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Abstrakt 

Studiens syfte var att studera individers upplevelser och erfarenheter av familjehemsplacering. 

Studiens frågeställningar: Hur beskriver individer socialtjänstens roll i samband med 

placeringen? Hur beskriver individer familjehemmets roll? Hur beskriver individer 

placeringens inverkan på levnadsvillkoren? För att besvara frågeställningarna tillämpades en 

kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra individer som under 

uppväxten varit familjehemsplacerade. Studiens resultat visar att familjehemsplacering har en 

positiv inverkan på individers levnadsvillkor, men att det likväl finns tillkortakommanden. 

Genom redan gjorda samhälleliga förändringar och med den nya lagändringen som är under 

övervägande, så kommer på ett tydligare sätt barn/ungdomar som är i särskilt behov av stöd 

att synliggöras. Studien visar att ett tydligare barnperspektiv, bredare samarbete med andra 

aktörer samt en mer holistisk syn på familjehemsvården kommer att stärka barnets 

utvecklingsmöjligheter och möjliggöra en trygg uppväxt. Analysverktygen var 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt Antonovskys KASAM. Resultatet ligger 

i linje med tidigare forskning.  
 

Sökord: familjehemsplacering, fosterbarn, upplevelser 
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Abstract 
The study aimed to examine individual’s experiences of foster home. Questions were: How 

does the individual describe Social Services' role in connection with the placement? How 

does the individual describe the role of the foster home? How does the individual describe the 

placements impact on the living conditions? To answer those questions a qualitative approach 

was applied in which semi-structured interviews were conducted with four individual’s who 

in their childhood were placed in foster homes. The study shows that foster home placements 

has a positive impact on individuals' lives, but there are still some shortcomings. By the 

already-made changes in society and with the new change in legislation under consideration, 

will more clearly show the children/young people who are in special need of support and 

make them more visible. Our results shows that a clearer perspective of children, broader 

cooperation with other actors and a more holistic approach to foster care will enhance 

children's development and enable a secure childhood. Analysis tools were Bronfenbrenners 

developing ecological model and Antonovskys SOC.  This outcome is consistent with 

previous research.  
 

Keyword: foster home placement, foster child, experience 
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Vi vill tacka våra intervjupersoner som ställt upp och låtit sig intervjuas inför denna C-

uppsats. Utan Era rika berättelser hade studien varit omöjlig att genomföra. Ett särskilt tack 

till vår kloke handledare Anders Hydén som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

Vi vill även tacka Hudiksvalls kommuns socialtjänst som varit oss behjälpliga i urvalet av 

informanter inför vårt uppsatsarbete. Vi har tillsammans gjort alla delarna av denna uppsats 

och ansvarar gemensamt för uppsatsens innehåll.  

 

Slutligen vill vi tacka våra älskade familjer som på alla sätt gjort det möjligt för oss att 

genomföra arbetet på de mest varierande arbetstider! 

 

Helena Hägg och Ewah Pettersson 2011-01-24 
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Inledning   

Familjehem är vad som tidigare kallades fosterhem. Familjehem är den vanligaste formen av 

vård för barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sin ursprungliga familj (Hansson m.fl., 

2004, s. 79). Benämningen placering är en fackterm på ett förhållande som omfattar att ett 

eller flera barn genom kommunens socialtjänst får bistånd till att få bo hos, samt få 

omvårdnad av, en annan familj än den biologiska (Lindberg, 2003). Skälen till placering kan 

vara olika, exempelvis att den unges beteende är skadligt för den unge själv, eller att 

föräldrarnas förmåga sviktar, dessa svårigheter i barnets uppväxt kan exempelvis vara 

fysisk/psykisk sjukdom, kriminalitet, missbruk, misshandel eller sexuella övergrepp.  

Familjehemmen regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med kompletterande regler i 

Socialtjänstförordningen (SFS 2002:937). Föräldrarna eller barnet själv ansöker om denna 

insats enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). Beslut om detta omhändertagande fattas av 

socialnämnden med föräldrars samtycke. Förhållanden kring barnet kan även bedömas av 

kommunens socialtjänst vara så svåra under uppväxten att det är nödvändigt att samhället 

övertar föräldrarnas ansvar utifrån Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 

1990:52). Detta beslut fattas av socialnämnden och fastställs via domslut i förvaltningsrätt 

utan föräldrars samtycke (Sveriges domstolar, 2010). I dagsläget är cirka 12 000 barn i 

Sverige placerade i familjehem.  

Det finns omfattande forskning inom detta område och vården borde därför kunna anses som 

välutvecklad.  Trots detta och trots att avsikten med insatsen är att förbättra barnets 

levnadsvillkor så har frågan flitigt diskuterats i negativa termer, främst i media. I november 

2005 sändes TV-dokumentären ”Stulen barndom” där kritik riktas mot den sociala 

barnavården, kritik som avsåg de allvarliga brister som drabbat de barn som socialtjänsten 

tagit ansvar för. Detta blir början till en stark samhällsdebatt och utifrån denna samt vad 

dokumentären synliggjort fattar den dåvarande regeringen ett beslut med uppdrag till 

socialstyrelsen att bedöma omfattningen av de brister som åskådliggjorts. Resultatet som 

redovisades till regeringen i mars 2006 visar dock att dessa brister är svåra att bedöma. 
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Socialstyrelsen föreslår i rapporten (SOU 2006: 05) att regeringen skall tillsätta en oberoende 

kommitté för att ytterligare granska just detta och i juni samma år tillsätter regeringen en 

omfattande utredning med beräknat avslut 2011. Med utgångspunkt i att det i dagsläget råder 

en viss osäkerhet om hur familjehemsplaceringar påverkar den enskilda individen och dennes 

utveckling, så är vår önskan med denna studie att med fokus på erfarenheten och upplevelsen 

av att ha varit placerad i familjehem få ta del av subjektiva berättelser från dem som berörs i 

första hand. För att kunna förbättra barns levnadsvillkor finner vi det angeläget att låta barnet 

vara i fokus i vår C-uppsats.  

1.2 Syfte  

Syftet med forskningen är att studera individers upplevelser och erfarenheter av 

familjehemsplacering.  

1.3 Frågeställningar 
Vårt syfte har mynnat ut i följande frågeställningar: 

• Hur beskriver och förstår dessa individer socialtjänstens roll i samband med 

placeringen? 

• Hur beskriver och förstår dessa individer familjehemmets roll? 

• Hur beskriver och förstår dessa individer placeringens inverkan på levnadsvillkoren? 

1.4 Kopplingar till socialt arbete 

Då familjehemsplacering är den vanligaste formen av vård för barn och ungdomar som inte 

kan bo kvar hos sin ursprungsfamilj kan detta ses som en vårdform vilken bör ägnas stor 

uppmärksamhet. Evidensbaserade metoder utförda av professionella yrkesutövare och ett 

fokuserat kvalitets arbete med återkommande utvärderingar av familjehemmen är nödvändigt 

för att utveckla denna vård. Att intervenera i människors liv utan säkert stöd för att metoderna 

åtminstone inte gör skada är oetiskt (Sundell & Vinnerljung, 2009, s. 36). Det räcker alltså 

inte enbart med goda avsikter eller att använda sig av väl spridda insatser. Att ta del av och 

försöka lära något av individers subjektiva berättelser kan medföra en ökad medvetenhet och 

förståelse i det sociala arbetet med familjehemsplaceringar. Genom att förstå konsekvenserna 

av familjehem som vårdform kan myndigheter och organisationer arbeta förebyggande för att 

skapa goda förutsättningar för barnen att utvecklas till fungerande vuxna. Men detta är 
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känsligt och något vi behöver veta mer om för att bli bättre på att möta barn och ungdomars 

behov i familjehemsvården. 

”Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS)” utvecklar det evidensbaserade 

arbetet som kommer professionella och brukare till hjälp (Färm, m.fl., 2010)  

  
Figur 1. Delarna i en evidensbaserad praktik, s. 13 (ibid.) 

Vår förhoppning är att uppfylla studiens syfte, det vill säga, att försöka förstå individers 

upplevelser och erfarenheter av familjehemsplacering och därigenom utvecklas i vår ambition 

att bli professionella socialarbetare. En önskan är även att vår studie ska komma redan nu 

verksamma socialarbetare till gagn. 

1.5 Disposition 

Studiens inleds med inledning, syfte och frågeställningar samt en kort redogörelse för 

kopplingen till det sociala arbetet och en historisk bakgrund. I det andra kapitlet redogörs för 

tidigare forskning inom området. Därefter redovisas de teoretiska perspektiv som kommer att 

ligga till grund för analysen. I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens metod, analysverktyg 

samt studiens trovärdighet. Det femte kapitlet innehåller skildringar av intervjupersonernas 

berättelser i en temainriktad resultatdel, tillsammans med kommentarer till varje tema. 

Temaanalys görs med koppling till teoretiska perspektiv samt tidigare forskning i kapitel sex. 

I vårt sista kapitel med diskussion redogörs för slutsatser och frågeställningar.  

 

1.6 Bakgrund 
Samhällets generella syn på barn och deras villkor är en utgångspunkt för om och hur barnens 

behov hanteras i och med familjehemsplaceringar. Barns eget perspektiv på och förståelse av 

olika fenomen och situationer ses numer som viktigt och uppmärksammas allt mer, men det 

har inte alltid varit så. Det har sedan många år funnits en tradition i Sverige att placera barn i 

familjehem. Under 1600-talets början grundades Barnahuset, det som senare kom att kallas 

Allmänna Barnahuset (Öberg, 1991, s. 73). Barnahuset fungerade under 1600- och 1700- talet 
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mer som en inrättning där föräldralösa, fattiga barn kunde bo och få skolundervisning, de allra 

flesta barnen fick även arbeta och många barn blev utnyttjade. 1785 ingrep regeringen då 

barnhemsvården inte ansågs tillfredställande. Sverige fick den första fosterbarnsstadgan och 

en massiv utplacering av barnhusbarn till fosterhem på landet tog sin början, de främsta 

skälen var sanitära och ekonomiska (Öberg, 1991, s. 79). Placeringarna var varaktiga och 

kontakter med de biologiska föräldrarna understöddes inte. Barnens sociala skyddsnät var 

ytterst begränsat eftersom de oftast inte hade möjlighet att kommunicera med yttervärlden. 

Under 1800-talet blev åter institutionsplaceringar sinnebilden för en god barnavård. Denna 

vård ansågs mera vetenskaplig och det var i första hand handikappade, psykiskt sjuka och 

vanvårdade barn som blev placerad. Under senaste seklet har både fosterhemsplaceringar och 

institutionsplatser minskat (Öberg, 1991, s. 82). Vår syn på barnen har förändrats i takt med 

att samhälle, arbetsmarknad, familjebildning och individuella ideal har ändrats, inte minst 

genom all forskning om barns utveckling, socialisation och identitetsskapande. Begreppet 

fosterbarn användes i lagstiftningen år 1924 och även 1961 då en ny barnavårdslag trädde i 

kraft. I och med Socialtjänstlagens inträde år 1982 började begreppet familjehem användas 

(Lindberg, 2003). Barnrättskonventionen antogs av FN 1989 och ratificerades av Sverige 

1990. Detta har bidragit till en ändrad syn på i vilken utsträckning barn bör få ta del av och 

involveras i processer som berör dem och deras liv och riktlinjerna för 2000-talets barnavård 

präglas av Barnkonventionens portalparagraf som lyder ”Barnets behov i centrum” 

(UNICEF, Barnkonventionen, Artikel 3:1). 

Ett nytt förslag till lagändring är under övervägande, denna lag skall synliggöra de barn och 

unga som särskilt är i behov av stöd, samt stärka barnperspektivet. Den nya lagen beräknas 

träda i kraft 1 juni 2011 och föreslås heta Lag om stöd och skydd för barn och unga (SOU, 

2009:68, se bilaga 2).   

 

2. Tidigare forskning 

Vi har tagit del av svensk samt internationell forskning inom detta forskningsområde, och 

forskningen inom detta område kan anses vara relativt omfattande. Denna forskning lutar sig 

till stor del på systemteoretisk grund där det sociala nätet runt barnet framhävs som ett 

skyddsnät som påverkas och är beroende av interaktion, kommunikation och relationer. Den 
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forskning som vi tagit del av har till största del belyst familjehemsplaceringar utifrån barnets 

perspektiv där barnets samlade tankar, upplevelser och erfarenheter om betydelsen av 

familjehemsplaceringen har stått i fokus. I förhoppning om att få ett bredare perspektiv på vår 

uppsats så har vi även tagit del av forskningen som haft fokus på de myndigheter som placerar 

barn samt även på hur eftervården för de barn som varit placerade kan se ut. Avsikten med 

denna uppsats är att undersöka svenska förhållanden varför vi främst valt att sätta fokus på 

den forskning som gjorts inom Sverige. Vi har medvetet handplockat svensk forskning utförd 

av framstående forskare som också är internationellt erkända, Andersson (2008) samt 

Vinnerljung (1996). Vi har även tagit del av den senaste rapporten av Westberg och Tillander 

(2010) samt av Arneke och Nilsson (2009). Den redovisade svenska forskningen går att hitta 

från Allmänna barnhuset, under böcker, rapporter samt forskning och utveckling. En 

ytterligare rapport utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (2009) med Vinnerljung i 

spetsen har satt fokus på att redogöra för hur det positiva arbetet i kommunerna framskrider 

samt att inspirera och stödja metod/ kunskapsutveckling för att förbättra familjehemsvården.   
 

Då det gäller den internationella forskningen så har vi letat efter en bredd i denna för att på så 

sätt se om fenomenet familjehemsplacering skiljer sig i olika delar av världen, då exempelvis 

skild lagstiftning och andra faktorer kan ha en inverkan på den unge. Vi har sökt i Sage och 

funnit en Israelisk studie av Davidson Arad och Wozner (2001) för att nå en bredd på vår 

forskningsfråga. Vi har även sökt i Nordisk Sosialt Arbeid där vi valt Kallands (2002) 

forskning som också den anknyter till vår forskningsfråga. Genom referenslistor från övrig 

litteratur vi funnit och tagit del av norsk forskning av Clausen och Kristofersen (2008) samt 

Bakketeig och Backe- Hansen (2008) och även Flynn m.fl., (2000) som är en australiensisk 

rapport. De individer som vi har intervjuat placerades som barn, vi har därför valt att se på vår 

forskningsfråga ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv, därav är den mesta forskning vi tagit 

del av baserad på så kallade longitudinella studier. Förutom detta så har vi valt forskning med 

tydligt fokus på barnet i familjehemsvården och där barnets röst varit framträdande. Detta är 

något vi medvetet sökt då vår forskningsfråga tydligt visar att det är individens upplevelser 

och erfarenheter av familjehemsplacering vi vill belysa. Vi kommer att presentera forskningen 

med hjälp av gemensamma teman för att visa på en samstämmighet i denna. Vi har inte funnit 

några direkta skillnader från de resultat som har barnet i fokus eller den forskning som utgår 

ifrån myndigheter och vuxnas perspektiv.  
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2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

2.1.1 Fysisk och psykisk hälsa 

Anderssons (2008), Vinnerljungs (1996) samt Clausen och Kristofersens (2008) forskning är 

longitudinella studier. De har under flera år följt upp de barn som varit i samhällets vård. Vad 

gäller barnens fysiska/psykiska hälsa så visar deras resultat att detta är något som behöver 

uppmärksammas då dessa barn har en ökad sårbarhet, dels på grund av bakgrund och dels 

genom sina erfarenheter. Dessa faktorer gör att de kan ha svårare att hantera svåra 

livshändelser. Vinnerljung (2009) befäster detta resultat och anser att kommuner måste finna 

rutiner för att ge hälsokontroller för barnet vid placeringstillfället, han menar också att dessa 

skall vara obligatoriska med kontinuerlig uppföljning. Davidson och Wozners (2001) 

forskning pekar också på de facto att många av dessa barn växer upp under mycket svåra 

emotionella förhållanden och detta i sin tur har en negativ påverkan på deras fysiska/psykiska 

hälsa, detta stämmer överens med Kallands (2002) forskning som visar på en ökad 

fysisk/psykisk ohälsa. Westberg och Tillander (2010), Flynn m.fl. (2000), samt Arneke och 

Nilsson (2009) har också funnit dessa resultat i sin forskning. Bakketeig och Backe- Hanssen 

(2008) betonar att fokus måste flyttas från problemen till ett mer resursorienterat tänkande för 

att stärka barnens hälsa och förhindra utvecklandet av en negativ självbild/identitet. Samma 

forskning visar även att det kan vara svårt för barnen att skapa goda, nära och tillitsfulla 

relationer, även som vuxna, en svårighet som påverkar möjligheten för hjälpare att bistå dessa 

barn då de sluter sig inom sig själva. Oberoende av nationella eller internationella studier så 

visar den forskning vi har tagit del av på stor samstämmighet vad gäller barnets fysiska och 

psykiska ohälsa, hur den tar sig i uttryck och hur förhindra att den uppkommer. 

2.1.2 Samhällets åtagande 

Forskningsresultaten visar en samstämmighet vad gäller synen på vilka samhälliga insatser 

som behövs för att tillgodose och möta barnens behov. Andersson (2008) menar att samhällets 

stödsystem behöver förbättras och att man särskilt behöver uppmärksamma dessa barn då de 

fyller 18 år och vården i familjehemmet upphör. Vinnerljung (1996) betonar skolan/fritidens 

betydelse för barnen och menar även att barnet och familjehemmets ställning måste tryggas. 

Detta kan kopplas till politiska beslut och åtstramning i ekonomin. Clausen och Kristofersen 

(2008) Vinnerljung (1996 samt 2009), Davidson och Wozner (2001) samt Kalland (2002) 

betonar att samhället måste tidigt gå in med insatser, en tidig placering stärker 

familjehemmets roll och barnets levnadsvillkor. Westberg och Tillander (2010), Flynn m.fl., 
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(2000), Bakketeig och Backe- Hanssen (2008) samt Arneke och Nilsson (2009) visar i sina 

forskningsresultat att samhällets insatser skall ges utifrån den enskilda individen och att 

samhällets stödsystem bör samordnas för att kunna tillgodose och möta barnets nutida och 

framtida behov. I rapporten Sveriges kommuner och landsting (2009) betonas att vården för 

de barn som är i familjehem skall kvalitetssäkras, detta för att göra arbetet strukturerat och 

mätbart.  

2.1.3 Risk/skyddsfaktorer  

Den forskningen vi tagit del av visar en samstämmighet vad gäller de faktorer vilka kan ha en 

positiv inverkan på barnet och bidra till att det blir en lyckad familjehemsplacering. En tidig 

placering samt kontinuitet i de nya relationer som kommer med en placering ses som två 

skyddande faktorer. Anderssons (2008) forskning visar att skola/utbildning, fritid, samt 

placering inom nätverket verkar som skyddande faktorer. Detta resultat delas av Vinnerljung 

(1996). Flynn m.fl.,(2000) visar att god anknytning till de biologiska föräldrarna även ökar 

barnets chanser att få goda och nära relationer till familjehemmet och andra, detta delas av 

Davidson och Wozners (2001) forskning. Bakketeig och Backe- Hanssens (2008) forskning 

visar på att ett ökat stöd i ett längre perspektiv samt ett starkare stöd till familjehemmet 

stärker barnets ställning, detta styrks även av Sveriges kommuner och landsting (2009). 

Clausen och Kristofersen (2008) samt Kalland (2002) Arneke och Nilsson (2009) betonar 

kontinuiteten i kontakten med socialtjänsten. Även att barnet får ta del av sin historia och ha 

en god kontakt med sin biologiska familj ökar chanserna till en lyckad placering. Bakketeig 

och Backe- Hanssen (2008) betonar att insatserna skall vara resursorienterade och inte 

problemorienterade då detta synsätt annars kan förstärka barnets negativa självbild. Westberg 

och Tillander (2010) menar att insatserna skall skräddarsys för det enskilda barnet. Slutligen 

får Batljan, ordförande i Sveriges kommuner och landsting (2009) sammanfatta denna 

forskning med ett citat gällande familjehemsvården, detta citat är talande för samtliga 

forskare: 

”Utbildning och god hälsa är skyddsfaktorer för ett bra liv i framtiden. Det är viktigt att 

systematiskt och kontinuerligt ge stöd och öka förutsättningarna för bättre skolresultat 

samt att följa barnens fysiska och psykiska hälsa under vårdtiden. Individualiserade 

insatser är nyckeln till ett gott liv i framtiden för barnet” (ibid.) 
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3. Teorianknytning 

I denna undersökning har vi att använt oss av två teorier vid vår analys: Salutogenetiskt 

perspektiv med KASAM som metod och Systemteoretiskt perspektiv med hjälp av 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, i ett försök att analysera vårt insamlade 

empiriska material på olika nivåer.  KASAM har använts för att förklara den enskilde 

individens subjektiva upplevelse och erfarenhet av att ha varit familjehems placerad samt för 

att förstå vad detta har inneburit för denne genom på vilket sätt individen beskrivit sin historia 

och på det sätt denne har kunnat hantera, funnit mening i och förstått sin situation. 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell har hjälpt oss förstå vår forskningsfråga i ett 

vidare perspektiv då den i sig rymmer många delar av en större process där alla delar 

tillsammans bildar den helhet som utgör den unges livsvärld. Barn som placeras i familjehem 

är en del av ett större sammanhang där olika system såsom familjen, familjehemmet och 

socialtjänsten interagerar och på så sätt påverkar barnets erfarenhet och upplevelser. Då vi 

även velat studera hur grupprocessen bidrar till detta så ansåg vi att denna teori kunde vara 

användbar och att den tillsammans med KASAM kunde få oss att nå en djupare insikt i hur 

familjehemsplacering påverkar den enskilde individen. Begreppen vi använt oss av i KASAM 

är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet vilka förklaras utförligt i 3:1. Då det gäller 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell så har begreppen aktiviteter, relationer och 

roller samt signifikanta andra använts vilka förklaras närmare i avsnitt 3.2. Gemensam är att 

vi analyserat vårt syfte i nivåerna mikro, meso, exo och makro för att söka förstå hur den unge 

erfarit sin familjehemsplacering. Dessa olika nivåer förklaras utförligare i avsnitt 3.2. 

3.1 Salutogenetiskt perspektiv - KASAM  

Det salutogenetiska perspektivets grundare Antonovsky (1999), professor i medicinsk 

sociologi, kom år 1970 att ändra ett väl förankrat perspektiv, från fokus på de faktorer som 

orsakar ohälsa, till att istället fokusera på de faktorer som skapar och vidmakthåller hälsa. 

Salutogenes har sitt ursprung från latinets salus, vilket betyder hälsa och det grekiska ordet 

genesis som betyder ursprung. Motsvarigheten till detta är patogenes, detta synsätt fokuserar 

på de faktorer som skapar och vidmakthåller ohälsa. Bakgrunden till denna perspektivs 

förskjutning har sin början i en undersökning om hur israeliska kvinnor anpassat sig till 

klimakteriet. Antonovsky fann att 29 % av de judiska kvinnor som överlevt 

koncentrationslägrens prövningar, skattade sig vara vid tillfredsställande psykisk hälsa istället 

för vad han egentligen skulle ha trott vara det rakt motsatta. Enligt Antonovsky (1999) är det 
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de påfrestningar och krav som individen utsätts för och på vilket sätt individen kan hantera 

dessa, vilken strategi denne har avgör om dessa stressorer bidrar att skapar hälsa/ohälsa (ibid., 

s. 28). Vilken motståndskraft den enskilde individen har att klara sig från ohälsa kan mätas i 

något som han beskriver som känslan av sammanhang (KASAM). Detta är ett 

förhållningssätt, som uttrycker i vilken utsträckning individer har en varaktig och 

genomträngande känsla av tillit till sin egen förmåga att möta livet (Antonovsky, 1999, s. 41). 

Begreppet som sådant innehåller tre andra viktiga underbegrepp som förklarar innebörden 

närmare, dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 

 

Figur2: Orrebrink, 2004, s 1)  
 

Begreppet begriplighet syftar till i vilken utsträckning en individ kan bedöma verkligheten, 

och när överraskningar sker kan förklara och ordna dem. En individ med hög begriplighet 

förväntar sig också att framtida stimuli kommer att vara förutsägbara eller kunna förklaras 

(Antonovsky, 1999, s. 38f). Med hanterbarhet menas känslan av att på egen hand, eller med 

andras hjälp kunna klara av alla de krav och svåra händelser som möter en i livet, istället för 

att känna sig som ett offer för omständigheter som inte går att påverka (ibid.). Antonovsky 

(1999) hävdar att en hög hanterbarhet är starkt beroende av en hög begriplighet. Detta på 

grund av att det för människor krävs en klar bild av de krav som ställs för att kunna uppleva 

sig ha resurser att klara av dem. Komponenten meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning 

individen känner att livet har en känslomässig innebörd samt förmågan att söka mening i 

olyckliga upplevelser. Individer med en stark KASAM ser de krav som inre och yttre stimuli 

ställer, som utmaningar värda investering och engagemang (Antonovsky, 1999, s. 40). En 

stark KASAM har sin början i barndomen med bland annat föräldrar som förmedlar till barnet 

att det är betydelsefullt (Antonovsky, 1999, s. 135).  

När det gäller det sociala arbetet och vid beslut att placera ett barn i familjehem så läggs det 

ett stort ansvar på de ansvariga socialarbetarna att förmedla till barnet all tillgänglig 

information gällande placeringen utifrån barnets ålder och mognad. Detta kan bidra till att 

barnet kan erhålla, behålla eller höja sin KASAM, vilket i sin tur ökar barnets skyddsfaktorer 
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och gör barnets liv mer hanterbart, meningsfullt och begripligt. Exempelvis genom att hjälpa 

barnet med att kommunicera/göra dess röst hörd, minska på barnets upplevelse av att behöva 

ta ansvar för de biologiska föräldrarnas tillkortakommanden. Socialarbetaren skall 

återkommande utifrån barnets ålder och mognad, förklara för barnet vad som sker och det 

som barnet inte förstår. Vidare skall barnet få veta varför det är placerat och även erbjudas 

möjlighet att läsa utredningen (jmf Socialstyrelsens publikation ”Vet du vilka rättigheter du 

har”, 2010). Via ett empatiskt förhållningssätt möjliggör detta att skapa en tillitsfull relation 

mellan socialarbetare och barnet. Viss kritik har riktats mot användandet av KASAM som 

mätinstrument, även som begrepp. Kritiker menar bland annat att man inte kan vara säker på 

att man verkligen mäter det man avser att mäta, samt att begreppet inte äger global giltighet 

(Larsson, 2007, s. 360). När vi inte har för avsikt att använda oss av KASAM i egenskap utav 

mätinstrument utan fokus ligger på komponenterna i instrumentet, det vill säga, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet så anser vi dock att vi utifrån detta resonemang kan använda 

oss av det salutogenetiska perspektivet, med KASAM som metod som ett analysverktyg för 

att kunna förstå och besvara våra forskningsfrågor. 

3.2 Systemteoretiskt perspektiv – Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell 

För att möjliggöra ett systemiskt tänkande inom det sociala arbetet så måste man först känna 

till systemteorins grunder. Ett sätt att förstå det på kan vara att tänka sig en klocka där de olika 

delarna var för sig visserligen kan vara intressanta men det är inte förrän dessa delar fogas 

samman som klockan fungerar precis som den är avsedd att göra. Den blir inte bara en tingest 

utan den kan också visa tid, datum, och larma. Detta utgör grunderna i systemteorins budskap, 

systemet är icke summativt, det vill säga helheten är mer än summan av delarna. (Elf och 

Garphult, 2003, s. 66 f, jmf Payne, 2008, s. 214). Det systemteoretiska tänkandet är holistiskt, 

forskaren utgår från ett processtänkande och ett cirkulärt resonemang, händelseförloppet ses 

som samband och enstaka händelser bildar mönster i detta sammanhang (Payne, 2008, s. 

211ff).  

 

Kalland redogör i sin artikel: Faktorer i omhändertagna barns utveckling – en systemisk 

modell (2002, s. 15) för Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och visar hur man kan 

förstå barnet i det sociala arbetet med hjälp av denna modell. Den utvecklingsekologiska 

modellen är både systemisk och transaktionell, det vill säga, den undersöker hur de olika 
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systemnivåerna påverkar varandra och individen och detta möjliggör att kunna studera hur 

faktorer i olika nivåer samspelar i barnets utveckling (ibid.). Vid placering av barn i 

familjehem så måste denna kunskap finnas för att få insikt om hur de olika delarna måste 

samverka för att det skall fungera tillfredsställande för alla inblandade parter och främst för 

barnet. Via den utvecklingsekologiska modellen skall barnet förstås som en del av ett större 

system, systemet delas i fyra olika nivåer för att förstå hur de var för sig kan påverka barnet 

vid exempelvis en placering i familjehem. Mikronivån utgörs av delarna i den värld som 

barnet ingår i, exempelvis närhet/ anknytning mellan barnet och dess föräldrar om barnet får 

god omsorg eller inte, även dagis och förskola hör hit. Mesonivån utgörs av samspelet mellan 

dessa olika delar i barnets värld, samt vilka krav och förväntningar som kommer därav . I 

exonivån utgörs delarna av de resurser som finns utanför barnets omedelbara närhet med som 

ändå bidrar till att påverka barnets levnadsvillkor, dessa kan exempelvis vara: vilket 

bostadsområde barnet bor i, vilken kommun man tillhör och hur skatterna fördelas i den 

kommunen. Slutligen makronivån, här utgörs delarna av exempelvis: lagar och politiska 

beslut men även av religiösa och kulturella värderingar. Dessa delar tillsammans samverkar 

och påverkar barnets levnadsvillkor (Kalland, 2002, s.16, jmf Elf och Garphult, 2003, s.69f).  

 

Bronfenbrenner (i Andersson, 1986, s.23ff) gör ett förtydligande av sin modell genom att 

beskriva tre begrepp: aktiviteter, relationer och roller, för att visa hur och på vilket sätt barnet 

samspelar med sin närmiljö. 

 
 

   

 
Figur 3. Version av Bronfenbrenners utvecklings och socialekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979 i 

Andersson, 1986 s 21 med modifikation) 

 

Då barnet deltar i någon form av aktivitet påbörjas socialiseringsprocessen, det vill säga 

barnet lär sig i samspelet med och i relationen till andra människor vilken roll och position det 
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skall inta. Beroende på de rådande normer och omgivningen krav påverkas barnets beteende 

och tänkande att anpassa sig efter andra människor. Är barnet i en långvarig och bra relation 

där även kraven är positiva så hjälper det barnet till en positiv och gynnsam utveckling (ibid.). 

Alla olika systemnivåer samverkar och påverkar barnet i en antingen gynnsam eller ogynnsam 

utveckling, om barnet i sin hemmiljö ges dåliga förutsättningar och levnadsvillkor så kan 

detta få en kumulativ effekt. Med andra ord så kan en osäker uppväxtmiljö med dåliga 

levnadsvillkor leda till att barnet ges sämre förutsättning att klara andra riskfaktorer i den 

övriga uppväxtmiljön (Kalland, 2002, s. 15). Enligt systemteorin så anses inte individen vara 

bärare av problem, istället uppstår problem på grund av att hela systemet är i obalans, det vill 

säga ett tillstånd av icke homeostas (Payne, 2008, s, 232ff). Genom att använda sig av 

systemteorin inom socialt arbete så kan den ge socialarbetare en ökad förståelse för hur 

relationer i ett nätverk fungerar och hur individer i ett nätverk kommunicerar, interagerar och 

påverkar varandra (Elf och Garphult, 2003, s. 67). Eftersom barnet placeras i familjehem som 

ett skydd mot de risker som finns i det biologiska hemmet eller på grund av vad de kan 

riskeras att utsätta för om de blir kvar, så är detta en viktig kunskap att förmedla även till 

barnet, efter ålder och mognad, så att inte barnet tar på sig skulden för att det inte kan bo 

hemma hos sin biologiska mamma och pappa. När det gäller arbetet med nätverk och olika 

former av sociala stödsystem så finns det en stark förankring inom det sociala arbetet (Payne, 

2008, s. 234 f). Utifrån detta resonemang anser vi att systemteoretiskt perspektiv med fokus 

på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell utgör ett bra analysverktyg i vår forskning 

för att kunna förstå och besvara våra forskningsfrågor.  

 

4. Metod  

4.1 Förförståelse 
Vi har genomgående under utbildningstiden studerat utsatta familjers särskilda sårbarhet i 

samhället och hur barnen i dessa familjer påverkas av detta. Vår förförståelse är att en 

interaktion/samspel mellan olika nivåer i samhället är ett måste för att tillgodose barns behov. 

Vid en familjehemsplacering tror vi att detta är extra viktigt på grund av dessa barns speciellt 

utsatta situation. Att en av oss arbetar inom socialtjänsten och en av oss känner en familj som 

har fungerat som familjehem under många år, kan ha påverkat vår förförståelse då detta 

bidragit till en ökad kunskap om socialtjänsten, samt givit oss en inblick i hur 

familjehemsvård kan gestalta sig.  Vi tror att vår förförståelse och våra förkunskaper har varit 
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studien till gagn då vi av denna anledning möjligtvis kan ha nått en djupare förståelse för 

fenomenet. 

 

4.2 Forskningsdesign 

Den vetenskapliga ansats som intas vid forskning styr metodvalet (Larsson, m.fl., 2005, s. 

21ff). Valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod styrs av undersökningens syfte och de 

behöver inte utesluta varandra. I denna studie har en kvalitativ metod använts. (Olsson och 

Sörensen, 2004, s. 62).  I ett försök att besvara c-uppsatsen syfte och frågeställningar har 

kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form genomförts. Detta innebär att intervjuerna liknat 

ett vardagssamtal men haft ett syfte och en specifik teknik (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 

43). De centrala argumenten för detta är att eventuella oklarheter i respondentens berättelse 

kan förtydligas genom följdfrågor vid intervjutillfället. Genom kvalitativa intervjuer kan 

forskaren ta del av respondentens livsvärld genom subjektiva berättelser och på så sätt erhålla 

ett så kallat inifrånperspektiv (Larsson i Larsson, m.fl., 2005, s. 91). För att uppnå detta krävs 

att en tillitsfull relation utvecklas mellan forskaren och intervjupersonen (Olsson och 

Sörensen, 2004, s. 15). Detta hade inte varit möjligt i samma utsträckning med kvantitativ 

forskningsmetod (jmf Elofsson i ibid., s. 59). En abduktiv strategi användes i uppsatsen, vilket 

är en kombination av induktiva och deduktiva inslag. Abduktion i detta fall innebar att utgå 

från insamlad data vilken sedan tolkades utifrån teoretiskt grundade antaganden (jmf Larsson, 

m.fl., 2005, s. 96). Intervjuerna har utförts enligt en intervjuguide (se bilaga 1) som fokuserat 

på fyra särskilda teman med för vår studie 3-4 förslag till relevanta öppna frågeställningar 

under varje tema (jmf Olsson och Sörensen, 2008, s. 80f ). Guiden sammanställdes med 

beaktande av studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguidens teman var placeringen, 

nätverket, familjehemmet samt nu situation. Intervjuguidens teman utformades med hjälp av 

redan beprövade frågor som framställts och används av familjehemsenheten i Karlstad - den 

såkallade ”Karlstadsmodellen” (Westberg och Tillander, 2009)  

 

4.3 Vetenskapsfilosofisk position 

Kvalitativa studier kan kategoriseras som holistiska med en förståelse för att delarna är mer än 

helheten (Olsson och Sörensen, 2004, s. 62). Två holistiska vetenskapsfilosofiska positioner 

som ofta intas vid kvalitativ datainsamling och analys är fenomenologi och hermeneutik. 

Begreppet fenomenologi har sitt ursprung i filosofin sedan 1700-talet och utvecklades 
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ytterligare i början av 1900-talet av den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938). 

Fenomenologin kan sägas handla om läran om företeelser, så som fenomenen upplevs. Fokus 

vid fenomenologiska studier är livsvärlden, den enskildes subjektiva beskrivning av 

upplevelser och erfarenheter av specifika händelser oberoende av historia (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 41ff). Den fenomenologiskt inriktade forskaren vill komma nära och 

beskriva alla variationer av dessa upplevelser just som den upplevs av individen. Vid en 

fenomenologisk undersökning försöker forskaren hålla tillbaka sin egen förförståelse genom 

att kritiskt analysera den. Just detta, att forskare med fenomenologisk bakgrund förespråkar en 

fördomsfri ansats där forskarens förförståelsen ska skjutas åt sidan för att finna den faktiska 

essensen av ett fenomen, skiljer sig från hermeneutiken som förordar att det inte är möjligt att 

skjuta förförståelsen åt sidan (ibid.). 

 

Förförståelsen är däremot enligt hermeneutiken grunden för hur vi tolkar information 

(Alvesson och Sköldberg, 2009, s. 211). Hermeneutik är en filosofi om förståelsens villkor 

samt en benämning för en forskningsansats med tolkning som analysredskap. Absoluta 

sanningar är inget som eftersträvas enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Hermeneutik 

handlar först och främst om att skapa förståelse av mening på en beskrivande nivå, och 

speciellt uppnå förståelse av den mening som kommer till uttryck i mänskliga aktiviteter som 

tal, texter och handlande. Detta filosofiska tänkande härstammar från bibliska textforskare 

som i ett försök att förstå bibliska texter tolkade texternas bakomliggande betydelser. ”Ett 

huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en del endast kan 

förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson och Sköldberg, 2009, s. 193). Ett 

viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska cirkeln". Begreppet syftar på att 

tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan forskarens förförståelse och möten med nya 

erfarenheter och idéer vilket leder till ny förståelse som i sin tur övergår till att vara 

förförståelse i nästkommande tolkningsansatser (Ibid., s. 193f) 

 

             
Figur 4. Den hermeneutiska cirkeln: basversion (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 174)  
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I denna studie kan vi sägas ha haft en fenomenologisk ansats vid insamlandet av empiriska 

data. Med detta tror vi oss inte ha varit helt fördomsfria eller lyckats skjuta vår förförståelse 

helt åt sidan. Däremot har intervjuernas fokus varit på innebörden i informanternas 

livsvärldar, vilket stämmer väl överens med studiens syfte och med fenomenologins 

förståelseform (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 42). Vi har tolkat vårt material med en 

hermeneutisk ansats för att försöka förstå meningen i de rika beskrivningar av vardagsvärlden 

som vi erhållit från informanterna.  
 

4.4 Urval   
Det första urvalet av intervjupersoner skedde tillsammans med en kontaktperson på Individ 

och familjeomsorgen i Hudiksvall via kommunens databas, enligt ett så kallat selektivt urval. 

Detta första urval genomfördes i enlighet med dessa kriterier: tidigare familjehems placerade 

unga vuxna, fyllda 18 år. Vi har i vårt urval av informanter inte tagit någon hänsyn till kön 

utan valt att se dem som enskilda individer. Vi har även valt att inte lägga någon vikt vid den 

lagstiftning som legat till grund för placeringarna då det inte funnits tillräckligt med tid och 

utrymme att välja bland informanterna. Kontaktpersonen sökte högst 5 år bakåt i tiden, detta 

för att möjliggöra ett samtida perspektiv på familjehemsplaceringar. Kontaktpersonen drog ut 

listor med namn på individer som uppfyllde dessa kriterier och kontaktade dessa via telefon 

där denne presenterade avsikten med kontakten, syftet med studien samt ställde frågan om 

tillåtelse för oss studenter att ta vidare kontakt. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med den 

Offentlighets- och sekretesslag som gäller inom socialtjänsten (SFS 2009:400). Av 

kontaktpersonen fick vi namn och telefonnummer på de tre första som svarat ja till att vi tog 

ytterligare kontakt. Detta var två män och en kvinna omkring 20 års ålder. En ytterligare 

intervjuperson tillkom genom kännedom från en av intervjupersonerna vilket brukar 

benämnas som ett snöbollsurval (jmf Kvale och Brinkmann, 2009, s. 174f). Vi bokade tid och 

plats för intervjuerna. Tre stycken skedde i ett enskilt rum på Hudiksvalls kommuns Centrum 

för Utveckling och Lärande, vilket var vårt förslag till intervjupersonerna. En intervju skedde 

i intervjupersonens hem efter önskemål från denne. Vi använde oss av bandspelare för att vara 

säker på att ingen information skulle gå förlorad (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 194). Vi 

genomförde två intervjuer var och var med som observatör även vid de vid intervjuer vi själva 

inte var ansvariga för, detta för att öka studiens trovärdighet och kvalitet i form av god 

struktur (ibid., s. 194f). Intervjuerna tog cirka en timme att utföra. 
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4.5 Databearbetning och tolkningsförfarande  
Genom att upprepade gånger, noga ha lyssnat på de bandade intervjuerna, transkriberades 

materialet ordagrant till löpande text. Detta genomfördes tillsammans och vi har medvetet 

transkriberat texten i talspråk samt noterat detaljer som tvekan, upprepningar och uttryck som 

äh, hm och så vidare. Detta är ett val vi har gjort med respekt för våra informanter och för att 

materialet ska presenteras så truistiskt som möjligt (jmf Kvale och Brinkmann, 2009, s. 196). 

Då vi har bearbetat våra empiriska data enligt en hermeneutisk ansats och med den 

hermeneutiska cirkeln som bearbetningsmetod, har vår förförståelse legat till grund för hur 

data har tolkats (jmf Olsson och Sörensen, 2008, s. 64). Vi har i dialog med texten försökt att 

urskilja dess bakomliggande mening (jmf Alvesson och Sköldberg, 2009, s. 247). Genom 

tidigare forskning och försök att finna mönster vilka kunde härledas till vårt syfte har vår 

tidigare förförståelse ökat inom området familjehemsvård. Vi har rannsakat våra fördomar för 

att så förutsättningslöst som möjligt tolka data (ibid., s. 216). Med hjälp av hermeneutiska 

cirkeln har vi pendlat mellan deltolkning och helhet och textens teman har så småningom 

blivit tydliga (ibid., s. 271). Efter hand framkom fler tolkningsmönster, berikad av den 

föregående förståelsen. De teman som då tydligast framträdde och som var ständigt 

återkommande, både direkt och indirekt i intervjun, samt i den transkriberade texten och som 

visade sig vara avhängigt för hur dessa individer upplevt familjehemsplacering som insats 

var: familjetillhörighet, identitet/självbild, livsstrategier samt olika slags relationers inverkan 

på fenomenet. Dessa olika delar tolkades var för sig och vi fortsatte arbetet med vår text till 

dess att den kändes bärbar och hade genererat en ny helhetskunskap (ibid., s. 274).  

 

4.6 Studiens trovärdighet 

4.6.1 Begränsningar 
Kvalitativ forskning bygger på förutsättningen att vi genom språket kan ta del av varandras 

inre världar (Olsson och Sörensen, 2004, s. 18, 63). Sett ur denna aspekt kan studiens svaghet 

vara att den är beroende av respondentens förmåga att uttrycka sig och ge utförliga 

beskrivningar av sina upplevelser. Att använda sig av denna metod kräver också att 

intervjuaren är lyhörd och kan uppfatta även det som respondenten utelämnar i sin berättelse 

(Larsson, 2010, s. 94). Att omvandla det osagda till det sagda kan ses som en typ av 

generalisering, naturalistisk generalisering (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 281ff). Kvalitativ 

forskningsintervju kan kritiseras för att inte vara statistiskt generaliserbar vilket också kan ses 

som en brist. Resultaten från en studie på fyra personer är omöjliga att statistiskt generalisera 
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på en större population men det som är slående är hur vissa teman återkommer i alla våra 

intervjuer. Detta kan naturligtvis bero på slumpen (statistik signifikans) men det är ändå 

intressant och kan tyda på att en viss naturalistisk generaliserbarhet är möjlig av vår studies 

resultat (jmf ibid.).  

 

4.6.2 Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är begrepp som tidigare diskuterats mest inom kvantitativ forskning 

men på senare år har det även skett en benägenhet att öka trovärdigheten i kvalitativ forskning 

med hjälp av dessa begrepp. Reliabilitet anger tillförlitligheten i mätningen, eller mer 

passande vid kvalitativ metod, datainsamlingen. Resultatet av datainsamlingen ska med andra 

ord bli desamma vid upprepning och oberoende av vem som utför exempelvis intervjuerna 

(jmf Kvale och Brinkmann, 2009, s. 263). Vi har under vår studie diskuterat huruvida 

forskarpåverkan eller intervjupersonernas förväntningar har kunnat styra intervjupersonerna 

till att berätta liknande upplevelser. Har vi formulerat frågorna på ett sätt som varit ledande 

eller har intervjupersonerna svarat så som de tror förväntats av dem? Då vi har utfört två 

intervjuer var enligt samma intervjuguide och ur bearbetad data kunnat urskilja genomgående 

teman, tolkar vi det som att vi framfört våra frågor på liknande sätt (jmf Mannheimer, 2010, s. 

390). Att vi även använt oss av teknisk utrustning av god kvalitet och efter intervjuerna 

noggrant och upprepade gånger lyssnat igenom materialet tillsammans, kan stärka 

reliabiliteten i studien (ibid.).  

4.6.3 Inre validitet  

En studies validitet handlar om att det som forskaren avsett att undersöka också är det som 

undersöks. Validitetsdiskussionen skiljer sig beroende på om studien görs med en kvantitativ 

eller kvalitativ ansats. Det primära syftet med en kvalitativ studie är inte att mäta olika 

variabler utan istället att försöka hitta bakomliggande faktorer och gemensamma nämnare 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 270). Den interna validiteten kan styrkas genom att öppet 

redovisa tillvägagångssätt vid datainsamling och det resonemang som förts under studiens 

gång. Detta brukar benämnas att ha en ”transparens” i studien och detta har vi genomgående 

försökt att uppfylla för en ökad validitet i studien (Larsson, 2005, s. 117) Vi redovisar även 

vår empiri med hjälp av rika citat från intervjupersonerna, detta för att öka trovärdigheten i de 

tolkningar som ligger till grund för analys av data (jmf Kvale och Brinkmann, 2009, s. 202). 

Vi har även genom att utföra semistrukturerade intervjuer haft möjlighet att ställa följdfrågor 

om något har varit otydligt i de svar vi erhållit, vilket kan sägas öka validiteten (ibid., s. 211-
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212). Vår studie som bygger på hur de intervjuade upplever och beskriver sin 

familjehemsplacering har givit oss en bild av detta som får ses som sann för dem.  Därför 

anser vi att resultaten har en god validitet. 

 

4.6.4 Etiska aspekter   

Etiska frågor och beslut är inte ett enskilt steg i forskningsprocessen, utan någonting som är 

viktigt att beakta under alla forskningsprocessens stadier. Kvale och Brinkmann (2009) tar 

upp tre etiska riktlinjer för forskning; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

samt forskarens roll (ibid., s. 87f). Informanterna har inför denna studie informerats om 

betydelsen av dessa begrepp, exempelvis att deltagandet är frivilligt och att materialet 

kommer att hanteras anonymt och enbart användas till denna specifika studie för att sedan 

makuleras (Vetenskapsrådet, 2010). Konsekvenser i samband med en undersökning är 

någonting undersökaren måste beakta då deltagandet i en intervjuundersökning kan få 

konsekvenser för intervjupersoner. Denna aspekt har påverkat vårt urval då vi medvetet valt 

vuxna individer vilka har större möjligheter än barn att förstå eventuella konsekvenser av att 

delta i studien. Huvudprincipen är att dessa ska lida så liten skada som möjligt och fördelarna 

med studien, att erhålla ny och viktig kunskap, ska väsentligen uppväga skaderisken för 

intervjupersonerna. Men man ska heller inte underskatta att intervjupersonerna kan vinna 

något för egen del genom att delta i en undersökning, exempelvis ökad självkännedom. 

Forskarens roll handlar bland annat om forskarens integritet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 

90-91). Forskningens oberoende kan hotas av finansiärer eller band till människor som har 

tagit del eller har intresse i studien. Denna objektivitets aspekt har i denna studie beaktats 

genom att vi uppsatsförfattare har rannsakat vår förförståelse och våra fördomar.  

 

 

5. Resultatredovisning av kvalitativa data 
I resultatredovisningen kommer empiriska data från intervjuerna att redovisas tematiskt. De 

teman som har framträtt ur empirin med hjälp av den hermeneutiska cirkeln är relationer, 

familjetillhörighet, identitet/självbild samt livsstrategier Dessa teman kommer att 

exemplifieras med rika citat från intervjupersonerna och varje tema efterföljs av kommentarer 

från författarna. Vi har valt att i redovisningen genomgående referera till våra 

intervjupersoner som IP eller denne för att på sätt anonymisera dem. 
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5.1 Kort presentation av de fyra intervjupersonerna 

Vår första intervju var med en ung kvinna i tjugoårsåldern som sedan 7 års ålder varit 

familjehemsplacerad i nätverket (att vara placerad i nätverk innebär att bli placerad hos en 

anhörig eller annan närstående). Kvinnan beskriver pappan som frånvarande under 

uppväxtåren på grund av skilsmässa och hur hon växte upp med en alkoholiserad mamma. 

Orsaken till placering i familjehem var att det fanns allvarliga brister i hemmiljön och att även 

pappan hade en missbruksproblematik, IP kallar honom ”periodare”. Intervjun genomfördes 

efter kvinnans önskemål i hennes hem. 

 

Vår andra intervju var med en ung man i tjugoårsåldern som placerades i familjehem inom 

nätverket när han var omkring 10-11 år. Mannen blev placerad i familjehem då varken 

biologiska mamman eller pappan ansågs kunna tillgodose pojkens behov på grund av 

missbruk. Mannen beskriver en uppväxtmiljö där mamman missbrukade både alkohol och 

droger. Föräldrarna skiljdes när mannen var 1,5 år och mannen beskriver hur pappan sedan 

dess varit frånvarande. Denna intervju samt de två senare genomfördes på Hudiksvall 

kommuns Centrum för Utveckling och Lärande.  

 

Den tredje intervjun var med en man i trettioårsåldern. Mannen placerades först som 

sommarbarn utanför nätverket. Detta skedde när han var 7 år efter att mamman ansökt om 

detta. När mannen var 10 år utökades tiden i familjhemmet och han var där på helger och lov. 

Mannen beskriver hur han vid sjutton års ålder inte längre orkade med mammans 

alkoholmissbruk och därför valde att flytta till familjehemmet på heltid. Mannen beskriver en 

uppväxtmiljö där pappan tidigt försvann ur familjebilden.  

 

Den fjärde intervjupersonen är en ung man i tjugoårsåldern som placerades i familjehem i 

nätverket när han var cirka fjorton år. Mannen beskriver hur uppväxtåren präglats av fysisk 

och psykisk misshandel av mamman som missbrukat både alkohol och tabletter. Detta blev 

till slut orsaken till att mannen placerades. Föräldrarna levde tillsammans till dess att mannen 

var tonåring men beskrivs ändå som frånvarande både fysiskt och psykiskt. 
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5.2 Relationer 
Utifrån studiens syfte och vårt empiriska material så har temat relationer varit ett starkt 

framträdande mönster och ett fenomen som kan sägas ha legat till grund för hur våra 

intervjupersoner upplevt sin familjehemsplacering. ”Människors sätt att fästa sig vid andra 

ger också en sammanfattning av deras självuppfattning, uppfattning om andra människor och 

syn på hur mellanmänskliga relationer ska se ut” (Ekehammar, 2007, s. 304). 

 

5.2.1 Relationen till biologiska familjen 
 

Vi har bett samtliga intervjupersoner beskriva relationen med den biologiska familjen under 

uppväxtåren innan placering i familjehem, samt om och i så fall hur relationen förändrades i 

och med placeringen. En av IP beskriver relationen med biologiska familjen och sig själv som 

barn som mycket beroende av att vara i närheten av mamman. IP beskriver sig själv som 

extremt ”klängig” vilket kan tolkas som ett kontrollbehov vilket utvecklats av den oro och 

rädsla som IP beskriver som ett ständigt inslag i relationen till mamman. Detta kontrollbehov 

är underliggande under hela IP: s berättelse och något som visar sig ha påverkat övriga 

relationer fram till idag vid vuxen ålder.  

 … jag fick ta mycket ansvar när jag var liten, liksom hålla koll på att spisen var stängd och inga ljus 

var tända. Jag var väldigt överbeskyddande för mamma hamnade ofta i trubbel och såna saker. Jag 

hjälpte henne att fixa med grejer, typ ställa mig emellan om det blev bråk eller så och ett minne som 

jag har det är när mamma blev buttad [knuffad] i en soffa. En gång kom polisen, jag blev väldigt 

rädd. De försökte prata med mig liksom att ”vi ska inte ta din mamma, vi ska inte göra illa henne vi 

ska bara skjutsa er till din mormor”. Så det var liksom bara, skjutsa mig nu, ge mig min mamma … 

förra julen fick mamma fira med oss för då var hon nykter men då var jag fortfarande orolig ifall 

andra skulle dricka snaps eller så och då var jag rädd att mamma skulle få frestelsen. Lika när min 

bror fyllde år då var jag också lite rädd att mamma skulle dricka. Jag tror min bror också var det. Så 

jag var ju mycket med min mamma under kalaset när folk drack sig fulla och mamma fick gå och 

plocka tomflaskor… 

Glömska är något som Andersson (2008) beskriver som en strategi för att hantera svåra 

händelser. En av IP berättar att denne inte minns så mycket om relationen till föräldrarna 

innan placeringen. IP beskriver främst relationen med biologiska föräldrarna under tiden 

denne bodde i familjehemmet vilket kan tyda på att IP inte minns men det kan även vara så att 

denne minns men inte vill berätta om detta.  IP beskriver likt samtliga andra intervjupersoner 
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hur denne som barn tvingats ta ett stort ansvar i förhållande till sin ålder. Trots att IP inte 

säger det rakt ut så är det tydligt under intervjun att denne vill framstå som självständig och 

opåverkad av den komplicerade relationen till de biologiska föräldrarna. IP rycker på axlarna 

och försöker förminska föräldrarnas otillräcklighet. Pappan nämns endast i förbigående och 

vid vår önskan om att denne ska utveckla hur relationen sett ut till pappan så svarar IP bara att 

de inte haft någon direkt kontakt.  

 … pappa flyttade ju han och mamma… Det var väl besvärligt att inte få träffa morsan lika ofta som 

förut. Vi prata mycket i telefon och det var helt okej, jag fick ringa när jag ville. Vi har haft kontakt 

hela tiden förutom när hon varit på hem och så då har det varit jobbigt och svårt att hålla kontakten. 

Man visste ju att det var någonting annorlunda med min morsa, det var väl som det var. Typ på 

mellanstadiet och högstadiet fixade jag det mesta själv antar jag. Jag tyckte det var bra jag, jag vill 

inte att folk direkt skulle tycka synd om mig bara för att jag har en mamma som knarkar och en pappa 

som är alkoholist. Jag tyckte att nej skit i det, inte jag e. Jag vill inte vara onormal på det sättet. Jag 

tycker inte att det har varit så jobbigt som man kan tro...  

Hälften av våra intervjupersoner har placerats utan sina biologiska syskon och de beskriver 

hur relationen med syskonet förändrades i och med att de placerades i olika familjehem. 

Pappan beskrivs av samtliga intervjupersoner som den kärleksfulla och denna relation som 

mindre komplicerad än den till mamman. Pappans frånvaro förklaras med att yttre faktorer 

har hindrat honom från att ta sitt ansvar som pappa. Denna beskrivning av pappan är 

gemensam för samtliga intervjupersoner och kan tolkas som ett uttryck för en önskan om att 

vara älskad och betydelsefull. En av IP ursäktar vid flera tillfällen pappans frånvaro. 

… jag bröt helt till slut med morsan, jag orkade inte med hennes drickande. Kontakten med syrran 

blev åsidosatt den också när jag flyttade men den har kommit tillbaka på senare år. Med pappa fick 

jag bättre kontakt när jag berättade hur det hade sett ut hemma. Pappa fick aldrig veta hur jag hade 

det hemma, det fick han veta av mig när jag var 14 år… plus att morsan förbjöd han att hälsa på. Jag 

tog hand om syrran och så, på mornar och helger och såg till att det fanns frukost och så. Växte upp 

när jag var 14-15 år och fick börja ta vuxen ansvar och laga mat.   

Samtliga intervjupersoner beskriver hur relationen med mamman varit komplicerad och 

präglad av bristande tillit. Flertalet beskriver även en uppväxt som innehållit bråk, skrik och 

våld. En av IP berättar hur en anmälan till socialtjänsten gällande missförhållanden i familjen 

resulterar i att mamman tar emot behandling. Efter avslutad behandling eskalerar mammans 

missbruk och relationen försämras kraftigt. IP berättar hur mamman börjar misshandla denne 
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och att detta forstsätter tills IP efter en ny anmälan blir placerad i familjehem. IP beskriver 

även en komplicerad relation till brodern. IP berättar ingenting självmant om sin pappa men 

när vi frågar ytterligare om deras relation beskriver IP den som bra men att han sällan var 

hemma. Varför IP och dennes bror blev placerad i familjehem istället för att flytta till pappan 

har IP ingen tydlig förklaring till.   

 … mamma var alkoholpåverkad nästan hela tiden… hon åkte och handlade påverkad och hon 

skjutsade mig och min bror på olika saker fast hon var påverkad. Det blev värre hemma sen syrran 

gjorde en anmälan… min mor hon slog mig ofta den sista tiden runt 12-13 år, det var mycket skrikigt, 

vaken sena nätter. Till slut blev det till ett hat mot morsan, hon är ju liksom ändå min mor och så blev 

man påpucklad.  Det var folk som visste, det var föräldrar som hade sagt till sina barn men det fick 

man ju bara tillbaka på skolan. Jag blev… ja de sa inte direkt så att din mamma är alkoholist utan i 

stället så blev man slagen eller så. Ingen vuxen som någonsin sa någonting eller försökte hjälpa.. Men 

det var bra att jag och brorsan fick bo ihop… ja det var det, ja annars så det är inte så roligt att vara 

ifrån varandra heller. Fast brorsan var ju en av mobbarna han. Min far han jobbade borta han så han 

var inte hemma så ofta, bara på helgerna, ibland inte. Så det var väl därför det inte funka att vi bodde 

där, och nää jag ville hellre bo i familjehemmet…  

5.2.2 Sammanfattande kommentarer om relation till biologiska familjen 

Vid samtliga intervjuer har berättelserna genomgående kretsat kring mamman när vi frågat 

om relationen med biologiska familjen, intervjupersonerna har varit fåordig vad gäller 

fäderna. Gemensamt för dem alla är att de har eller har haft en alkoholiserad mamma samt en 

pappa som varit frånvarande större delen av uppväxten. Vad som även framgår är att flertalet 

intervjupersoner även har det gemensamt att de haft en pappa med ett problematiskt 

förhållningssätt till alkohol. Samtliga intervjupersoner säger sig ha en relativt god relation 

med de biologiska föräldrarna men i deras fortsatta beskrivning av relationen framträder en 

annan och mer komplicerad bild. Uppväxtåren beskrivs som konfliktfyllda, oro och rädsla har 

varit ständigt närvarande känslor i relationen med de biologiska föräldrarna. De uttrycker 

även alla en längtan efter en tillitsfull relation till en trygg vuxen. Tidigare forskning styrker 

oro och rädsla som vanligt närvarande känslor hos familjehemsplacerade barn (Westberg och 

Tillander, 2010, Clausen och Kristofersen, 2008). Samtliga intervjupersoner beskriver hur 

yttre omständigheter har påverkat deras relation till pappan. De beskriver hur mamman efter 

skilsmässan förbjudit pappan att träffa dem och hur pappan då stridit för att få kontakt utan att 

lyckas. De beskriver genomgående att föräldrarna inte tagit sitt föräldraansvar i relationen till 

sina barn. Endast en av IP beskriver en god och tillitsfull relation med biologiska syskon. 
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5.2.3 Relationen till socialtjänsten 

Vi har även bett intervjupersonerna beskriva sin relation till socialtjänsten innan och under 

tiden för placering i familjehem då vi tror att detta kan fylla en viktig del av hur familjehems 

placering upplevs. Då vikten av delaktighet och kontinuitet genomgående diskuteras vid 

tidigare forskning undrade vi hur våra intervjupersoner upplevt detta. Flera av 

intervjupersonerna upplevde byten av socialsekreterare som påfrestande för relationen. En IP 

beskriver hur denne har tvingats byta både socialsekreterare och kontaktperson ett flertal 

gånger och att detta har påverkat dennes förmåga att känna tillit i relationen med 

socialtjänsten. IP beskriver även sin upplevelse av i vilken utsträckning relationen till 

socialtjänsten har präglats av delaktighet, det vill säga i vilken omfattning IP har tagit del av 

de beslut som fattats gällande dennes boendeform. I detta har IP: s ålder vid placeringen 

givetvis betydelse. 

 

… de gjorde nog vad de kunde så men jag tycker ju lite så hära att man ska ju gå in tidigare och 

liksom brytat. Så man inte hinner bli mammasjuk och såna saker. Min bror blev placerad ett år innan 

kanske eller nåt sånt … sen då flyttade jag till min moster och mamma berättade ingenting för mig 

utan hon sa att packa med dig det du vill ha. Och sen så kom fostermamman och hennes dåvarande 

kille och hämtade mig. Sen efter nån dag så frågade jag: när ska jag få åka hem till mamma igen? 

Men lilla vän du ska bo här nu. Då fick jag världens chock liksom för jag var jätte mammig när jag 

var liten. Jag tycket att det vore ganska bra om soc fick kontakta barnet och förklara före för jag fick 

inget förklarat innan jag flytta så jag blev bara chockad jag. Soc var trevlig och så, hittade på lite 

roliga saker som att gå och fika och så. Det enda jag tyckte var dåligt var att jag bytte handläggar på 

soc och kontaktperson så många gånger, jag fick ställa mig om till en ny för varje gång.  Tanken fanns 

att hur länge ska du stanna? Hur länge ska jag få ha dig? Det var svårt att känna ny tillit… 

När en annan IP får frågan om relationen till socialtjänsten vid tiden före och under 

placeringen svarar denne svävande som om denne inte riktigt minns. IP beskriver hur 

relationen till mamman efter placeringen varit fylld av oro över mammans hälsa och hur IP i 

perioder inte hade någon kontakt med sin mamma och att IP då inte visste om hon levde. IP 

verkar vilja ge uttryck för att vara oberörd över sin uppväxt och beskriver denna ovisshet med 

orden ”det var väl jobbigt antar jag” men uttrycker samtidigt en önskan om att ha haft mer 

insyn i hennes liv. 

 

… vi [IP och socialtjänsten] hade möte två gånger om år tror jag, typ sammanfattade vad som hände. 

De var aldrig inblandade i så mycket. Socialtjänsten hade inte så stor roll, först hade jag en 
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handläggare sen fick jag byta jag kommer inte ihåg namnet på vad hon hette… jag fick ha hur mycket 

kontakt jag ville med min mamma, det bestämde jag själv.  Vi sågs inte så ofta, prata mycket i telefon. 

Ibland hörde man ingenting, det hade varit bra om någon kunnat haft den kollen och haft kontakt med 

mig, då hade jag inte behövt oroa mig så mycket för ibland visste man inte om morsan levde eller var 

död... 

 

En av IP beskriver sin relation till socialtjänsten under tiden i familjehem samt hur denne 

upplever huruvida det kan vara till en fördel eller nackdel att placeras i eller utanför nätverket.  
 

… jag hatar soc, jag vet inte varför. Mycket agg emot socialtjänsten ligger väl i mamma det också för 

hon har inte snacka bra om dem. Jag själv hade ingen kontakt med soc, joo jag träffade dem ju och 

hade möten och så men jag sket ju i dom. Jag hade mina taggar utåt redan då. Och sen borde de 

kunna göra spontana besök för att verkligen se… för jag vet ju sen jag levde i mitt eget missbruk, dom 

har ju alltså även där, varit hem till familjer jag känner genom missbruket och haft sina föranmälda 

och dom säger att ”nästa vecka kan ni inte komma till oss för vi måsta städa för på torsdag kommer 

soc hit och då måste det vara städat hemma, det måste vara städat så att det ser fint ut när de 

kommer”. Och det har ju funkat jättebra på dom mötena sen veckan efter har det varit lika misär igen 

och ungarna har farit illa. En annan sak som jag heller inte gillar det är att de fosterhemsplacerade 

syrran hos en släkting, det tycker jag heller inte är så bra. Det blir för nära det infekterade om man 

säger så därför att sjukdomen sitter egentligen i hela släkten runt omkring mamma och bli satt hos en 

släkting då det har gjort att syrran utan att egentligen veta om det har fått tagit mycket  skit, inte 

direkt men fått suttit och lyssna på skvaller indirekt och hur de tycker att det är dåligt att mamma inte 

slutar dricka och så. Så pratar de ju inte i en extern fosterfamilj då finns inte den bilden med.  Fast en 

som jag träffade var bra, hon såg mig och lyssnade på mig fast jag inte var vuxen… 

En annan IP beskriver sin relation med socialtjänsten under familjehemsplaceringen. IP 

upplever kommunikationen som bristfällig och att dennes bekymmer inte togs på allvar men 

beskriver i det stora hela upplevelsen av socialtjänsten som positiv, speciellt efter att som IP 

uttrycker det ha fått ”lära känna folk där”. Detta kan tolkas som att relationer byggda på 

kontinuitet och tillit har uppstått.   

 

… de var välkomnande med öppna armar men efter ett tag blev det jättejobbigt. De drog iväg en till 

skolan fast man mådde jättepyton så det vart jobbigt till slut. De lyssnade inte direkt och trodde inte 

att det var så allvarligt problem. Men om jag skulle se tillbaka så tror jag att jag hade en depression 

då som ingen insåg, som inte ens jag visste om. Men sen så fick jag ju lära känna folk där och då blev 

det ju bättre, men i helhet så var det helt ok alltså… 
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5.2.4 Sammanfattande kommentar om relationen till socialtjänsten 

Vid fråga om relationen till socialtjänsten uttrycker intervjupersonerna både positiva och 

negativa upplevelser av myndigheten socialtjänsten och de berörda socialsekreterarna 

beskrivs som personer som inte haft speciellt stort utrymme i intervjupersonernas liv. Tidigare 

forskning visar att många familjehemsplacerade barn har upplevt sig vara övergivna och känt 

sig ensamma (Flynn m.fl., 2000). Enligt samma forskning har dessa barn även önskat att 

socialtjänsten haft en mer framträdande roll för att få tillfälle att berätta om sina behov (ibid.). 

Samtliga våra intervjupersoner tycks ha haft en önskan om tätare kontakt med socialtjänst 

eller annan vuxen som de kunnat känna tillit till och som hade varit deras ”egen” kontakt 

mellan familjehemmet och den biologiska familjen. Flertalet intervjupersoner uttrycker 

indirekt eller direkt en önskan om att socialtjänstens insatser skulle ha kommit i ett tidigare 

skede. Sammanfattningsvis belyser intervjupersonernas berättelser vikten av att känna 

delaktighet och att erhålla relevant information. Kontinuitet i relationen samt att bli sedd och 

lyssnad på verkar också vara en genomgående önskan hos intervjupersonerna. Tidigare 

forskning visar att familjehemsplacerade barn har ett stort behov av kontinuitet i nära 

relationer samt till övrigt nätverk där socialtjänst kan spela en avgörande roll (Bakketeig och 

Backe-Hansen, 2008).  

 

5.3 Familjetillhörighet 
Sociala relationer handlar om interaktion mellan människor, kommunikation och hur 

människor knyter an till varandra och påverkar således även känslan av familjetillhörighet.  

Ett tema som varit genomgående och som framkommit även vid frågor som inte specifikt 

berört detta tema är familj och familjetillhörighet och de olika upplevelserna av hur känslan 

av familjetillhörighet har påverkats av att antingen placeras i eller utanför nätverket. 

Intervjupersonerna beskriver en rotlöshet som kan tolkas att de har en otydlig känsla av att 

veta var de hör hemma. Då det gäller individens förväntan på familjehemmet kan detta 

jämföras med vad Allwood (2007, s. 566f.) skriver om social samverkan där individens 

förförståelse av att ”höra till” präglats av kulturen, i detta fall det hem denne växt upp i. I 

familjehemmet sker så en förändring då den gemensamma förståelseramen som funnits i det 

biologiska hemmet ska omskapas för att likna familjehemmets. Om inte detta sker skapas en 

obalans i familjen vilket bidrar till att individen kan känna en otrygghet (ibid.).  
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En IP som placerades i nätverket beskriver detta som positivt. Denne kände sig trygg och 

kunde träffa sina övriga släktingar som var viktiga. IP berättar om sina känslor av 

familjetillhörighet samt om upplevelsen av att placeras utan sin bror.  

 

… själva upplägget var bra tycker jag. Det var tryggt för mig med tanke på att jag fick stanna i 

familjen. Jag kände henne [fostermamman] sen tidigare och jag brukade få komma hem till henne och 

sova över och så. Så det var inte helt främmande så men jag tyckte ju efter en helg att vadå ska inte 

jag få åka hem till mamma snart. Mamma har alltid varit mamma för mig … Min riktiga bror och jag 

bodde aldrig ihop i familjehemmet, det var bra för jag var väldigt fäst vid honom och så. Han var ju 

min skyddszon, det var väldigt jobbigt för min bror att inte få vara barn och måsta passa mig som sitt 

barn. Men vi fick ju fortfarande träffas. Han fick jag träffa hur ofta jag ville, vi bodde ganska nära 

varandra... 

En annan IP berättar om upplevelsen av familjetillhörighet efter att placeringen. IP börjar med 

att förklara att denne inte varit placerad [trots att IP faktiskt varit detta] och fortsätter med att 

beskriva hur känslan av familjetillhörighet förändrades efter att familjehemspappan träffat en 

ny kvinna som haft egna barn. Det faktum att IP inte känt sig som placerad kan bero på att 

denne placerats i tidig ålder och hos någon som IP redan då hade en nära relation till i 

nätverket. IP beskriver även hur denne förstod vad som skedde runt omkring vid tiden för 

placeringen vilket kan ha påverkat IP: s upplevelse. Något som kan ses som en motsägelse i 

IP: s berättelse är hur denne beskriver en splittrad familjetillhörighet.  

 

… alltså placerad i familjehem, det tycker jag låter lite konstigt det är ändå ingen placering… Jag har 

känt han sen jag var liten och det var det jag ville. Det var naturligt och jag förstod vad som hände så 

jag tycker inte att det var så jobbigt… Och dem [socialtjänsten] tyckte att det var självklart och la väl 

inte fram nå andra alternativ heller. Det som var bra var att jag fick ha kvar samma skola och samma 

kompisar.  Jag ser mig själv som f… eller nää jag ser inte oss [fosterfamiljen] som en familj, ok vi 

firar jul och så men jag är inte så ofta där. När fosterpappa skaffade hans nya då blev det stor 

skillnad, vi bråkade rätt så mycket…  

 

Flera intervjupersoner beskriver hur familjehemmet blev ett hem. Speciellt en av 

intervjupersonerna beskriver hur denne från den första stund denne kom hem till 

familjehemmet på besök kände att denne ville stanna där och vad IP tror var orsaken till att 

denne kände sig som hemma. Det IP beskriver är en familj där rollerna är tydligt fördelade 

mellan barn och vuxna och där det fanns gränser, rutiner samt ett fungerande nätverk.  
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… jag ville stanna första dan, första besöket. Det har jag känt i stort sett hela tiden, alla vi har gått 

bra ihop i alla år, fosterpappa, fostermamma, syskonen.  Jag har även fått band till deras släkt och 

vänner. Jag var alltid med som en i familjen, fostermamman brukar säga att ”jag har fem barn varav 

fyra är mina egna”. Jag är alltid med vid julbord och familjemiddagar. De ringer fortfarande och 

frågar om jag ska komma och käka. Jag vet inte, jag såg nog kanske en fungerande familj, jag såg 

nånting som inte fanns hemma… 
   

Flertalet intervjupersoner beskriver även en känsla av splittrad familjetillhörighet. En av IP 

har flyttat mellan familjehemmet och biologiska mamman ett flertal gånger, dels på prov i 

samråd med socialtjänst de gånger mamman haft nyktra perioder men han har även ”rymt” 

hem till mamman på eget initiativ och sedan flyttat tillbaka till familjehemmet.   

 

… jag och min bror vi flyttade fram och tillbaka, fram och tillbaka och man ville ju ta det lugnt som 

man hade gjort när man var liten. Fast sen blev det som ett hem i familjehemmet till slut. 

Familjehemsmamman var bra att prata med när man mådde dåligt. Vi fick en syster där, hon känns 

som en riktig syster.  Men ändå så ville vi stanna kvar såklart för hon var ju min mor och jag ville bo 

hos farsan också då men de separerade när jag var runt femton. Så då flyttade mor in i lägenhet. Det 

var roligt att komma och hälsa på sådär men det var … äh man ville bort därifrån så fort det börja 

igång igen så att säga, men det var skönt att ha ett hem att komma tillbaka till… 

 

5.3.1 Sammanfattande kommentar om upplevelsen av familjetillhörighet 

Det är svårt att urskilja var våra intervjupersoner egentligen har sin familjetillhörighet. I deras 

berättelser framträder motsägelser som kan tyda på osäker och splittrad familjetillhörighet.  

Arneke och Nilssons (2009) resultat av forskning gjord på barn och ungdomar visar att 

samtliga beskriver att de biologiska föräldrarna varit och är de viktigaste personerna även fast 

relationen varit smärtsam och även fast de inte haft möjlighet att växa upp tillsammans med 

dem. Detta bekräftas av våra intervjupersoner som på olika sätt beskriver hur relationen till de 

biologiska föräldrarna har varit svår och komplicerad. De biologiska föräldrarna beskrivs som 

oersättliga samtidigt som de uttrycker en tacksamhet över att ha blivit placerade. 

Informanterna verkar slitas mellan sina känslor. Tidigare forskning menar att de barn som 

placeras hos släktingar visar sig ha bäst kontakt med någon från ursprungsfamiljen under 

uppväxtåren. Flertalet av våra intervjupersoner har placerats i nätverket och de uppger sig 

efter placeringen ha haft en relativt god relation med biologiska mamman, syskon samt med 

övrigt nätverk, medan relationen till fäderna beskrivs som en aning invecklad. Det kan bero 

på att ingen av våra intervjupersoner egentligen har haft någon nära kontakt med sina fäder. 
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Helheten av deras berättelser tyder dock på att relationen mellan våra intervjupersoner och 

deras biologiska föräldrar tycks sakna den trygghet, kärlek och tillit vilket är de faktorer som 

kan bidra till känslan av familjetillhörighet. Dessa faktorer beskrivs av flertalet ha funnits i 

familjehemmet. En slutsats ur Vinnerljungs (1996) forskning är att fosterbarnens relation med 

ursprungsfamiljen har stor betydelse för hur barnen utvecklas som vuxna men att en bristande 

kontakt med de biologiska föräldrarna endast utgör en riskfaktor när den förenas med en 

osäker känsla av familjetillhörighet i fosterfamiljen. Denna känsla av osäker ställning, som 

kan delas av både fosterbarnen och fosterföräldrarna, kan uppstå av den anledningen att 

fosterhemsplaceringar inte säkert är varaktiga (ibid.). Detta kan relateras till vad våra 

intervjupersoner beskriver vara splittrad familjetillhörighet och grundas i bristen på 

information gällande själva placeringen, den delvis bristfälliga kontakten med de biologiska 

föräldrarna samt att uppväxten präglats av otrygghet.  

 
5.4  Identitet/självbild 
 
Med identitet/ självbild avses hur våra intervjupersoner beskriver och uppfattar sig själva, 

vem de är och inte är, eller hur de upplever sig vara beskrivna av andra. Lundh och Smedler 

(2007, s. 269) ger en definition av detta ”En konsistent självbild innebär att man har en klar 

och tydlig identitet, det vill säga att man vet vem man är, vad man vill säga och vad man 

tycker”(ibid.). Vi har vid intervjutillfällena inte ställt någon direkt fråga på identitet/självbild 

men detta är ett återkommande mönster som har framträtt i den transkriberade texten och även 

något som upptar stor del av intervjupersonernas resonemang på hur deras liv har gestaltat sig 

före, under och efter familjehemsplaceringen. När det gäller hur de beskriver och uppfattar sig 

själva eller hur de upplever sig vara beskrivna av andra så uttrycker de ingen förändring i 

detta i och med placeringen i familjehemmet. En av IP beskriver hur denne tänkte om sig själv 

i familjehemmet och en upplevelse av att fostermamman uppfattade IP som väldigt krävande. 

IP beskriver det som att det är hos denne själv felet ligger och att det är där beteendet skall 

förändras. IP har också en bestämd uppfattning om att man måste vara stark, att inte kunna 

vara stark i olika situationer är ett svaghetstecken och något som denne har valt att dölja för 

andra i sin omgivning och att det är något skulle behöva ändra på hos IP själv. IP beskriver 

hur skolkuratorn hjälpt till att bearbeta detta. 

 

… jag måste ju försöka göra om mitt beteende jag kunde ju inte var och klänga på min fostermamma 

för hon blev ju tokig hon, hon sa men gå och lek du behöver väl inte vara här i köket med mig men vad 

ska jag göra då. Då springer jag och typ hämtar en nallebjörn och så står jag där. Jag ville ha koll… 
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kuratorn har hjälpt mig att det är ok ibland att visa sig svag. Helst ska man ju kunna visa det hela 

tiden men hon förstod ju att det blivit inprintat så länge kan jag inte bli av med det helt, jag kan bara 

bearbeta det… jag skämdes för det och var van vid att visar man sig svag så är man dålig. Man måste 

hela tiden vara stark, så blev jag uppväxt. Grinar du så visar du dig svag, man skulle va tuff… 

 

Vi ber samtliga intervjupersoner beskriva sin uppväxt och vad som ledde fram till 

familjehemsplaceringen. En av IP beskriver hur denne under sin barndom och under sin 

uppväxt blivit både psykiskt och fysiskt misshandlad med början i hemmet av mamman. IP 

berättar hur kränkningarna även fortsatt i skolan av både elever och lärare, slutligen att dennes 

egen bror har varit och fortfarande är en starkt bidragande orsak till att IP blev mobbad, 

kränkningarna från brodern slutade inte i och med familjehemsplaceringen. IP berättar även 

att pappan har favoriserat brodern. 

 

...  jag kunde inte prata med nån, satt bara tyst, jag kunde inte säga nej om det var nån som… öh ... de 

kunde utnyttja mig hela tiden, gå och hämta det, gör det… jag fick lida i många år självkänslan och så 

försvann… han är ju familjen å då blir det ju helt annorlunda än då det är folk jag inte känner då 

vågar man ju: Vad fan håller du på med?… han [syftar på brodern] kan nästan slänga mig vart han 

vill, om han vill… ja han gillar ju att vara boss han så att säga. Skulle jag säga något så skulle jag få 

stryk, även fast han är så pass gammal som han är så kommer det en näve… han nämnde en sak min 

bror också, han sa, när jag kommer in i rummet så ser folk att jag är en ledare sa han, men när du 

kommer in i rummet så ser du konstig ut, då beter du sig konstigt, de ser på dig liksom att du är 

konstig sa han… man tänker ju så, att man skall lyssna på, att han skall man lyssna på för han är 

familjen men ändå så är det kanske dumma saker han säger men det är ju… öh … den spärren finns 

inte att skilja på… 

 

En annan IP berättar om sin uppväxt och beskriver en frånvarande far och en mamma som 

missbrukat både alkohol och droger. IP berättar hur denne själv hela tiden motsatt sig att 

människor i IP: s omgivning får tycka synd om denne. Att vara stark och kunna klara sig helt 

själv, har varit och är, en väsentlig del av IP: s identitet, utan dessa båda attribut kan 

människor uppfatta IP som onormal. IP menar egentligen heller är inte placerad fast så är 

fallet. IP beskriver också en skolsituation när denne blir kontaktad av skolsköterskan som vill 

prata om dennes livssituation. IP fattar sedan själv beslutet att avstå från vidare kontakt. Detta 

behövdes inte då IP ansåg sig kunna klara sig helt själv. 
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… jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig bara för att jag hade en mamma som knarka och en 

pappa som är alkoholist och så. Jag ville inte vara onormal på det sättet heller. Det är ju ändå inte en 

placering… sjuksköterskan kom när jag var 11 typ, hon sa att jag skulle passa mig för alkoholen typ, 

hon sa att jag fick komma om jag ville prata, men det ville inte jag ... det hela var lite komiskt… 

 

Samtliga intervjupersoner berättar om hur deras barndom och uppväxt har präglats av ett 

sökande efter sig själva, vem de är och vart de skall tillhöra. En av våra IP berättar hur denne 

efter många års sökande till destruktiva miljöer bekräftat/vidmakthållit den identitet som 

omgivningen givit men att denne nu i vuxen ålder börjat tycka om sig själv. 

 

… jag tror att jag egentligen i hela uppväxten har varit ganska identitetslös, det har jag tänkt på i 

efterhand, man har umgåtts med så massa konstigt folk bara för att söka en identitet tror jag, det är 

det många som har sagt åt mig också, stanna upp och bli dig själv ... å idag tror jag att jag är på väg 

dit … jag vet inte än men jag är på väg dit att hitta mig själv, att hitta en balans mellan extrem och O-

extrem… 

 

5.4.1 Sammanfattande kommentarer om hur IP beskriver sin identitet/ självbild 

Genomgående i samtal med våra intervjupersoner så beskriver flertalet sig själva i mycket 

negativa ordalag. De tar själva, till viss del, på sig skulden för vad de varit utsatta för och de 

ursäktar vid flera tillfällen vuxenvärldens och främst föräldrarnas brist på ansvar för deras 

uppväxt och livssituation. Resultaten från tidigare forskning visar också att många av 

barnen/ungdomarna bär på skamkänslor. De har på något sätt känt sig avvisade från sina 

föräldrar och utifrån detta har de format en negativ självbild (Westberg och Tilander, 2010). 

Utifrån intervjupersonernas levnadsvillkor så går det att förstå hur deras negativa självbild och 

identitet har formats. Även i familjehemmet så tycks ibland den negativa identiteten för några 

av intervjupersonerna i vissa fall ha förstärkts. Detta kan relateras till vad Westberg och 

Tilander (2010) beskriver som en ”skamspiral” som visat sig leda till en ökad svårighet för 

hjälpare att bistå barnen. Vid frågan om de som nu vuxna individer kan förstå att de som barn 

inte kunnat påverka sin egen situation i så hög grad som de beskriver, kan de till viss del förstå 

vad vi menar men trots detta så verkar de hålla fast vid den negativa identiteten/självbilden som 

formats av deras levnadsvillkor. 
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5.5  Livsstrategier 

I våra intervjuer så beskriver samtliga intervjupersoner hur de gör och har gjort, i sin barndom 

och sin uppväxt, samt i familjehemmet för att hantera svårigheter och vad de upplevt vara 

svåra livssituationer. Vi har valt att kalla detta tema för livsstrategier vilket kan jämföras med 

vad Persson (2007) benämner som coping vilket försöker besvara frågan: ”vilka egenskaper, 

vilket sätt att handla kännetecknar människor som hanterar stressfyllda situationer särskilt bra 

eller särskilt dåligt”(s. 351-352). En känsla av upplevd kontroll under pressande förhållanden 

har stor betydelse för hur individen kan hantera svåra situationer och denna förmåga påverkas 

av personlighet, vilket socialt stöd som finns i närheten samt i vilken utsträckning individen 

kan känna tillit till andra (ibid.).  
 

En av IP beskriver hur denne som 14 åring kommer ”ikapp sin historia” och hur denne då 

började må både psykisk och fysiskt dåligt. Vi frågar om IP tog hjälp av fostermamman med 

sin ohälsa men IP beskriver att denne inte ville att någon skulle veta om oron denne bar på och 

försökte därför spela oberörd även inför henne, fast att IP egentligen mådde så dåligt och kände 

att denne inte längre ville leva. IP beskriver en strategi denne använt sig av för att bemästra sitt 

dåliga psykiska hälsa, vilket enligt IP själv grundade sig i en svår uppväxt.  

 

… jag var ju som en gryta själv jag. Jag visste inte ens om jag var upp eller ner… Jag måste förändra 

mig så mycket, det var så mycket nytt. Jag måste bli som ett barn, jag var som en vuxen och så måste 

jag bli som ett barn. Det var helt upp och ner för mig… i högstadiet för då började jag fatta mer vad 

mamma gjorde och vad hon hade gjort, det kom ikapp och det blev för jobbig… jag behövde hjälp att 

komma upp på vägen igen, sen gick det mycket bättre… för jag var så där, gick och bar på en mask. 

Visa inte för nån hur dåligt jag mådde… låg och grina på nätterna och ibland önskade jag att nä varför 

dog jag inte vid födseln... Det jobbigaste jag visste när jag bodde hos min fostermamma var att 

jag hade ganska ont i magen för att jag var orolig, men jag har alltid druckit ganska mycket 

kaffe i alla mina år när jag var liten i pipmugg… 

 

Ytterligare en IP beskriver hur denne vid tonåren började förstå hur uppväxten hade varit. IP 

berättar om hur mamman tvingade IP att hålla det hemligt och IP beskriver också en dåligt 

hälsa. IP berättar om hur familjehemmet agerade på strategin att hemlighålla känslor samt hur 

denne även idag använder sig av samma slags strategi, att stänga av och låsa inne sina känslor 

för att kunna hantera svåra situationer.  
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… i högstadiet, det var först då man började förstå allvaret i det hela att det … ja … morsan var sjuk 

hon… hon satte käppar i hjulet för att berätta… ja hon hotade inte med stryk… men hon hotade i alla 

fall ... man var som i en boll man kröp ihop och satt tyst… dom fattade ju att det var nåt fel eller om jag 

mådde dåligt och så… då stängde jag in mig i rummet och inte kom ut på flera timmar… då undrade 

dom ju och kom in och frågade... de brydde sig om mig… fostermamman hon vart ju liksom som en 

morsa, hon kunde man ju prata med liksom, samma med brorsan, men han var ju lite mer tystlåten… 

jag har jättelätt att trycka ner mig själv… om jag sitter och kommer i nå tankar… det värsta är det att 

jag tänker att jag blev slagen av mobbare och såna saker för den delen… för den delen är det som 

gjorde att jag vart liksom … jag kröp ihop till en boll och bara satt och bara … öh… kunde inte prata 

med nån satt bara tyst… 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver sin uppväxt och hur de antingen förnekat eller förringat 

olika svårigheter. Att visa sig oberörd eller att inte fästa avseende vid vad som har hänt dem 

verkar vara en genomgående strategi för att kunna hantera svåra situationer. Vi ber 

intervjupersonerna ge oss sina första minnesbilder av placeringen och hur de uppfattade 

situationen. En IP beskriver hur denne kände oro för sin mamma då denne inte visste var hon 

befann sig. Vi frågar om IP kunde prata med fosterpappan eller någon annan om sina känslor 

men svaret blir då undvikande. 

 

… alltså jag vart inte placerad jag… [detta stämmer inte då IP varit placerad] … jag tyckte det inte vara 

så himla jobbigt… eftersom jag visste hur det var så var det ju naturligt… man visste ju att det var 

annorlunda med min morsa än med andra morsor, men det vara ju som det var, sen så brydde jag min 

inte riktigt om vad andra tyckte om min mamma… nej, vi pratade inte om sånt direkt, nej det gjorde vi 

inte.. … nej… asså… jag tyckte det var bra jag, jag ville inte att folk direkt skulle tycka synd om mig… 

jag tycker inte direkt att det varit så jobbigt som man kan tro… 

 

En av IP beskriver hur denne med ilska har hanterat vad som upplevts vara svåra situationer i 

hemmet och skolan. IP beskriver sin strategi som anfall är bästa försvar. IP beskriver att denne 

tidigt fick lära sig att det man inte pratar om det finns inte. I familjehemmet beskriver IP att 

denne känt en tillit till fostermamman och även känt att det gått att berätta om sin situation. 

 

… jag har haft stödlärare sen jag var sju år upp till högstadiet. Det är för jag varit bråkig i skolan, jag 

är fortfarande riktig arg på skolan varför de inte tog tag i det och började forska i det. När jag bytte 

skola… första dagen går jag och hämtar krossat taktegel och kastar i huvet på folk bara för att visa typ 

här är det ingen som ni ska bråka med för då smäller det… ett rop på hjälp, titta på mig det är nåt fel 
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… jag försvann in i tv, flydde in i den, det är nog den bästa vän jag har han kan gömma mig. Djur har 

alltid tröstat mig, jag tar hellre tröst från en katt än att jag berättar för tjejen hur dåligt jag mår 

egentligen… fostermamman pratade jag med men hon lovade mig att vara tyst och det höll hon… 

 

5.5.1 Sammanfattande kommentarer om hur IP beskriver livsstrategier 

Att ”ta på sig en mask”, ”krypa ihop till en boll”, ”visa sig stark” eller ”klä på sig en roll” är 

metaforer som samtliga intervjupersoner använder för att beskriva likartade strategier och 

kunna hantera svåra situationer. De beskriver hur de använt sig av dessa strategier för att 

hantera sin tillvaro både i och utanför familjehemmet. Vissa av intervjupersonerna beskriver 

det som ett skydd för att inte synas medan några intervjupersoner beskriver det som ett invant 

mönster som de tror kommer att få bära med sig för resten av livet. Gemensamt för alla 

intervjupersoner är hur olika former av förnekelse och inre styrka har samverkat för att 

upprätthålla detta skydd. Några av intervjupersonerna har beskrivit relationen till djur som 

den enda tillitsfulla relationen de haft. Djuret beskrivs som någon som alltid funnits där och 

som bekräftat, skänkt tröst och fungerat som en strategi för att mildra oro och ångest. 

Andersson (2008) skriver i sin forskning om flera olika strategier för att hantera svåra 

situationer och känslor men använder då begreppet ”skyddsmekanismer”. En sådan 

skyddsmekanism är enligt Andersson (2008) glömska och detta skydd är även något som 

framträder som en strategi bland våra intervjupersoner då de vid flera tillfällen inte kan 

beskriva avgörande händelser i livet trots att de ligger nära i tiden. 

 

6. Analys 
I vår analysdel låter vi de valda teorierna styra och generera nya teman, med utgångspunkt i 

det empiriska materialet. Dessa teman har givits underrubriker vilket svarar till innehållet i 

teorierna och ger en fördjupad förståelse på de faktorer som bidrar till en lyckad placering. 

Med hjälp av de valda teoriernas signifikanta begrepp har vi analyserat det som sammanfattats 

i det empiriska materialets resultatredovisning, detta för att nå en metanivå på analysen. Att 

analysera på metanivå innebär att se förbi det uttalade ordet och erhålla vidare kunskap om de 

bakomliggande faktorer som påverkar barnets upplevelser av erfarenheter av 

familjehemsplacering. Resultaten har även analyserats mot bakgrund av tidigare forskning inom 

ämnet. I analysen används begreppet informant istället för intervjuperson.  
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6.1 Signifikanta andra 

I vår forskning beskriver samtliga informanter en rad trasiga relationer genom uppväxtåren 

och genomgående finns en outtalad eller uttalad längtan efter en trygg och stabil relation till 

en vuxen person som de kunnat känna tillit till. Kalland (2002) belyser i sin forskning hur 

barnen genom en otrygg anknytning i det biologiska hemmet får svårt att lita på andra vuxna 

och saknar det som Bronfenbrenner benämner som signifikanta andra. Bronfenbrenner (i 

Andersson, 2008) definierar begreppet signifikanta andra som ”viktiga personer i närmiljön 

som barnet har en relation till”(ibid., s. 194). Dessa personer kan vara föräldrar, 

familjehemmet, socialarbetare, lärare eller andra som barnet interagerar med. Flertalet 

informanter beskriver hur de funnit en sådan i familjehemmet.  

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell finns det tre grundläggande aspekter 

som är speciellt betydelsefulla i ett barns utveckling till en trygg vuxen (i Andersson, 1986, s. 

23). Dessa aspekter, vilka främst är aktuella på mikronivå, är aktiviteter, roller och relationer. 

Modellen belyser hur utvecklingen pågår under individens hela livslopp och beskriver även 

det intensiva samspelet mellan den enskilde och omvärlden ur ett utvecklingsperspektiv (ibid., 

s. 79). Då barnet deltar i någon form av aktivitet/interaktion påbörjas socialiseringsprocessen, 

det vill säga barnet lär sig i samspelet med och i relationen till andra människor vilken roll 

och position det skall inta. Vid dessa aktiviteter spelar signifikanta andra en central roll för 

barnets utveckling till en trygg och självständig individ. Familjehemmet har här en mycket 

viktig uppgift att fylla om barnet som placeras saknar just detta.  

6.2 Utveckling  

Enligt det empiriska materialet har våra informanter utvecklat en negativ självbild, en syn på 

sig själva som mindervärdig. Studiens informanter beskriver strategier för att gömma sig och 

ta på sig olika roller/masker för att slippa synas. Enligt KASAM går det att förstå hur 

självbilden hos våra informanter, som växt upp under svåra förhållanden, har formats att bli 

negativ (jmf Antonovsky, 1999, s. 125). Att växa upp i en miljö som exempelvis präglas av 

otrygga relationer, fientlighet och där svårigheter hanteras genom att tystas ner påverkar 

utvecklingen av barnets självbild negativt. Bronfenbrenners definition (i Andersson 1986, s. 

22) på utveckling är: ”individens växande föreställning om sin ekologiska omgivning och 

hans relationer till den, samt hans tilltagande förmåga att upptäcka, upprätthålla eller 
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förändra dess egenskaper”. Beroende på de rådande normer och omgivningen krav påverkas 

barnets beteende och tänkande att anpassa sig efter andra människor. Är barnet i en långvarig 

och bra relation där kraven är positiva så hjälper det barnet till en positiv och gynnsam 

utveckling (ibid., s. 23ff ). Detta styrks av Westberg och Tilanders (2010) forskning som 

belyser vikten av kontinuitet vid familjehemsplaceringar. Informanter i denna studie har var 

och en varit placerad i ett och samma familjehem och det har på detta sätt funnits kontinuitet i 

den bemärkelsen att dessa relationer har varit konstanta. Detta har sannolikt påverkat 

informanternas känsla av familjetillhörighet i familjehemmet och bidragit till en positiv 

utveckling. Vad som empirin visar gällande informanternas upplevelse av splittrad 

familjetillhörighet kan även tolkas som att de faktiskt upplever att de har två familjer. 

6.3 Ojämn rollfördelning 
Resultaten från denna studies empiri visar att barn som växer upp under utsatta förhållanden i 

hög grad tar på sig ansvars/vuxen roll gentemot föräldrar och yngre syskon, vilket kan bero på 

att maktbalansen i ursprungsfamiljen varit rubbad (jmf Bronfenbrenner i Andersson, 1986, s. 

24). Detta har sedan visat sig få konsekvenser i familjehemmet. Informanterna har upplevt sig 

vara tvungna att ändra sitt handlingssätt efter den nya familjekonstellationen där en mer 

funktionell rollfördelning existerat, där vuxna agerat vuxna och barn tillåtits vara barn. När 

det gäller mesosystemets samband av olika mikrosystem, exempelvis biologiska familjen och 

familjehemmet, så är det enligt Bronfenbrenner (i Andersson, 1986, s. 87f) viktigt hur 

balansen mellan dessa är. I dessa olika mikrosystem, existerar barnet med olika aktiviteter, 

relationer och roller. För att barnet ska utvecklas är det därför viktigt att det finns en jämvikt 

mellan trygghet, förnyelse och variation mellan olika miljöer och att rollförväntningarna är 

sådana att barnet känner igen och förstår dem. Att livet på detta sätt görs förutsägbart och 

begripligt och att de resurser som detta kräver finns tillgängliga bidrar enligt Antonovsky till 

att barnet får en hög känsla av sammanhang och förstår meningen med den nya 

rollfördelningen (jmf Antonovsky, 1999, s. 41f). 

 

6.4 Nätverk   
Studiens resultat visar att placering i nätverket tycks ha haft en positiv inverkan på dessa 

familjehemsplacerade barn och deras relationer till nätverket kopplat till de biologiska 

föräldrarna. Känslan och upplevelsen av familjetillhörighet i familjehemmet verkar däremot 

inte ha påverkats av om placeringen skett i eller utanför nätverket. Det som av vissa framhålls 

som positivt med att placeras i nätverket är att få gå kvar i samma skola och ha kvar sina 
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gamla kompisar. Kamrater spelar en viktig roll för barn och ungdomar när det gäller att lära 

sig beteenden och värderingar som fungerar i samhället i stort. Skolan kan således ses som 

kompletterande utvecklingsmiljö till familjehemmet och till det biologiska hemmet. Enligt 

Bronfenbrenner (i Andersson, 1986, s. 102-105) är en förutsättning för att skolan ska fungera 

som en hälsobefrämjande faktor att skolmiljön förmedlar trygghet, uppskattning och 

kompetens samt hjälper barnet att finna en identitet och stärka självkänslan (ibid.). En 

skolmiljö som inte förmår tillfredställa dessa behov där barnet eller ungdomen utsätts för 

kränkningar fungerar däremot som en riskfaktor som kan orsaka och förstärka psykisk och 

fysisk ohälsa vilket även vår studie visar. De informanter som har utsatts för fysisk och 

psykisk mobbing i skolan både före och efter placering beskriver hur de känt oro, haft ont i 

magen samt varit deprimerade i familjehemmet och att skolmiljön förstärkt dessa känslor.  

 

Ett nära samarbete mellan systemen, skolans lärare och kuratorer, familjehem och socialtjänst 

är nödvändigt för att upptäcka sådana missförhållanden (jmf ibid.). Genom att erbjuda 

eleverna positiva utvecklingsmöjligheter i form av aktiviteter, roller och relationer som 

stärker elevens självkänsla kan skolan arbeta förebyggande och fungera som en skyddsfaktor, 

genom att aktivt jobba med att förhindra mobbing, exempelvis med hjälp av rollspel där 

eleven lär sig det sociala samspelet genom interaktion med andra. Antonovsky (1999) betonar 

vikten av att flytta fokus från de faktorer som orsakar ohälsa till att istället fokusera på de 

faktorer som skapar och vidmakthåller hälsa, exempelvis kan vänner och fritidsaktiviteter ha 

en gynnande effekt. Antonovsky (1999, s. 28) menar att det är de påfrestningar och krav som 

individen utsätts för och vilket strategi individen kan hantera dessa som är avgörande för om 

dessa stressorer bidrar till att skapa hälsa eller ohälsa. En hög hanterbarhet är starkt beroende 

av en hög begriplighet. Våra informanter beskriver att deras hanterbarhet det vill säga, 

känslan att de på egen hand, eller med andras hjälp kunnat klara av de krav och svåra 

händelser som de mött i livet inte gått att påverka. De upplever sig ha försökt att berätta om 

sin hemsituation och hur de upplevt densamma men att ingen i nätverket lyssnat på dem i 

tillräcklig hög grad. De upplevde inte heller begriplighet då de beskriver att de inte fick 

kunskap om sin egen situation eller fått förklarat för sig vad som skulle hända gällande både 

det biologiska hemmet och familjehemmet. Gällande komponenten meningsfullhet som syftar 

till i vilken utsträckning individen känner att livet har en känslomässig innebörd samt 

förmågan att söka mening i olyckliga upplevelser så uttrycker våra informanter inte att de haft 

detta (jmf ibid., s. 38f).  
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6.5 Delaktighet och kontinuitet 

Såväl Bronnfenbrenners utvecklingsekologiska modell som Antonovskys KASAM går att 

applicera på ett livsloppsperspektiv då det gäller att se vilken inverkan en 

familjehemsplacering har haft på levnadsvillkoren i ett livsloppsperspektiv. Våra 

forskningsresultat visar på att våra nu vuxna informanters kunskap om socialtjänstens roll i 

familjehemsplaceringen har varit oklara. Kunskap om på vilka grunder och enligt vilken 

lagstiftning de varit placerade har enligt våra forskningsresultat också uppfattats som 

otillräckliga. En tydligare roll av den enskilde socialarbetaren är något som våra informanter 

efterlyst såväl som en högre grad av kontinuitet gällande besök i familjehemmet. Då det gäller 

att ha någon att prata med och diskutera sin situation med så upplevs även detta av våra 

informanter som något de önskat skulle ha skett i högre grad. Detta dilemma är ett 

genomgående tema som är gällande även i den övrig forskning vi tagit del av.  

Bronfenbrenner (i Andersson 1986, s. 92) beskriver mikrosystemet och mesosystemets 

påverkan på varandra, med andra ord inte bara barnets direkta närmiljö (mikrosystemet) det 

vill säga familjehemmet, utan även dagis och skolmiljöns (mesosystemets) påverkan på 

levnadsvillkoren. Genom att förstå hur de miljöer barnet ingår i har en direkt påverkan på de 

enskilda individerna, så ger detta barnet bättre förutsättningar. Exosystemets påverkan på 

barnet är utifrån vilka förutsättningar som ges (Bronfenbrenner i Andersson, 1986, s. 28), byte 

av personal på dagis eller i skola, kan utgöra en sådan påverkan, även ändring av 

arbetsrutiner. Vår forskning visar ytterligare exempel på detta då informanterna beskriver att 

de vid flera tillfällen fått byta socialsekreterare och att detta lett till att de känt en oro och haft 

svårt att känna ny tillit. Informanterna beskriver att de i vissa fall haft kunskap om varför de 

fått byta socialsekreterare. Som nu vuxna individer kan de förstå vad som legat bakom dessa 

byten men som barn har de inte kunnat ta till sig den informationen. En låg känsla av 

begriplighet kan vara en förklaring på detta (jmf Antonovsky, 1999, s. 39). Utifrån en 

situation barnen inte har förstått och som dessutom legat utanför deras makt att kunna påverka 

så har detta blivit svårt för dem att kunna hantera och härbärgera (ibid., s.40). Resultat från 

vår forskning visar på en uppgivenhet vad gäller tillit i relationer, en uppgivenhet vilket 

förstärkts för varje gång en relation brutits och som fortfarande påverkar informanternas liv. 
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6.6 Civilkurage 

Linnérs (2010, s 1) definition av begreppet civilkurage: ”Att ha mod att stå för sin mening 

även när det innebär en personlig risk; att försvara sina värderingar, trots att man är medveten 

om att det finns ett öppet eller dolt motstånd från omgivningen”. Då det gäller våra 

informanter så har de hunnit bli sju till 14 år innan de placeras i familjehemmet. De beskriver 

en upplevelse av att ingen gjorde någonting innan dess för att förhindra att de farit illa. Med 

”ingen” syftar våra informanter på grannar, släkt, vänners föräldrar, etcetera. Då det gäller 

dessa människor som fanns i våra informanters omedelbara närhet, i mikro/mesosystemet, så 

borde de i enlighet med socialtjänstlagen gjort en anmälan till socialnämnden för att ingripa 

till deras skydd (SFS 2001:453).  Flertalet av våra informanter beskriver på ett mycket 

målande sätt situationer när vänner kom på besök i hemmet och den skam de kände när dessa 

undrade varför mamma låg på soffan och sov hela tiden eller den rädsla de hade för att 

vännerna skulle upptäcka att mamma inte riktig var som andra mammor. Våra informanter 

beskriver hur vännerna även berättade om dessa missförhållanden för sina föräldrar och att de 

visste, men valde att ingenting göra. Deras slutsats av detta blev att de varken med egen eller 

med andras hjälp kunde förändra sin situation, de kände en osäkerhet och en otrygghet i 

hemmet, då villkoren för att vara där snabbt kunde ändras, det vill säga beroende på 

mammans hälsotillstånd. Detta resulterade i en strategi som samtliga informanter valt att 

använda sig av, det vill säga, att inte berätta. Denna strategi kan beskrivas som ett resultat av 

en låg KASAM i termer av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (jmf Antonovsky, 

1999). Våra informanter beskriver detta tydligt, med en känsla av hopplöshet, att ingenting 

spelade någon roll därför att ingen reagerade på vad de hade att säga.  

Genom våra informanters livsberättelser går det att urskilja att de har påverkats av denna brist 

på civilkurage som borde ha funnits hos vuxna i deras direkta omgivning. Med en avsaknad 

av respons från vuxenvärlden angående missförhållandena i hemmiljön blev konsekvensen att 

informanterna tystnade. Istället tog de på sig en roll/mask som dolde hur de egentligen mådde 

och hur deras livssituation gestaltade sig. Detta kan liknas med Bronnfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell där komponenterna, aktiviteter, relationer och roller, visar hur 

och på vilket sätt barnet samspelar med sin närmiljö (i Andersson, 1986, s. 23f). Flertalet 

informanter beskriver hur föräldrarna i familjehemmet förändrade deras livssituation till det 

bättre, där fanns någon att berätta svåra saker för. Någon som lyssnade och tog deras situation 
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på allvar, visade civilkurage genom att stå på deras sida och föra deras talan, även om de 

ibland mötte motstånd.  

 

 

7. Diskussion  
7.1 Studiens resultat 

Vi anser att vi till fullo har besvarat studiens syfte, det vill säga, att studera individers 

upplevelser och erfarenheter av familjehemsplacering vilket framkommit i resultat – och 

analysdelen. Studiens resultat visar att erfarenheter från svåra uppväxtförhållanden tycks ha 

påverkat informanternas förmåga att knyta an till familjehemmet och känna 

familjetillhörighet. Detta tycks inte ha påverkats av om placeringen skett i eller utanför 

nätverket. Ett fungerande familjehem kan fungera som en motvikt, en plats där barnet kan 

utvecklas till en självständig trygg individ. Gällande psykisk och fysisk ohälsa visar resultaten 

att det inte skett någon förbättring av informanternas hälsotillstånd i och med placering. Det 

har snarare visat sig att distans till hemmiljön har förstärkt den psykiska och fysiska ohälsan 

men att det i högre grad har uppmärksammats i familjehemmet och tagits på allvar. Vad gäller 

socialtjänstens roll i samband med placeringen så visar resultatet från vår forskning att 

upplevelsen av socialtjänsten har varit tvetydig. Vad som eftersökts av studiens informanter är 

en tydligare och mer framträdande roll av socialtjänst, en tätare kontakt med berörda 

socialsekreterare samt kontinuitet för skapandet av en tillitsfull relation. Vidare har studiens 

informanter efterfrågat mer förebyggande arbete och snabbare beslut om stödinsatser. 

Ytterligare visar studiens resultat att socialtjänsten vid en placering i högre grad bör fungera 

likt en länk mellan familjehem och biologiskt hem för att lyfta ansvaret från barnet vad gäller 

kommunikationen dem emellan. Studiens resultat belyser även vikten av att känna delaktighet 

och att erhålla relevant information från de inblandade vuxna gällande de processer som berör 

placeringen. Vår förförståelse har varit att en interaktion/samspel mellan olika nivåer i 

samhället är ett måste för att tillgodose barns behov detta har vi fått bekräftat genom våra 

informanters livsberättelser. 

Vår slutsats är att fastän familjehemsvården bör förbättras inom de områden vi redogjort för 

så kan man ändå säga att familjehemsplaceringen verkar ha haft en positiv inverkan på dessa 

informanters levnadsvillkor då studiens resultat visar på att de i familjehemmet upplevt en 

tydligare rollsättning mellan barn och vuxna, en tryggare tillvaro och beskriver sin placering 
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som mestadels positiv. Trots att resultatet även visar på en upplevelse av splittrad 

familjetillhörighet beskriver flertalet informanter hur familjehemmet blivit ett hem där de känt 

sig som en familjemedlem. Vår slutsats är därför att informanternas upplevelse av splittrad 

familjetillhörighet kan tolkas som att de faktiskt upplever att de har två familjer och att 

familjehemmet utgjort ett komplement till det biologiska hemmet, vilket kan ses som något 

positivt. Utifrån den nya lagändringen, vilken går i linje med resultat från denna studie samt 

resultat från tidigare forskning och samhällets ökade uppmärksamhet på 

familjehemsplaceringar som insats, tror vi att det stärkta skyddet för barn och unga kommer 

att avhjälpa tillkortakommanden och utveckla familjehemsvården. 

7.1.2 Resultatdiskussion 

Kalland (2002) samt Davidson Arad och Wozners (2001) forskning visar på att barn som 

befinner sig i riskzonen, det vill säga, i de fall där socialtjänsten avvaktar att intervenera och 

fatta ett beslut om exempelvis en familjehemsplacering, lever under svåra emotionella 

förhållanden. Utfallet för dessa barn visar på att de har svårt att få tillitsfulla relationer till 

andra människor.  Samtliga studiens informanter har uttryckt en önskan om ett tidigare 

ingripande av socialtjänsten och de har själva bara lösryckt information om vad som föregått 

beslutet. Bakketeig och Backe – Hanssons (2008) forskning visar att det måste till ett utökat 

samarbete mellan många fler aktörer, förutom socialtjänst, för att nå en helhetssyn och kunna 

tillgodose och möta utsatta barns behov. Dessa övriga aktörer hade i våra informanters fall 

exempelvis kunnat ha varit barnavårdscentral, dagis, skolpersonal eller läkare där 

anmälningsplikt råder. Dessa aktörer har ett stort ansvar att kommunicera till berörda 

myndigheter vid misstanke om barn som far illa. Om detta inte sker och socialtjänst inte får 

kännedom kan detta få allvarliga följder för barnet (SFS 2001:453).  

Kallands (2002) resultat visar i samma riktning och poängterar användandet av ett systemiskt 

tänkande när man fattar socialpolitiska beslut. Clausen och Kristofersens (2008) forskning 

visar att samhället står inför en stor utmaning för att söka finna lösning på detta problem. Vad 

som krävs av dem som har makten att avgöra vad som är barnets bästa, är en klar insikt om de 

ojämlika maktrelationer som bidrar till barns underordnade ställning i samhället. 

Informanterna beskriver olika svårigheter i levnadsförhållanden men gemensamt är att de 

beskriver hur de i sina biologiska hem känt sig avvisade och utstötta istället för att bli 

omhändertagna eller visats kärlek. Genom dessa uppväxtförhållanden har de sedan lärt sig på 

vilket sätt de skall hantera även sin nya tillvaro. Våra informanter har tydligt beskrivit sina 
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livsstrategier. De beskriver exempelvis hur de har stängt av sina känslor, blivit aggressiva, 

tvingats vara stark eller hanterat svåra situationer genom förnekelse. Dessa strategier har de 

sedan burit med sig till familjehemmet samt i mötet med socialtjänst och skola. Tidigare 

forskning vi har tagit del av samt studiens valda teorier stärker oss att tro att detta kan ha 

utgjort ett hinder för familjehem och socialtjänst att faktiskt kunna nå fram till informanterna 

och en svårighet för informanterna att kunna ta emot den hjälp som erbjudits. Detta dilemma 

har enligt denna studies resultat till viss del även följt informanterna till nu vuxen ålder, då de 

beskriver att de fortfarande har både en svårighet i att söka hjälp samt en svårighet att kunna 

ta emot den. Genom både den forskning vi tagit del av samt vad våra informanter själva 

beskriver så kan detta dilemma ha haft många olika orsaker. För hjälpare, det vill säga 

socialarbetare, kan en orsak till att hjälpen våra informanter efterfrågat inte har varit 

tillräcklig, varit avhängigt ett motstånd hos informanterna att vilja prata med socialarbetarna, 

vilket flertalet av dem också beskriver. En annan orsak kan vara att försöket från 

socialtjänsten sida för att nå fram till dessa nu vuxna barn inte har varit enträgen i tillräckligt 

hög grad, för att kunna tränga igenom informanternas ”rustning”. En annan aspekt kan vara 

att man inte haft en holistisk syn på barnet, dess biologiska föräldrar och familjehemmet och 

därmed inte förstått vilka insatser som varit bra för den speciella individen och dennes 

situation. Genom att se till varje enskilt barns behov, deras biologiska familj och familjehem 

samt att fokusera på en resursorienterad plan för hur vård skall genomföras så medför detta att 

den unge blir positiv inställd att ta emot hjälp och detta medverkar till att stärka den unges 

självbild, detta är också återkommande resultat av annan forskning vi har tagit del av (jmf 

Andersson, 2008). Anderssons (2008) resultat visar även en signifikant minskad risk för 

hälsoproblem i vuxen ålder för de barn som placerats vid tidig ålder. Tidigare forskning 

belyser även vikten av obligatoriska hälsoundersökningar då många av dessa barn ofta även 

har somatiska besvär (Vinnerljung, 1996). Vid en placering är det av stor vikt att delge denna 

kunskap till familjehemmet för att de ska kunna tillgodose och förmedla de resurser som finns 

tillgängliga för barnens behov av psykisk och fysisk vård.  

Vid analys av studiens resultat har vi funnit flera motsägelser och luckor som kan tyda på att 

berättelserna har varit medvetet eller omedvetet selektiva beskrivningar av upplevelserna. Det 

kan även bero på en oerfarenhet av oss som intervjuare som gjort att vi inte ställt rätt 

följdfrågor, inte varit uppmärksamma på detaljer eller tolkat resultatet felaktigt. 
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 Resultatet visar dock på en samstämmighet med tidigare forskning vilket stärker vår 

övertygelse om att resultatet är trovärdigt. Vi hade kunnat använda oss av andra teorier som 

belyst andra dimensioner av fenomenet exempelvis anknytningsteorin för att se de 

psykologiska mekanismer som påverkar barns utveckling och anknytning eller Symbolisk 

interaktionism som handlar om hur individer uppfattar sig själv utifrån social interaktion med 

andra. Vi anser dock att de valda teorierna på ett tillfredsställande sätt har fyllt sitt syfte
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Tema 1. Placeringen 

1. Kan du berätta om dina första minnesbilder av placeringen, tiden före- vid 

placeringen? 

2. Förstod du och fick du veta vad som föregick och var orsak till placeringen?  

3. Minns du hur det kändes? 

4. Kan du beskriva din upplevelse av socialtjänsten? 

Tema 2.  Nätverk  

1. Kan du beskriva om - och i så fall på vilket sätt relationen till biologiska familjen 

påverkades av placeringen? 

2. Kan du beskriva om - och i så fall på vilket sätt relationen till övrigt nätverk 

påverkades av placeringen?  

3. Utökades ditt nätverk under den tid du bodde i familjehemmet?  

Tema 3. Familjehemmet 

1. Vill du berätta om upplevelsen av att komma till ett annat hem?  

2. Vill du berätta om din upplevelse av familjetillhörighet?  

3. Hur fungerade relationen mellan familjehemmet och den biologiska familjen? 

4. Skulle du ha velat ha det på något annat sätt när du bodde i familjehem och i så fall 

hur? 

Tema 4. Nu situation 

1. Vill du berätta hur ditt liv ser ut idag? Ex: Sysselsättning, relationer, (vem står dig 

närmast idag) bostad. 

2. Hur tror du att ditt liv sett ut idag om du inte hade blivit placerad i familjehem?  

3. Om du ser tillbaka på tiden före, under och efter placeringen, finns det något som du 

skulle önska hade gjorts annorlunda vad gäller socialtjänstens roll?  
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Bilaga 2  

Pressmeddelande 16 juli 2009 
Socialdepartementet 
Barnskyddsutredningen S 2007:14 

Barnskyddsutredningen: Lag om stöd och 
skydd för barn och unga (LBU) 
Idag överlämnar den särskilde utredaren Kerstin Wigzell Barnskyddsutredningens förslag till 
en ny lag om stöd och skydd för barn och unga till statsrådet Maria Larsson. Skyddet för barn 
och unga stärks i den nya lagen. Barns och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande 
förbättras. Kraven på kvalitet, kompetens och säkerhet i socialtjänstens arbete med barn som 
far illa ökar. Samtidigt betonas samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i 
svåra situationer och som behöver olika stödinsatser. 

Förslaget innebär att bestämmelser som rör barn i socialtjänstlagen (SoL) och samtliga 
bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU) förs samman i en särskild lag. Den nya lagen 
föreslås heta lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). 

- En samlad lag blir lättare att överblicka och förstå för dem som berörs, säger utredaren Kerstin Wigzell. 
Barnperspektivet blir tydligare och den sociala barn- och ungdomsvården lyfts fram som det betydelsefulla och 
komplexa område det är. 
Barnskyddsutredningen föreslår drygt 40 förändringar eller kompletteringar av nuvarande bestämmelser.  

• Barn ska få utökade möjligheter att kunna tala med och få hjälp av socialtjänsten, oberoende 
av vårdnadshavarens samtycke. Exempelvis ska barn över 15 år kunna få hjälp även om 
föräldrarna motsätter sig det. Socialtjänsten ska också, när hänsyn till barnets säkerhet så 
kräver eller om det är barnets önskan, kunna avvakta en kortare tid med att underrätta 
föräldrarna om att man inlett en utredning.  

• Den som misstänker att ett barn far illa ska, i samband med anmälan, kunna påkalla ett möte 
med socialtjänsten och den familj som berörs i syfte att öka öppenheten mot familjen och 
stärka samarbetet mellan myndigheter. Socialtjänsten får sedan ta högst 14 dagar på sig för 
att besluta om en utredning ska inledas eller inte. Rättssäkerheten ökar genom att 
förfarandet blir mer enhetligt och förutsägbart. Den som har gjort en anmälan ska också 
kunna få information om socialtjänstens beslut.  

• Kommuner ska vara skyldiga att ha tillgång till öppna insatser för barn och familjer med olika 
behov av och rätt till stöd och skydd. Kommuner ska därutöver kunna erbjuda insatser 
(service) t.ex. i form av familjestödsprogram, på ett enkelt och obyråkratiskt sätt, utan 
föregående utredning och behovsprövning.  

• Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation, även när föräldrarna motsätter sig 
detta, om det finns befogad oro för att barnet far illa samtidigt som laglig grund för 
tvångsåtgärder saknas. Det kan gälla efter en avslutad utredning, där föräldrarna avvisat 
insatser. Det kan även gälla en situation där föräldrarna tagit hem sitt barn från en frivillig 
placering i familjehem eller på institution och samtidigt avvisar andra insatser.  

• Varje barn som omhändertas ska få en egen socialsekretare, som ska besöka barnet minst 
fyra gånger per år och så långt som möjligt föra enskilda samtal med barnet. 
Socialsekreteraren ska ha ett särskilt ansvar för att följa vården av barnet och för kontakten 
med barnet under omhändertagandet. Barnets socialsekreterare bör ha en självständig 



  

   
 

iii                                                                                             

ställning gentemot den som vårdar barnet, för att inte riskera att barnets intresse får stå 
tillbaka av hänsyn till familjehemmet eller institutionen.  

- Samhället måste ha höga ambitioner när det gäller trygghet, omtanke, skolgång och hälsa för de barn som samhället 
omhändertagit, säger Kerstin Wigzell. Förslaget om barnets socialsekreterare är en del av detta. 

• Familjehemmen ska få bättre stöd i form av utbildning inför sin viktiga uppgift. 
Familjehemmets och socialtjänstens respektive ansvar och åtagande för barnets vård och 
utveckling ska läggas fast i avtal. Detta kan bl.a. minska risken för att familjehemmet 
förutsätts klara av saker, t.ex. när det gäller skolgång och tillgång till sjukvård. Inför en 
placering i ett tilltänkt familjehem ska socialtjänsten mer ingående kontrollera hemmets 
lämplighet i allmänhet och för det särskilda barnet.  

• Familjehemsföräldrar som övertar vårdnaden om ett barn ska ha rätt till fortsatt stöd från 
den kommun som placerat barnet i hemmet. En överflyttning av vårdnaden till 
familjehemsföräldrarna innebär ett starkare skydd för barn som långsiktigt behöver bo kvar i 
familjehemmet. Familjehemsföräldrar kan idag tveka inför en vårdnadsöverflyttning med 
hänvisning till att man är orolig för att förlora socialtjänstens stöd.  

• Socialnämnden ska vara skyldig att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker 
och missförhållanden. Det är nödvändigt att en verksamhet som har till uppgift att skydda 
barn har tillförlitliga system för kontroll av säkerheten i den egna verksamheten. Det kan 
t.ex. gälla anmälningar som försummats på grund av bristande rutiner för hanteringen eller 
övergrepp på omhändertagna barn, där socialtjänstens kontakter och insyn brustit.  

- Det gäller dels att inse att oacceptabla händelser alltid kommer att kunna inträffa dels att göra allt för att undvika att 
så sker, säger Kerstin Wigzell.  

• Socionomexamen ska krävas för sådana arbetsuppgifter inom den sociala barn- och 
ungdomsvården, som innebär att utreda och bedöma ett barns behov av stöd och skydd 
samt att följa upp insatserna för barnet och barnets situation. Socialsekreterare som saknar 
tidigare erfarenhet ska få lämplig introduktion i yrket.  

- Det är självklart att socialsekreterare ska ha hög kompetens, med tanke på föräldrars och barns rättssäkerhet och 
berättigade krav på kvalitet i verksamheten, enligt Kerstin Wigzell. 
På längre sikt bör specialistkompetens krävas för uppgifterna. En specialistutbildning om minst ett år 
föreslås införas inom högskolan 


