endast 46 år 
gammal. Caroline berättar att hennes biologiska pappa ”såg direkt att jag var 
hans flicka.” Det var ett kärleksfullt möte och många kramar och tårar fölls, ”Vi 
byggde upp en relation”. Caroline och hennes biologiska pappa träffades så ofta 
de kunde, och de pratade ut om Carolines barndom. Det visade sig även att 
Caroline hade syskon på sin biologiska pappas sida. Caroline berättar att hennes 
biologiska pappa tyvärr drabbades av prostatacancer som han sedan dog av. 
Caroline fick dock inte veta detta av sina halvsyskon och kunde därför inte heller 
närvara på begravningen. Caroline var mycket stolt över sin pappa, eftersom han 
alltid har jobbat och varit en driftig man.  Caroline har aldrig talat om för sina 
föräldrar i södra Sverige om sina möten med hennes biologiska familj, på grund 
av rädslan över att såra dem. Caroline har alltid sett sina föräldrar i södra Sverige 
som hennes ”riktiga” föräldrar. 

6.6. Ångesten 
Caroline själv anser att hon mår bra idag, men att hon har levt med stark ångest 
sedan tonåren. Caroline har självklart påverkats av hennes uppväxt och 
barndom, men idag kan hon koppla samman sina upplevelser till de problem 
som funnits och finns.  Caroline har en stark inre rädsla över att bli lämnad 
ensam, som hon själv kan koppla samman med hennes ångest över rädslan att 
föräldrarna skulle dö. Idag har denna rädsla utvecklats till att handla om henne 
själv och manliga relationer. Caroline uppger själv att hon haft många män i sitt 
liv genom åren, vilket hon kopplar samman med hennes rädsla för att bli lämnad. 
Hon har därför alltid lämnat männen först, och därav undvikit möjligheten för 
dem att lämna henne. Hon säger sig också ha ett starkt bekräftelsebehov sedan 
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barnsben. På grund av bristen på bekräftelsen i barndomen så är hon själv 
väldigt noga med att ge sina egna barn uppmärksamhet och den bekräftelse som 
de behöver. Detta yttrar sig bland annat i de kramar som hon är noga att ge sina 
egna barn. En stark påverkan från barndomen är rädslan som råder när det 
knackar på dörren. Hon blir därför orolig och nervös vid oförberedda besök. 
Identiteten är viktig för Caroline.  

”Oavsett hur det ser ut i livet bör alla få veta sin bakgrund. Det är livsviktigt att få cirkeln sluten. 
Det är även viktigt att få vet vem man är lik, identiteten är en viktig pusselbit. Har man något 
ouppklarat kan man må dåligt. Oavsett hur tokigt de än kan se ut är det viktigt att barnen vet och 
får se hur familjen är uppbyggd.” 

6.7. Sahras historia 
Vid fem års ålder placerades Sahra på fosterhem. Anledningen till 
omplaceringen började redan flera år tidigare. Sahras mamma var ung och 
ensamstående och kunde därför inte ta hand om sitt barn. Sahras pappa fanns 
inte med i bilden, då han nekade till sitt faderskap, och en utredning startade 
därför som pågick i flera år. På grund av en ohållbar situation så placerade 
Sahras mamma henne hos morföräldrarna. Sahra har bott i två fosterhem, varav 
inget har känts trivsamt och fått henne att stanna. Sahra har befunnit sig i det 
svenska systemet i stort sett hela hennes uppväxt, och även en tid därefter. Hon 
har bott i fosterhem och varit tvångsintagen på en psykiatrisk avdelning samt 
behandlingshem för sitt narkotikamissbruk.  

6.8.  Fosterhem 
När Sahra var liten bodde hon med sin mormor och morfar, enda fram tills 
barnavårdsnämnden omhändertog henne vid fem års ålder. Detta 
omhändertagande grundade sig på morföräldrarnas yrkesval som innebar jobb 
nattetid, de ansågs därför som olämpliga vårdnadshavare. Placeringen i 
fosterhemmet var ingen trevlig upplevelse för Sahra då hon faktiskt trivdes 
väldigt bra hos sin mormor och morfar. 

Dagen då Sahra skulle föras iväg till det nya hemmet har hon ett starkt minne att 
hon inte förstod vad som komma skall. Hon minns däremot en stor svart bil som 
parkerades på uppfarten hos morföräldrarna och ut kom två damer. Sahra förstod 
då att det som väntade henne inte kunde innebära något positivt. Hon blev därför 
rädd och hysterisk, men det hela slutade ändå med att Sahra följde med de två 
damerna i den stora svarta bilen. Sahras berättar att hon minns att de åkte bil 
länge men färden stannade slutligen på en bondgård i norra Sverige. Sahra minns 
starkt sina känslor den här dagen, hon var jätteledsen och rädd samt förstod 
ingenting av det som skedde. Hon kommer ihåg att hon klev in i en tambur och 
att hemmet och bondgården bestod av en doft som luktade illa, hon beskriver 
den av en blandning mellan gödsel, smuts och unket. I tamburen fick Sahra syn 
på en låda där två hundar låg, för en stund blev Sahra väldigt lycklig då hon är 
hundälskare. När Sahras står i tamburen med de två damerna från 
barnavårdsnämnden så möts hon av en kvinna med ett leende på läpparna, som 
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ger henne en lätt beröring på Sahras arm. Vilket inte uppskattades av Sahra då 
hon inte ville ha någon närkontakt. Därefter dyker mannen i huset upp, Sahra 
minns att han luktade väldigt illa och att hon inte tyckte om honom. Hon minns 
även familjens biologiska son, som hon till en början skapade en fin kontakt 
med, men som sedan bröts av fosterföräldrarna. Ena kvinnan från 
barnavårdsnämnden säger vid det här tillfället till Sahra ”Nu ska du bo här.” 
Sahra blir då väldigt hysterisk eftersom hon inte ville bo hos sin ”nya” familj, 
utan hos sin mormor och morfar. Sahra trivdes aldrig i fosterhemmet. Hennes 
fosterpappa var hård och Sahra upplevde honom som väldigt obehaglig. De 
gånger Sahra var olydig kunde ett av straffen vara att sova ute i tamburen med 
hundarna. Sahra visste vid den här tidpunkten inte vad opassande beröring av 
vuxna män innebar, och kunde därför inte avgöra fosterpappans närmanden utan 
hon såg honom som otäck och gillade inte hans beröring. Idag vet Sahra dock att 
fosterpappans handlande gällande kroppsberöringen var felaktig och opassande.  

En vinternatt väljer Sahra att rymma ifrån gården, trots den korta vistelsen på 
enbart några månader. Hon själv minns inte rymningen så bra, utan det enda hon 
kommer ihåg är kylan i skogen och mörkret samt slutskedet som ägde rum i en 
polisbil. Sahra fördes nu tillbaka till sina morföräldrar som blev väldigt glada 
över hennes hemkomst, och Sahra hörde sin morfar fråga ”Kan ni inte låta jäntan 
vara? Vi fixar barnvakt.” Barnavårdsnämnden gick dock inte med på morfaderns 
önskning och förslag, utan Sahra fördes nu tillbaka till fosterfamiljen på 
bondgården. Den här gången placerade fosterföräldrarna henne på övervåningen 
och hon behandlades inte längre som en i familjen och fick heller inte ta del av 
den. ”Jag fick äta mat på övervåningen och jag minns inte hur jag uträttade mina 
behov.” Som barn hade Sahra en orolig mage som ofta innebar förstoppning. 
Vilket löstes med en så kallad tvålpil. Detta innebar att en tvål vässades och 
fördes sedan in i rumpan. Sahra rymde flera gånger från fosterhemmet vilket 
slutligen ledde till att hon fick byta till ett annat fosterhem längre bort från 
morföräldrarna.  

Sahra fick innan omplaceringen till det nya hemmet träffa sin gammelmormor, 
varför vet hon inte. Det hon vet och minns är att hon stal purex1 och albyl2, för 
att slippa föras till det nya hemmet. Sahra svalde tabletterna och hamnade på 
sjukhus, där det var lätt att rymma ifrån. Sahra fördes efter denna rymning med 
tåg söderut i Sverige, för att komma ännu längre bort från morföräldrarna. Hon 
omplacerades hos ett äldre par, som inte hade några egna barn. Sahra beskriver 
det äldre paret som snälla, men hon trivdes inte trots deras ansträngningar. 
Därför fattade Sahra beslutet att återigen rymma vid sju års ålder. Hon tog vid 
den här åldern och tidpunkten tåget helt ensam, något som visade sig vara en 
dålig plan då hon inte valt det tåg som gick mot hemtrakterna. Under tågresans 

                                                
1 Används vid förstoppad mage. 

2 Albyl har både smärtstillande och febernedsättande effekt, en tidigare variant på Alvedon (www.fass.se). 
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gång kom konduktören och ville titta på Sahras biljett, vilket var omöjligt då hon 
inte ägde någon. Hon blev därför återigen avslöjad. Hon fördes tillbaka till det 
äldre paret och kände nu total uppgivenhet som ledde till självmordstankar. 
Sahra skolkade en hel del från skolan, och tillbringande istället dagarna med en 
hund som hon funnit på en granngård. ”Jag tror att det kan vara en av 
anledningarna till att jag gillar hundar och alltid gjort det, jag fann tröst hos 
hunden.” Sahra började bli alltmer besvärlig hos det äldre paret, och matvägrade 
bland annat, vilket slutade med att paret ”inte längre ville ha mig”. Återigen blev 
det ett besök hos barnavårdnämnden som slutade med en förvånande utgång för 
Sahra. Barnavårdsnämnden gick äntligen med på att Sahra skulle få flytta hem.  

Anledningen till att Sahra fick flytta hem berodde på att morföräldrarna hade 
skaffat en barnvakt som skulle se efter Sahra när de jobbade. Barnvakten som 
morföräldrarna hade anställt och som blivit godkänd av barnavårdsnämnden 
hade inte granskats överhuvudtaget. Sahra fann barnvakten som obehaglig. Det 
visade sig senare i vuxen ålder att barnvakten som Sahra haft när hon var liten 
hade papper på att han diagnosen psykopat. Sahra som var 8 år fick sova i 
samma utdragssoffa som den 17 åriga manliga barnvakten. Barnvakten skrämde 
henne på nätterna genom att visa sina läskiga tänder och gav ifrån sig morrande 
ljud, därför vågade Sahra inte sova, och hon fick ofta mardrömmar. När Sahra 
var tio år fick hon sin första mens, något som barnvakten upptäckte, han sa då 
till Sahra ”Du håller på att bli en kvinna.” Eftersom han nu såg Sahra som en 
stor tjej så började han bjuda henne på cigaretter och alkohol. Cigaretterna tog 
Sahra emot men alkoholen nekade hon.  Barnvakten började även tafsa på Sahra 
vid den här tiden. ”Jag vågade aldrig säga till mormor och morfar vad han gjorde 
mot mig.” På grund av rädslan över att få flytta ifrån morföräldrarna igen valde 
därför Sahra att hålla tyst om det som pågick. Efter ett tags vistelse hos 
morföräldrarna så fick Sahra även börja träffa sin biologiska mamma på 
helgerna. Sahra gick på en lugn skola, men blev utsatt för mobbing. ”Jag blev 
kallad horunge och att ingen ville ha mig.” Skolan tog emot åtta besvärliga killar 
från en annan skola. Vilket visade sig bli Sahras räddning. Hon blev vän med de 
här killarna och de gav henne beskydd, så att ingen vågade mobba henne längre. 
När Sahra var elva år fick hon flytta hem till sin biologiska mamma på heltid.  

6.9. Sahras depression 
Flytten till sin mamma blev inte riktigt som Sahra tänkt sig. Mamman hade 
träffat en ny man.  

”Min första bild av den här karln var att han var jättefull, och han sa att han fått en fin dotter. Jag 
hatade honom från allra första början, jag hatade honom nå grymt Jag har ju alltid tyckt att 
mamma svek mig, och nu svek hon mig nå fruktansvärt, så jag ville inte va` med nå mer.” 

Sahra blev deprimerad i samband med flytten till sin mamma och blev 
sängliggandes. Man trodde att hon drabbats av blodbrist, men idag skulle vi 
kalla det depression. Sahra hade aldrig i hela sitt liv fått några presenter, men på 
sin tolvårsdag fick hon ett paket av sin styvfar. Sahra blev överlycklig över 
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paketet och ville inte slita upp pappret direkt utan drog ut på ögonblicket för att 
hinna suga in alla känslor och upprymdheten. Sahra öppnar slutligen paketet. 
”Paketet som jag fick av min styvpappa innehöll en lössnopp, den brände jag 
upp, då kändes det som att jag brände upp honom med.” Sahras styvfar tafsar på 
henne och tvingar henne att se på när han har sex med hennes mamma.  

Sahra började träffa barnvaktens bror när hon var tolv år gammal, han var då 
tjugoett år. De hade sexuellt umgänge med varandra, och han påstod sig älska 
Sahra och hon trodde honom. Idag förstår hon dock att han endast utnyttjade 
henne. Hon började även få problem med underlivet, och drabbades av gonorré. 
En gång när Sahra skulle vara barnvakt åt sina småsyskon var hon och före detta 
barnvaktens bror ensamma hemma, utan mammans och styvpappans vetskap. 
Sahras styvfar kommer hem utan förvarning och ertappar Sahra och hennes 
pojkvän. Han var jättefull och blev väldigt arg, och slängde ut pojkvännen. Han 
beordrade sedan Sahra att ta av sig sina kläder, men det vägrade hon att göra. 
Styvfadern börjar då slita och dra i hennes kläder. Sahra lämnande bostaden men 
styvfadern sprang ikapp henne på en åker. På grund av rädsla så kastar Sahra en 
sten i huvudet på styvfadern. Hela den här historien slutar med att Sahra 
tvångsinläggs på en psykiatrisk avdelning, och tappar helt kontakten med sin 
biologiska mamma. Vistelsen på den psykiatriska avdelningen visade sig inte 
vara en alltför bra idé och miljö, eftersom Sahra träffade folk på avdelningen 
som lärde henne både det ena och det andra. På den här slutna avdelningen 
bodde det både vuxna och barn samt tjejer och killar. Här började Sahra även 
testa droger. ”Droger var häftigt i början, ett sätt att fly verkligenheten.” Sahra 
blev efter en tid fast i drogerna. För att ha råd att köpa droger, sålde hon sin 
kropp.  

6.10. Rädslan 
Sahra berättar själv att hon var ett besvärligt barn och fick därmed nervmedicin 
utskrivet som innehöll valium. Vilket ledde till att Sahra somnade i skolbänken. 
Hon bet även på naglarna och hade ofta ont i magen. Sahra vågade aldrig berätta 
för någon vuxen om de saker som hon råkade ut för i sin barndom, på grund av 
hennes rädsla. Som liten var Sahra rädd för andra människor samt att de skulle ta 
henne. Hon var även speciellt rädd för vuxna karlar, eftersom de kändes som 
stora jättar. En annan påverkan som Sahra bär med sig är att hon aldrig haft 
något stöd och därmed har hon ett behov av att klara sig på egen hand. En 
negativ påverkan som Sahra upplever är hennes rädsla och oro för nervtabletter, 
hon är rädd för dessa piller eftersom hon var tvungen att äta dem när hon var 
barn. Även i dagsläget äter Sahra antidepressiva medel, men hon minskar själv 
doseringen. Hon har även en dödsrädsla, som sitter kvar sedan barndomen. Trots 
allt som Sahra varit med om så bär hon på en enorm styrka, och hon vill inte 
radera sin barndom, bara vissa delar.  

Sahra är rädd för att misslyckas både i arbetsliv och privat. Hon har även svårt 
att fatta egna beslut samt bär på en osäkerhet om att göra rätt. ”Jag har alltid 
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varit rädd för att mista saker och bli besviken. Det tror jag är en skada som jag 
har.” Sahra är fortfarande mörkrädd till en viss del. Hon törs sova med lampan 
släckt, och befinna sig i mörker på platser som får henne att känna trygghet. 
Sahra avskyr skogen, och tror själv att det beror på att hennes första fosterfamilj 
bodde på en bondgård ute i skogen. Ett flertal gånger har Sahra försökt att ta 
livet av sig, hon har ärr på handleden som bevis för detta. På grund av att Sahra 
har blivit så pass lurad och sviken i barndomen så har hon i vuxen ålder svårt för 
falska människor.”Att bli besviken som barn tror jag sätter otroliga spår som 
vuxen.” Varken Sahras barndom eller hennes vuxna liv har varit felfritt och 
enkelt, vilket har gett Sahra en stämpel för resten av livet. ”Jag minns bara det 
tragiska, och det är konstigt för det måste ju finnas något roligt också, eftersom 
jag lever.” 

6.11. Hämnden 
Misstankarna om vem som var Sahras biologiska pappa fastställdes efter flera 
års utredning, som innebar kroppsliga undersökningar om likheter samt 
blodprov. Dock fanns inte möjligheten till att se på DNA, därför gick man på 
kännetecken av exempelvis födelsemärken och dylikt. Hennes biologiska pappa 
visade sig vara mannen som misstänktes från början. Trots detta så ville han 
ändå inte varken träffa Sahra eller betala underhåll för henne. Idag har Sahra 
kontakt med både sin biologiska mamma och pappa, men vägen dit har inte varit 
den enklaste. Sahra fick ett enormt behov utav hämnd när hon tjugofem år. Hon 
kom senare till insikt om att hämnden inte kunde ändra hennes historia och 
barndom, och valde därför att lägga ner stridsyxan. Sahra bestämde sig därför 
för att kontakta sina biologiska föräldrar, både mamman och pappan, för att reda 
ut saker och ting. Sahra anser att en stor del av de saker som hänt och skett är 
mammans fel, och att hon därmed är den som bär ansvaret.  ”Jag fick dock inte 
svar på alla mina frågor och de kan jag inte få.” Sahras biologiska mamma är 
fortfarande gift med styvfadern, och Sahra fick tvinga sin mamma att prata om 
det som skett. 

 ”Jag spydde ut min galla, och mina känslor. Idag älskar jag min mamma och jag accepterar min 
styvfar för han är gift med min mamma. Han försöker gottgöra mig. Han vill nog att jag ska vara 
tyst om det som hänt.” 

Sahra anser att hennes mamma till en viss del lever i förnekelse. Idag är Sahras 
morföräldrar döda, men även dem hann hon säga sanningen till, eftersom hon 
tidigare inte avslöjat hur hennes liv såg ut. Sahra anklagar inte morföräldrarna 
för någonting som hänt henne, utan hon anser att de gjorde så gott de kunde. 
Sahras biologiska pappa blev jätteledsen av det som Sahra varit utsatt för och 
med om. Han är idag död, men Sahra tycker att han gottgjorde henne, och hon 
förlät honom. ”Jag har bearbetat mycket hos psykolog, det har hjälp mig 
mycket.”  
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6.12. Drogmissbruket 
Sahra levde i drogmissbruket under flera års tid, men är idag drogfri, efter 
många vändor ut och in från behandlingshem. Det som fick Sahra att fatta 
beslutet och verkligen bestämma sig om ett drogfritt liv var när hon träffade sin 
nuvarande make samt fick sitt älskade jobb. Sahras man får henne att känna en 
trygghet som ingen annan lyckats med. Sahras man har inte heller levt ett felfritt 
och enkelt liv och hon tror att det kan vara en av anledningarna till att de passar 
så bra tillsammans. Sahra och hennes make behöver inte alla gånger prata med 
varandra, utan de förstår varandra ändå. ”Nu vet jag vad kärlek är, det visste jag 
inte innan.”  

7. Analys 
Analysen är indelad i kategorier för att särskilja på de olika ämnena och hålla 
ordning på den påverkan som framkommit ur resultatet. Stycket tar upp 
gemensamma nämnare och skillnader.    

7.1.  Känslomässig påverkan och familjens betydelse 
En stark gemensam nämnare är att båda kvinnorna blev bortlämnade av sina 
biologiska mammor. Ingen av de biologiska mammorna var heller kapabla till att 
ta hand om sina barn. En av de vanligaste orsakerna till att en del barn blir 
omhändertagna eller bortlämnade har att göra med föräldrarnas brister i den 
omvårdnad som barnet kräver och behöver (Barnombudsmannen 2000 och 
Andersson et al, 1996). Söderlind (1999) skriver att de barn som ofta 
omhändertas eller bortplaceras många gånger kan ha en bakgrund som innebär 
fattigdom och hjälplöshet. Båda kvinnornas biologiska mamma levde ett fattigt 
liv som innebar att de själva redan var hjälplösa. Ovissheten om varför en 
förflyttning skett är vanligt bland de berörande barnen (Andersson 1996). Båda 
kvinnorna blev förflyttade utan förklaring och fick därmed leva till en viss del i 
ovisshet. Mathiesen (2000) påstår att barnets grund läggs genom dess 
livssituation samt miljö. Familjen bidrar till barnets kommande synsätt och 
tankar om sig själv. Ingen utav Caroline och Sahra har bott och är inte heller 
uppfostrade av sin biologiska familj, den så kallade ”kärnfamiljen”. Båda två har 
känt ett utanförskap på grund av sin hemmiljö och den rådande frånvaron från de 
biologiska föräldrarna. En av föräldrarnas uppgift är att ge barnet redskap och 
förtroende att utvecklas tillsammans med den omvärld som råder och därmed 
kunna fatta egna och självständiga beslut (Dewey 2004). De båda kvinnorna har 
inte haft fullt stöd hemifrån och därav inte heller förts i rätt riktning alla gånger. 
Caroline har vuxit upp i en familj som delvis hjälp henne till ett samspel med 
den rådande omvärlden. Det har dock inte enligt oss räckt hela vägen, då det 
fanns en brist i kommunikationen mellan henne och föräldrarna. Vilket lett till 
många frågor och funderingar för Caroline, hon har därmed inte samspelat till 
fullo med omvärlden. 
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En övergripande känsla som är återkommande för båda respondenterna är rädsla 
som startat i barndomen och följt med i vuxen ålder. Rädslan har utvecklats till 
olika stadium och sammankopplingar. Det är inte ovanligt att barn som lever på 
barnhem och fosterhem känner en rädsla om att bli hämtad av 
barnavårdsnämnden (Ohrlander 1991). Båda har någon gång i sitt liv känt 
dödsrädsla, rädd att bli hämtad och lämnad, samt en rädsla för att berätta om sin 
situation. Båda kvinnorna kände även en rädsla för stora svarta bilar och mörker. 
En känsla som dock blivit en aning lättare. Leathers (2006) menar att barn som 
bott bland annat fosterhem kan lida av sömnproblem. Sahra som bott i fosterhem 
har haft sömnsvårigheter men även Caroline som bott på barnhem har haft 
enorma problem vid sänggåendet. Båda två har haft problem med tilliten på 
grund av det svek som de utsattes för som barn. Genom samspelet med familjen 
utvecklar barnet sin syn och förhållandena till de sociala relationerna (Mathiesen 
2000). Relationsproblem kopplat till män samt deras biologiska mamma är också 
en gemensam upplevelse. Detta är ett vanligt problem hos barn som bland annat 
bott i fosterfamilj (McWey et al. 2010).  

7.2. Psykisk påverkan 
Båda har i dagsläget psykiska problem i form av depressioner och nedstämdhet 
och båda äter därmed antidepressiva mediciner. Lugnande mediciner var något 
som sattes in åt båda kvinnorna i tidig ålder. Barn som inte är uppväxta i sin 
biologiska familj lider ofta mer fysiskt och psykiskt vilket kan innebära 
depressioner, besvär med magen och problem med tilliten samt låg självkänsla 
(Sullivan et al. 2007 och Denuwelaere et al. 2006). Återkommande besök och 
vistelser inom psykiatrin är något som båda kvinnorna upplevt. Ingen av 
kvinnorna har känt sig tillräckligt trygga och säkra att berätta om sin 
livssituation i ung ålder. Många gånger brister stödet och den hjälp som barnet 
behöver få utav fosterföräldrarna (Sullivan et al. 2007och Denuwelaere et al. 
2006).   

Forskning visar på att barn som bott i fosterhem eller barnhem vanligen kan lida 
av beteendeproblem i ung ålder (Tinienko et al. 2010, McWey et al. 2010 och 
Marcellus 2010). Båda kvinnorna ser sig själva som besvärliga i barndomen och 
de krävde en viss uppmärksamhet som ingen av dem fick och båda två upplevde 
svårigheter med koncentrationen. Rapporteringen om koncentrationssvårigheter 
är högre för de barn som bott på någon typ av institution(Merz et al. 2010).  

7.3. Fysisk påverkan 
Den största olikheten men ändå till en viss del likhet mellan de två kvinnorna är 
att den ena har bott på barnhem och den andra i fosterhem. Enligt Ohrlander 
(1991) levde många barn under dåliga levnadsförhållanden i fosterhemmen. 
Genom intervjuerna framkom det att båda kvinnorna har levt under svårare 
levnadsförhållande i respektive hem. På grund av sexuella övergrepp som skett 
på natten så kan natten och mörkret innebära en oro för många barn (Leathers 
2006). Sahra har varit utsatt för sexuella övergrepp samt utnyttjande av 
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minderårig till skillnad från Caroline, som haft turen att slippa dessa övergrepp. 
Istället har Caroline haft tvångstankar i barndomen. En stor skillnad mellan de 
båda kvinnorna är det drogmissbruk som följt Sahra till vuxen ålder.  

7.4. Slutsats  
De båda kvinnorna har haft en jobbig barndom och ser det därför inte som något 
konstigt att de fått konsekvenser av detta. Trots detta så ser vi ändå Carolines 
barndom som en aning mer lyckosam eftersom hon fick lyckan att komma till en 
familj som faktiskt älskade och ville ha henne. Medan Sahra ständigt fått söka 
efter tryggheten och lyckan med att tillhöra en familj. Vilket kan förklara Sahras 
relationsproblem till män. Vi tror att hennes oförmåga att kunna binda sig har 
haft att göra med hennes utanförskap. Detta är ändå en likhet som de båda 
kvinnorna bär på, då även Caroline haft svårigheter med män. Hon har känt en 
rädsla för att bli lämnad och därmed lämnat männen innan de fått möjligheten att 
lämna henne. Vi ser en koppling med det här till hennes barndom då hon faktiskt 
blev bortlämnad.  

8. Diskussion 
I det här styckte har vi valt att dela in diskussionen i två delar, en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion. 

8.1 Metoddiskussion  
Våra upplevelser från intervjuerna är att de var betydligt mer komplicerade än 
vad vi hade förväntat oss. För att skapa en förberedelse inför intervjutillfället så 
hade vi utfört så kallade pilotintervjuer, som fick oss att känna en säkerhet och 
trygghet, något som Kvale med flera (2009) och Ely (1993) även nämner. Som 
sedan raserades när vi utförde de riktiga intervjuerna, som visade sig vara 
betydligt svårare och avancerade än vad vi förväntat oss.Vilket vi tror har att 
göra med att det var livshistorieintervjuer. Ingen av respondenterna hade 
svårigheter med att berätta sin livshistoria, men vi som intervjuare hade 
svårigheter att hänga med i berättelsen samt förstå alla gånger. Vår intervjuguide 
var en positiv influens vid intervjutillfällena. Vi tror att vårt sätt att arbeta gav 
respondenterna kontrollen och friheten att själva bestämma innehåll och 
mängden på informationen. Vi tror inte att vi hade fått tillräcklig och tillförlitlig 
data om vi ställt färdiga och formulerade frågor. Ely (1993) nämner att det är 
viktigt att frågorna är öppna och inte slutna, det bottnar i att vi som intervjuar 
ska få mer utförligare svar. Eftersom vi utförde en livshistorieintervju så gällde 
det för oss som lyssnare att spetsa öronen ordentligt och ha en hög koncentration 
för att hänga med i berättelserna. Vid alla typer av intervjuer men framförallt 
livsberättelseintervjuer krävs det att forskaren har och visar ett intresse för den 
som berättar samt dennes berättelse (Skott 2004). En svårighet som vi stötte på 
under ena intervjun var att inte få spela in samtalet och därmed försvårades vår 
roll som intervjuare. Vi fick på grund av detta anteckna mer och vi hade inget 
inspelat material att gå tillbaka till och luta oss emot. Våra anteckningar blev vid 
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detta tillfälle det enda hjälpmedlet. ”För att kunna analysera berättelser krävs 
oftast att man har materialet på papper. Oavsett hur den muntligt framförda 
berättelsen dokumenterats ska det talde materialet bearbetas till skriftlig form. 
En transkription kan variera i omfattning och detaljeringsgrad.” (Skott 2004 s. 
78). En återkommande svårighet vid båda intervjuerna var oförmågan att hålla 
reda på alla namn och tidsepoker under livsberättelsen. Båda kvinnorna hoppade 
fram och tillbaka i sina historier och det fanns därmed ingen kronologisk 
ordning. Vid en livsberättelse får man räkna med en del hopp mellan nuet och 
det förflutna i berättarens liv (Skott 2004). 

8.2 Resultatdiskussion  
Innan vi påbörjade vår uppsats var vår tolkning att personer som bott på 
barnhem eller i fosterhem ofta hamnar snett i livet. Vår tolkning stämde till viss 
del men inte i båda fallen. Då den ena intervjupersonen faktiskt levt ett liv 
innehållande ett missbruk, medan den andra inte har förts i samma riktning. Våra 
uppväxtvillkor kan komma att prägla vårt vuxna liv och har därför en stor 
påverkan gällande den psykiska och fysiska hälsan under hela livet(www.fhi.se). 
Påverkan har för oss varit ett centralt begrepp då vi innan uppsatsens start trodde 
på en påverkan av att bo på fosterhem eller barnhem. Vi trodde mer på den 
fysiska påverkan såsom, sexuella övergrepp samt misshandel i hemmet. Det 
visade sig att vi till en viss del hade fel, då båda intervjupersonerna beskriver 
den psykiskt påverkan som större och mer påtalig. Det förekom ändå trots allt 
fysisk påverkan. ”Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i 
befolkningen som helhet. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk 
ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten.” (www.fhi.se). Anledningen till 
vårt synsätt och våra antaganden härstammar tror vi ur samhällets syn och den 
bild som media frambringar. Vi tycker oss ha hört till mesta del om fall där barn 
farit illa och även gjort det i vuxen ålder. Vi anser att vår studie till en viss del 
motbevisar denna bild och tolkning då vi faktiskt fått tagit del av två kvinnors 
berättelse som visar individens val och förmåga att bryta en cirkel samt bygga 
upp ett eget liv trots dåliga förutsättningar.  

Enligt vår personliga tolkning så känner båda kvinnorna ett hat och svek av sin 
biologiska mamma. Ingen av kvinnornas pappor har funnits med under 
barndomen, trots detta har ingen dem anklagat eller sett pappan som ansvarig för 
deras trassliga barndom utan båda har sett mamman som den ansvarige. Att inte 
kunna påverka sin egen livssituation kan skapa maktlöshet. Varje individ ska ha 
rätten till delaktighet och inflytande i samhället som den lever i (www.fhi.se). 
Ingen av kvinnorna har känt stöd och tröst under barndomen utan de har fått stått 
på egna ben. Myndigheterna har inte heller stått på kvinnornas sida. Vår tolkning 
och upplevelse utifrån kvinnornas livsberättelser är att mydigheterna inte haft 
och har fullständig koll på barnen som finns under deras ansvar. Vår upplevelse 
är att mycket kan hamna mellan fingararna, med det menar vi att en del av 
kvinnornas erfarenheter inte skulle accepteras idag, men vi tror ändå att systemet 
har förbättrats. Vi tror därför att kvinnornas barndom hade kunnat sett 
annorlunda ut om de blivit placerade i dagsläget. Något som skulle kunna ha 
undviktits är Sahras ”barnvakt” som inte tog sin roll på allvar och utnyttjade 
Sahras sårbarhet många gånger. Vi tror och hoppas att Socialtjänsten gör en mer 
djupgående och grundlig kontroll över de personer som bär ett visst ansvar över 
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barnen inom deras område.  Utifrån vårt resultat så framkommer det att ingen av 
kvinnorna kännt till varför de omplacerats, något som i dagsläget inte ska 
förekomma, utan idag ska det finnas ett samarbete mellan socialtjänsten och 
barnet. Vilket för oss betyder att de ska känna till varför en omplacering sker.  



27 
 

Framtida forskning 
 

En sak vi skulle kunna göra är att se mer på  likheter och skillnader, nu har vi mest fokuserat 
på hur de här kvinnorna mår idag. Vi har nämnt en del skillnader men vårt syfte till den här 
uppsatsen är enbart att framhäva två stycken kvinnors liv, från barnhem och fosterhem till ett 
vuxet liv.  

Undersökningen visar som sagt enbart två kvinnors påverkan i vuxen ålder. Det skulle vara 
intressant att göra en undersökning som även inkluderar män och deras synsätt samt påverkan 
av att ha bott på barnhem eller fosterhem. I fortsatt forskning skulle man då kunna titta på 
eventuella skillnader mellan kvinnor och män. Skiljer sig påverkan och upplevelser mellan 
könen?  

En annan fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka kommunikationen som sker 
mellan de berörda parterna. Exempelvis individer som bott på barnhem eller fosterhem, 
personal på barnhem, fosterföräldrar, adoptivföräldrar, biologiska föräldrar och socialtjänst. 
Genom vår uppsats har vi skapat oss bilden av att kommunikationen har varit bristande för 
båda kvinnorna. Det skulle därför vara av intresse att se vad detta beror på, och hur 
kommunikationen påverkar.   

En annan aspekt som kan vara värd att undersöka djupare på är hur de två kvinnorna ser på 
uppfostran idag. Vi fick inte fram så mycket av denna information i denna studie men hur har 
deras uppfattning om uppfostran sett ut om de levt med sina biologiska föräldrar? Skulle det 
finnas en skillnad? Skulle de ge lika mycket uppskattning och kärlek då till sina barn som de 
gör idag? 
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Bilaga 1- Intervjufrågor 
 

Intervjumall 

 

Syftet är att undersöka hur vuxna personer upplever sin tid på barnhem och fosterhem, samt 
hur de anser sig ha påverkats. 

Inledande frågor 

• Ålder 

• Yrke samt arbetsuppgifter 

• Civilstånd samt barn 
 

Fosterhem eller barnhem  

• Anledning till flytt 

• Ålder 

• Tidsperiod på barnhem eller fosterhem 

• Upplevelser under tiden på barnhem eller fosterhem 

• Omplacering 

• Flickhem eller delat med pojkar 
 

Adoption?  

• Adoption eller fosterhem 

• Ålder 

• Adoptionsfamilj 

• Fosterfamilj 

• Biologiska familjen 

• Ett boende eller flera boenden 
 

Uppfostran  
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• Strikt eller fri uppfostran 

• Bestraffning och belöning 

• Skillnader i uppfostran 

• Barnaga 

• Barnarbete 

• Personalen 
 

Påverkan i vuxen ålder  

• Speciella minnen samt upplevelser 

• Positivt respektive negativt 

• Påverkan i vuxen ålder 

• Kontakt med biologiska föräldrar eller annan anhörig 

• Erfarenheter i vuxen ålder 
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Bilaga 2- Missiv 
Gävle 2010-11-08 

Till dig som antingen bott på fosterhem eller barnhem och vill dela med dig av dina 
erfarenheter.  

Vi heter Johanna Lindblom och Eva Borg och vi läser sista året på Hälsopedagogiska 
programmet med inriktning pedagogik på Högskolan i Gävle. Just nu skriver vi vår C-uppsats 
vars syfte är att undersöka hur vuxna personer upplever sin tid på barnhem och fosterhem, 
samt hur de kan ha blivit påverkad av sin bakgrund i vuxen ålder. Vi vill titta på individuella 
upplevelser och erfarenheter från tiden på barnhem eller fosterhem.  

Teman som kommer att beröras: 

• Uppfostran 

• Minnen och upplevelser 

• Påverkan i vuxen ålder 

Vår plan är att utföra intervjuerna under vecka 48. Vi vet tyvärr inte tidsåtgången för 
intervjun, då det är en livshistoria, och därmed svårt att sätta en tidsgräns. Dock räknar vi med 
en förmiddag eller eftermiddag. Du kommer själv att få välja plats, dag och tid för 
intervjutillfället. För att underlätta intervjun samt vårt arbete kommer vi att spela in intervjun. 
Det inspelade materialet kommer endast att hanteras av oss som skriver uppsatsen. Materialet 
kommer inte heller att användas till några kommande arbeten utan enbart till den här 
uppsatsen. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande, och vi håller din identitet skyddad. Uppsatsen kommer att publiceras på 
Högskolan i Gävles hemsida i bibliotekets dataplattform vilket också ger er en möjlighet att ta 
del av den färdiga uppsatsen. 

Hör gärna av dig för tidsbokning samt övriga frågor, senast den 25 november till Eva eller 
Johanna.  

Vi ser fram emot ett givande samtal med dig! 

Med vänliga hälsingar 

Kontaktuppgifter   Handledare Högskolan i Gävle 

Johanna Lindblom    Erika Björklund 

070-4044706 JohannaLindblom@live.se  xxx-xxxxxxx   

Eva Borg 

076-1855110 borg_eva@hotmail.com 


