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Abstrakt 

Barn som under uppväxten varit placerade i familjehem kan bära med sig den erfarenheten 

resten av livet som något som påverkat dem positivt eller negativt. Detta arbete har som syfte 

att få ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit placerade i familjehem 

under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Samt identifiera vilka 

påverkandefaktorer som kan antas haft stödjande inverkan på deras hälsa. Målet är att öka 

förståelsen kring fosterbarns situation och att det kan bidra till förslag på hälsofrämjande 

åtgärder. För att belysa detta användes livsberättelse som metod med biografier som data. Vi 

får möjligheten att följa två personers reflektioner över sina erfarenheter och upplevelser 

vilket ger en inblick i hur det är att vara fosterbarn. Biografierna analyserades sedan med 

inspiration av hermeneutisk forskningstradition. Resultatet visade att de två vuxna 

fosterbarnen beskrev erfarenheter som att ofta få flytta, att känna maktlöshet, att vara 

utpekade som annorlunda och att känna skam. I båda beskrivningarna så kom vändningen till 

det bättre när de kom till ett familjehem där de fick socialt stöd av vuxna som trodde på deras 

förmåga att prestera, vilket främjade uppbyggnaden av deras självförtroende. Viljan att ta 

revansch mot alla som inte trodde att de skulle lyckas verkar vara en motiverande faktor för 

deras rörelse mot förändring i livet till det bättre. De faktorer som kan antas ha haft stödjande 

inverkande på deras hälsa är socialt stöd, starkt självförtroende och motivation. Ur ett 

salutogent perspektiv är det rimligt att anta att dessa faktorer stärkte deras förmåga att hantera 

stressorer i livet. Förslag till preventivt arbete för att stärka fosterbarns hälsa är att jobba med 

barns motståndsresurser som självförtroendet, socialt stöd och motivation. Men det behövs 

mer studier om vilka faktorer som kan ha stödjande inverkan på fosterbarns hälsa. 

Nyckelord: Fosterbarn, livsberättelse, familjehem, hermeneutik, hälsa, erfarenheter, 

pedagogik 

Keywords: Foster child, Life history, foster home, hermeneutics, health, experience, 

pedagogy 
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”Det betyder mycket för framtiden hur man blir behandlad som liten. Jag tror inte att jag 

någonsin kommer bli en människa med glada ögon. Det är i ögonen som det syns. 

Erfarenheten finns i ens blick” (Andersson, 2009, s. 34). 
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Inledning  

Alla barn och unga har en grundläggande rättighet att få växa upp under trygga och goda 

förhållanden. När barn och unga på något vis far illa eller utsätts för risker på grund av sitt 

beteende så har samhället ett ansvar att ingripa (Socialstyrelsen, 2009). Det är anledningen till 

att barn och unga varje år i Sverige placeras eller omhändertas i familjehem. I 

Socialtjänstförordningen står det beskrivet att; ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på 

uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för 

vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt” (Socialdepartementet, 

2001:937). Att omhändertas av samhället och placeras i vård utanför hemmet innebär en 

förändring som kan påverka individens hälsa, beroende på hur de bär med sig händelsen i 

livet. En dålig start i uppväxten ökar risken för ohälsa i vuxen ålder samtidigt som en bra start 

kan främja en god hälsa i vuxen ålder.”De levnadsmönster och vanor som grundläggs i tidig 

ålder följer ofta med och påverkar resten av livet. Barn och unga kan inte alltid välja den 

miljö de lever i och är extra känsliga för yttre påverkan. De långsiktiga effekterna av 

förebyggande insatser för att skapa goda levnadsvillkor kan av denna anledning vara särskilt 

stora om de sätts in tidigt i livet” (Regeringens proposition 2007/08:110, s. 17). Barns och 

ungas hälsa är en särskilt angelägen grupp för hälsofrämjande folkhälsoarbete eftersom deras 

uppväxtvillkor påverka utfallet på hälsan som vuxen. Regeringens satsning på barn och unga 

betonas också i folkhälsomålet nummer fyra (a.a.). Enligt Barnombudsmannen (2010) så har 

andelen barn placerade utanför hemmet sedan 1990-talets andra hälft ökat och dessa barn har 

en högre risk att drabbas av problem senare i livet.  

Som blivande hälsopedagog är jag intresserad av vad som kan främja positiva utfall och 

förhindra negativa följder av familjehemsplacering samt på lång sikt kan bidra till främjande 

av fosterbarns hälsa. Det finns många skönlitterära verk och tidningsintervjuer som beskriver 

fosterbarnens tankar men det finns få vetenskapliga studier gjorda kring individens 

erfarenheter om hur det är att vara fosterbarn. Därför har denna studie för avsikt att ta reda på 

hur fosterbarn beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Förhoppningsvis kan studien 

hjälpa till att ge ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit placerade i 

familjehem under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Samt identifiera 

vilka påverkandefaktorer som kan antas haft stödjande inverkan på deras hälsa.  
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Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs vad samhällsvårdade barn är samt de rättigheter som barn har. Här 

presenteras också tidigare forskning som inom området och begrepp såsom hälsa och KASAM 

klargörs. Slutligen ges en förklaring till vad ett sociokulturellt perspektiv är. 

Fosterbarns situation 

En svensk studie av Vinnerljung och Sallnäs (2008) undersökte vilka de långsiktiga 

psykosociala utfallen var för de ungdomar som placerats i hem utanför vården under de tidiga 

tonåren (åldern 13 till 16). I studien användes nationella registerdata för att analysera de 

långsiktiga resultaten vid 25 års ålder för cirka 700 svenska ungdomar som varit placerade i 

vård utanför hemmet under tonåren. Resultatet visade att de ungdomar som var placerad i 

vård utanför hemmet i familjehem eller på barnhem var en riskgrupp som var mer utsatta för 

ohälsa än andra jämnåriga. Det vill säga fler sjukhusinläggningar för mentala hälsoproblem, 

högre mortalitet, oftare inblandade i allvarliga brott, får barn i unga åldrar, problem med egen 

försörjning och låg utbildningsnivå. Speciellt utsatta var de som placerades i vård 

för beteendeproblem varav unga kvinnor tenderade att klara sig bättre än 

unga män, oavsett skäl för placering. Långsiktlig placering indikerade mer stödjande utfall på 

långtidsprognosen av hälsan (a.a.).  

En annan svensk studie som heter ”Fosterbarn hälsa - det medicinska omhändertagandet av 

samhällsvårdade barns hälsa i Malmö” (Socialstyrelsen, 2010) visade att fosterbarns 

hälsovård är sämre än för ”vanliga” barn. Studien är gjord på barn i ålder 0 till16 som varit 

placerad i familjehem i minst tre månader via socialtjänst i Malmö stad. Efter att ha studerat 

olika socialakter och journaler fann man att hälsovården för dessa barn var sämre än för andra 

jämnåriga. Femton procent saknade en eller flera vaccinationer vilket är lägre än 

riksgenomsnittet. Var femte fosterbarn hade inte genomgått fyra års kontroll och endast 

femtio procent av barnen hade vid fyra års ålder fått synundersökning. Även under de första 

skolåldrarna hade vart tionde barn inte fått hörsel och synundersökning. De hade också i 

mindre utsträckning genomfört ordinarie hälsobesök än andra lokala barn (a.a.). Uppföljning 

av tandhälsa i de lägre socioekonomiska grupperna, både bland fosterbarnen och bland andra 

barn var dålig. Psykisk ohälsa var mer förekommande bland fosterbarnen och fyrtio procent 
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hade redan i ung ålder varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. En anledning till att 

de fått sämre hälsovård var att det fanns brister i dokumentationen av barnens situation, 

många av dessa barn hade ofta flyttat och där emellan vårdgivare, kommun och skola 

försvann viktig dokumentation (Socialstyrelsen, 2010). Rapporten belyser socialstyrelsen och 

skolans ansvar men diskuterar inte familjehemmets ansvar. Trots att de beskriver att ansvaret 

vid omhändertagandet ligger delat på fosterföräldrarna, hälsovården och socialtjänsten (a.a.).  

Regeringen beslutade 2006 tillsätta en vanvårdsutredning eftersom det hade kommit fram att 

många fosterbarn blivit utsatta för vanvård under den tiden de var placerade i familjehem eller 

på barnhem. Totalt intervjuades ca 800 vuxna fosterbarn som varit placerade i samhällsvård 

mellan åren 1920-1995 (SOU 2009:99). Resultatet visade att många av fosterbarnen blivit 

utsatta för fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, hot, bestraffningar och 

kränkningar av sina fosterfamiljer och av institutionspersonal. Dessa händelser som 

fosterbarnen hade varit med om hade påverkat dem i vuxen ålder med självmordstankar, 

kriminalitet och alkohol- eller narkotikaproblem. Flera av dem beskrev också känslomässiga 

konsekvenser som känslor av ensamhet, att de hade svårt att hålla och få nära relationer samt 

berätta om sina erfarenheter. Många av dem kände skam och en sorg över att ha förlorat sin 

barndom. Det fanns också de som trots svårigheter som de blivit utsatta för målmedvetet 

jobbat för att nå sina mål familje- och arbetsmässigt. För många fosterbarn blev inte deras 

situation bättre med omhändertagandet utan sämre. Regeringen såg detta som ett 

misslyckande vilket ledde till att de la förslag om en ny lag den 14 januari 2010 som innebar 

att barn och unga som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården någon gång 

under tidsperioden första januari 1920 till och med den 31 december 1980 kan ansöka om att 

få ersättning av staten. Detta för att försöka gottgöra de barn och unga som staten tog över 

ansvaret för och som sedan blev utsatta för vanvård. Den nya lagen och lagändringarna 

föreslås träda i kraft den första januari 2013 (2009:99). 

Att placeras i familjehem eller barnhem kan leda till positiva utfall vilket en litteraturöversikt 

gjord av elva studier i USA, Kanada och Storbritannien visade. Vård av barn utanför hemmet 

så kallade Treatment foster care programs (TFC) hade fler positiva utfall när de placerats i 

fosterhem än de barn som blivit placerade i andra institutioner som till exempel barnhem. 

Exempel på viktiga positiva utfall som nämns i studien är självförtroende, eget värde och 

identitet. Bidragande faktorer till positivt utfall var vikten av bra utvärdering av dessa 
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vårdprogram och att de följdes upp med regelbundna besök (Hudson, Nutter & Galaway, 

1994). En annan studie som gjordes i USA för att studera hälsorisk beteenden hos ungdomar 

som placerats i vård utanför hemmet visade att de som var placerad hos släktingar istället för 

på familjehem eller barnhem hade bättre skolresultat, mindre utvecklingsförseningar och färre 

beteendeproblem (Gramkowski, Kools, Paul, Boyer, Monasterio, & Robbins, 2009). Även en 

översikts studie på fem olika studier visade att behandling med TFC kan vara användbart som 

en intervention för barn och ungdomar med komplex emotionella, psykologiska och 

beteendemässiga behov och som är i riskzonen för placeringar i inrättningar som inte är 

familjehem. I studien beskrivs att det positiva med att placeras i ett familjehem är att barnen 

får mer social integration och frihet än om de hamnar på barnhem. Risken om de växer upp i 

ett barnhem är att de hamnar utanför samhället och att de inte blir lika integrerade som de som 

växer upp i familjehem (Turner, & Macdonald, 2011). Den här studiens resultat visade att 

TFC är en lovande intervention men det inte är starkt bevisat om vård utanför hemmet i 

fosterfamiljer ger ett mer positivt utfall, men det finns starka indikationer på att det är bättre 

än att var placerad på barnhem (a.a.).  

Studierna belyser inte barnens egen erfarenhet av att vara placerade i familjehem men det gör 

en svensk rapport av Westberg och Tilander (2010) som är gjord på femtiosex uppföljnings 

intervjuer på fosterbarn som var minst 13 år när familjehemsvården avslutades. Efter två år 

gjordes en intervju om deras tid i familjehemmet och hur de såg på socialtjänstens arbete. De 

flesta informanterna var då vid 20 års ålder. Syftet med studien var att få feedback på 

familjehemsarbetet och ta del av fosterbarnens erfarenheter. Resultatet visade betydelsen av 

att ha en bra kontakt med biologiska föräldrar, att en tidig placering hos fosterfamilj bidrar till 

en bättre anknytning, värdet av att få enskilda samtal med familjehemssekreteraren och att det 

finns en bra kontakt däremellan (a.a.). Westberg och Tilander drar slutsatsen att alla barn har 

olika behov, vad som är bra för ett barn kanske är dåligt för ett annat. Det viktiga är att välja 

insatser efter den enskildes behov och att han/hon får medverka. De flesta fosterbarn i studien 

hade på ett eller annat sätt blivit avvisade från viktiga vuxna vilket väckt en känsla av en djup 

och skadlig skam som lede till att de nedvärderade sig själva och inte litade på vuxna. 

Westberg och Tilander talar om en skamspiral, fosterbarnen inte släpper in nya vuxna nära sig 

eftersom de inte litar på vuxna. Vilket leder till att de vuxna som försöker hjälpa dem känner 

sig inkompetenta som i sin tur leder till ökad risk för felbehandling hos alla inblandade 
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personer. En åtgärd som de belyser för att bryta spiralen är utbildning och träning för att förstå 

mekanismerna kring emotionell skam. Det behövs även utvecklade metoder för att hjälpa barn 

känna att de har ett eget värde (Westberg & Tilander, 2010).   

Samhällsvårdande barn  

Barnombudsmannen (2010) beskriver att familjen har stor betydelse för barns 

levnadsförhållande och i och med det följer också ansvar. Föräldrarna ska se till att barnet får 

en god och trygg uppväxt. Ett barn har rätt till att ha båda sina föräldrar i sitt liv och ska inte 

skiljas från föräldrarna om det inte är nödvändigt för barnets bästa. Om föräldrarna inte klarar 

av ansvaret för barnen så har samhället ett ansvar att ge föräldrarna det stöd som de behöver 

för att klara sin uppgift (a.a.). Under särskilda omständigheter då vuxenvärlden utsätter barn 

för övergrepp eller vanvård så kan det bli nödvändigt att skilja barnet från sin familj för att 

skydda barnet. Detta ska inte ske utan föräldrarnas samtycke men om samhället bedömer det 

som nödvändigt för barnets bästa så förlorar föräldrarna rätten till sitt barn. Vad som är 

barnets bästa är olika från varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och 

erfarenhet. Anledning till omhändertagning för vård av unga utanför det egna hemmet ska ske 

med samförstånd mellan den unga och hans eller hennes vårdnadshavare samt hänsyn ska tas 

till människovärdet och integriteten (Socialdepartementet, 1990:52).  

Under vissa omständigheter gäller särskilda regler för omhändertagning för vård av unga, det 

är när de är under 18 år och när rätten bedömer att det inte går att avvakta eftersom det finns 

en risk för den unges hälsa eller utveckling. När det bedöms finnas fara för den fysiska eller 

psykiska hälsan, brister i omsorgen, missbruk eller brottslig verksamhet (Socialdepartementet, 

2001:937). Det är Socialtjänstlagen som reglerar hur insatser för barn och ungdomar får gå 

till, Socialtjänstlagen brukar förkortas till SoL (Socialdepartementet, 2001:453). Under 

särskilda omständigheter kan socialtjänstens insatser ges stöd av lagen (1990:52) insatser med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, som förkortas till LVU (Socialstyrelsen, 2011). När 

barnet omhändertas av samhället så kan de få komma till familjehem eller institutioner. 

Familjehem är enligt socialtjänstförordningen kapitel tre i 2 § ett hem som på uppdrag av 

socialnämnden ska ge vård och fostran till barn eller vuxna och verksamheten ska inte 

bedrivas yrkesmässigt. Till skillnad mot ett hem för vård och boende som bedrivs av 

socialnämnden och som drivs yrkesmässigt av ett bolag (Socialdepartementet, 2001:937). När 
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barn och unga omhändertas sår samhället in och tar över ansvaret från barnets föräldrar, vilket 

är anledningen till att dessa barn kallas samhällsvårdande barn i en rapport om fosterbarn 

gjord av Malmö stad och Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2010). I kapitel tre i 

socialtjänstförordningen beskrivs närmare vad som krävs insatser ska vara anpassade för den 

enskildes behov och förutsättningar till exempel så ska den enskildes integritet bejakas och i 

hemmet ska det finnas ett förtroende samt samarbete som gör att vistelsen upplevs som 

meningsfull. Det ska kontinuerligt finnas en kontakt och samarbete med socialnämnden. 

Ansvaret fördelas mellan hemmet och socialnämnden men socialnämnden beskrivs ha det 

sammanhållande ansvaret för den enskilda individen. Om det finns en specifik sjukdomsbild 

eller missbruksproblematik så ska det finnas tillgång till läkare för den unga att träffa. Om 

barnen inte gör klart sin skolplikt så ska de erbjudas kompletterande utbildning eller möjlighet 

att arbetsträna (Socialdepartementet, 2001:937). Den första november 2010 hade cirka 17 200 

barn och unga heldygnsinsats. Heldygnsinsats kallas en insats med placering utanför hemmet. 

Insats med placering kan vara enligt SoL eller omhändertagande enligt LVU. Av de cirka 17 

200 barn och unga som hade heldygnsinsats den första november så hade ungefär 12 100 hade 

vård enligt SoL och cirka 4 800 barn och unga vård enligt LVU. Nästan 24 900 barn och unga 

var placerade enligt SoL och LVU någon gång under år 2010 (Socialstyrelsen, 2011).  

Barnens rättigheter 

Barnombudsmannen (2010) beskriver att barn har rättigheter i samhället och att det är de 

vuxnas ansvar att barn får de rättigheter som de har rätt till. Det finns tydliga uppmaningar till 

föräldrarna i FN: s barnkonvention som säger: ”Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) ställer det tydliga krav på dig. Du ska ha kunskap om barns 

uppväxtvillkor och du ska känna till de rättigheter barn har. Barn får inte diskrimineras, de har 

rätt till delaktighet och inflytande och de har rätt till utveckling. De beslut du fattar ska också 

utgå ifrån barnets bästa” (s. 4). Om föräldrarnas och barnets intresse vägs mot varandra så har 

barnets företräde (SOU, 2000:77). En grundläggande rättighet för barn är att alla barn har lika 

värde och samma rättigheter och ingen får diskrimineras. När barn omhändertas eller placeras 

är det viktigt att dessa rättigheter bejakas. Barnets ska få tycka till och ha en åsikt i alla frågor 

som berör honom eller henne utifrån dennes ålder och mognad. Barnets ska få sina behov och 

förhållanden utredda av socialnämnden, få information om vad som kommer att hända samt få 

hjälp att förstå. I utredningen ska de få komma till tals och få möjlighet att påverka sin sak 



7 
 

samt få sina intressen bevakade i domstolen samt komma till tals genom det offentliga 

biträdet (SOU, 200:77).  

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

I detta arbete används ett sociokulturellt perspektiv på lärandet och fokus ligger på lärande 

under uppväxten. Detta är ett perspektiv där lärande har med samspel med andra att göra, vi 

lär oss inte i ett vakuum utan deltagande i samspel med andra människor. Ett av de 

grundläggande elementen i detta samspel är språket, genom att lyssna härma, samtala och 

samverka får barn kunskaper och färdigheter. I uppväxten lär sig barn i samspel med andra 

vad som är intressant och värdefullt i den kultur som de tillhör (Dysthe, 2003). Vid alla 

tillfällen då det sker interaktion mellan människor är sammanhang då lärande sker. Lärande är 

inte begränsat till skolor och utbildning utan sker på många områden som kanske inte har det 

primära syftet att lära (Säljö, 2007). ”Många av de mest grundläggande insikterna och 

färdigheterna vi behöver, förvärvar vi fortfarande i andra sammanhang: i familj, bland vänner 

och kamrater, i föreningar och på arbetsplatser” (s.12). 

Dysthe (2003) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande läggs störst vikt på att 

kunskap konstrueras i samverkan med en kontext och inte i första hand genom individuella 

processer, man kan säga att lärande inte bara sker i huvudet utan har med omgivningen att 

göra. Att kunna och få delta i en social gemenskap blir i det här synsättet avgörande eftersom 

lärandet är socialt (a.a.). Vårt lärande och kunskap är beroende av den kontext vi tillhör 

eftersom den sätter villkoren för vårt lärande. Kontext är det som finns omkring, helheten 

eller sammanhanget. Med social menas i lärosammanhang interaktion mellan människor eller 

inriktar sig på det historiska och kulturella sammanhanget. Viljan att lära är beroende av 

motivation och motivation är beroende av känslan av meningsfullhet. Om kunskap och 

lärande betraktas som viktigt i den grupp som barnet ingår i så framställs lärande och kunskap 

som mer meningsfullt (a.a.). Enligt Antonovsky (2005) byggs känslan av meningsfullhet upp 

under uppväxten av att man får vara medbestämmande och värdesatt i betydelsefulla sociala 

situationer.  
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Socialiseringsprocesser i samspel med andra 

Barnet är i grundläggande och existentiell mening beroende av den vuxna. Barnet fungerar 

som en slags lärling som i ett socialt samspel med den vuxna socialiseras in i kulturella 

mönster. I det sociokulturella perspektivet är länken mellan barnet och omgivningen språket 

och kommunikationen. Det är så våra sociokulturella resurser förs vidare, vi lär oss till 

exempel att räkna, hantera pengar och vad vi ska tänka på när vi köper lägenhet. Barn lär sig 

av de situationer som de ingår i, vad de lär sig varierar beroende på vilken sociala 

omgivningen och kultur som de tillhör (Säljö, 2007). Vi formas i det sociala samspelet, hur vi 

ser på oss själva och andra i vår omgivning. Vi är sociala varelser, hur vi lär oss och tänker 

agerar är knutet till det sammanhang vi lever i. Barn formas under uppväxten av den miljön 

som de växer upp i, när vi integrerar med andra människor får insikter, färdigheter, kunskaper 

och handlingsmönster (a.a.). ”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan 

en del av den enskilda individen och hans eller hennes tänkande” (s.9).  

Ett viktigt begrepp som Ödman (1998) använder för att förklara vad som ständigt formar 

individen är immanent pedagogik, som han menar är alla former av dolt lärande. Ödman 

menar att det finns mer som man lär sig än det uppenbara, ett smygande lärande som vi inte 

tänker på att det sker (a.a.). Det lärande som inte är outtalat men som individen för med sig av 

den sociala interaktionen. Till exempel ett fosterbarn som får höra att hon eller han är en del 

av familjen men aldrig får äta med dem eller följa med på resor lär sig att hon eller han inte 

riktigt räknas som en del av familjen. Den inlärning som den immanenta pedagogiken 

utmynnar i kallas kryptoinlärning (a.a.). Ödman beskriver att för att förstå barn, oavsett om de 

lever idag eller igår eller kommer från en annan tradition och kultur än oss själva, måste vi 

försöka förstå i vilken kontext som de lever i eller levde i och hur det kommit sig att de 

befinner sig där de är. Pedagogik ses som den ständig påverkan som sker i varje samhälle och 

kultur för att människan ska anpassas genom inlärning så att de överensstämmer med vad man 

i det samhället och kulturen vill forma dem till. Barnet utsätts för ständiga påverkan från 

samhället och kulturen, det är där vår mentalitet formas det vill säga hur vi tänker, handlar 

och förhåller oss till vår omvärld är färgat av vilken grupp vi tillhör och hur vi har formats 

där, så kallad mentalitetsformning (a.a.).  
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Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv  

Hälsa är ett brett begrepp som används i olika sammanhang (Pellmer & Wramner, 2007).  

Människan har varit intresserad av att definiera hälsa och sjukdom sedan antika Grekland, då 

hälsa sågs utifrån ett helhetsperspektiv där individen var i samspel med sin omgivning. Ohälsa 

kunde skapas av att vi kom i obalans av förhinder i vardagen eller av att vi lider. Hälsa var 

något positivt, ett tillstånd av balans i kroppen, i människans omgivning och genom balans 

mellan de olika kroppsvätskorna (Medin & Alexandersson, 2000). Det går idag att se två 

större inriktningar kring teorier om begreppet hälsa, dessa är biomedicinskt och humanistiskt. 

I det biomedicinska synsättet ser man hälsa som ett tillstånd med avsaknad från sjukdom. 

Hälsa är när kroppen och själen fungerar utifrån det som anses normalt, det som hamnar 

utanför det normala anses vara det sjuka. Kroppen ses som ett mekaniskt system som kan 

analyseras del för del där kroppen och själen ses som frånskilda (a.a.). En kritik mot det 

biomedicinska sättet var att man förbiser att människan är en tänkande varelse med 

värderingar och upplevelser (Pellmer & Wramner, 2007). 

Synen på hälsa har förändrats över tiden till den humanistiska inriktningen där hälsa ses som 

något mer än frånvaro av sjukdom. Människosynen färgas av en tanke att individen är 

skapande och aktiv som integrerar med individer och är en del av den kontext som hon finns i. 

Till denna inriktning hör den holistiska och salutogena ansatsen (Medin & Alexandersson, 

2009). Enligt den holistiska ansatsen är hälsa den kapacitet människan har under rimliga 

förutsättningar att kunna förverkliga det som är viktigt för honom eller henne, den kapacitet 

som individen har socialt, kulturellt och ekonomiskt. Man diskuterar människans 

handlingsförmåga i den kontext hon är i som ett mått på hälsa. Människan ses som en individ 

med fri vilja men som påverkas av det sammanhang hon lever i där man ser till människans 

helhet och inte bara till visa delar (a.a.). Ett helhetsperspektiv kan man även finna spår i 

regeringens proposition (2007/08:110) där de betonar ett helhetsperspektiv på hälsa för att 

uppnå barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Med helhetsperspektiv menas att barn har rätt till 

de bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och utveckling. Avgörande 

faktorer för barnens välbefinnande och för folkhälsan på lång sikt är trygga och goda 

uppväxtvillkor. Dessa uppnås av goda relationer i barnets familj, till vänner och till andra i 

barnets omgivning. Andra betydande faktorer är närmiljö som bostadsområdet, 

förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och fritiden, samt förhållanden som berör 
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barnets levnadsvanor och utvecklingsmöjligheter (2007/08:110). Helhetsperspektivet går igen 

i barnkonventionen som understryker barns rättigheter till liv, överlevnad, andliga, moraliska, 

psykiska och sociala aspekter utveckling (SOU 2000:77). 

År 1948 definierade WHO, World Health Organization, den mest kända definitionen av hälsa; 

” ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (Medin & 

Alexandersson, 2009, s. 65). Den engelska definitionen lyder:”Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 

(WHO, 2012, s.1). I denna definition är hälsa inte bara kroppens tillstånd som i det 

biomedicinska synsättet utan här inkluderas också det psykiska och sociala tillståndet. Kritik 

riktades till denna definition då den upplevdes utopiskt eftersom hälsa beskrivs som ett 

fullständigt tillstånd som är ouppnåeligt. År 1986 ändrade WHO denna definition av hälsa till 

att se hälsa som en resurs i det dagliga livet och inte ett mål i sig. En resurs som syftar till att 

göra människor mer kapabla att öka sin kontroll över livet och förbättra sin egen hälsa. 

Människan ses som skapande och hälsa som en resurs som ökar livskvaliteten. Ansvaret för 

hälsan läggs på individen som ska ansvara för sin hälsa, samtidigt som samhället har ansvaret 

att skapa förutsättningar så att individen har möjlighet att bemästra sin situation (Medin & 

Alexandersson, 2009). 

Ett salutogent perspektiv på hälsa 

Denna studie kommer utgå från hälsa utifrån ett salutogen perspektiv där hälsa uppnås då 

människan har en känsla av sammanhang. Tanken är att hälsa och sjukdom inte är varandras 

motsats utan de ses på varsin sida i ett kontinuum där fokus ligger på vad som främjar hälsa 

och vad som upprätthåller hälsa istället för vad som gör en sjuk (Medin & Alexandersson, 

2009). Det salutogena synsättet myntades av Aaron Antonovsky (2005) som istället för att 

definiera vad hälsa är, var intresserad av hälsans ursprung, vad det är som gör att människor 

rör sig mot hälsa på kontinuumet (a.a.). Människor har olika förmåga att hantera påfrestningar 

och mottgångar i livet, en del blir sjuka medan andra förblir friska. Antonovsky menar att 

detta beror på att vi har olika stark motståndskraft att hantera dessa situationer vilket byggs 

upp under vår uppväxt. Han kom fram till det efter att ha studerat de som suttit i 

koncentrationsläger och ändå efter den extrema påfrestande situationen kunde ha 

tillfredställande psykisk hälsa. Antonovsky kom fram till att det berodde främst på tre 
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komponenter som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De personer som hade 

höga värden av dessa tre komponenter hade en hög känsla av sammanhang. Antonovsky 

(2005) myntade begreppet KASAM, som betyder en känsla för sammanhang. En person med 

starkt KASAM hanterar påfrestande situationer (stressorer) bättre än en person med ett svagt 

KASAM. 

Med hanterbarhet menas att individen upplever att denne har resurser att möta påfrestningar 

vilket kan vara pengar, kunskap eller socialt stöd. Antonovsky (2005) beskriver att en person 

med låg hanterbarhet upplever sig som ett offer för omständigheterna istället för att tänka att 

tråkiga saker händer och att det kommer att ordna sig. Begriplighet handlar om att individen 

upplever sin omvärld som begriplig med förnuftet, att påfrestningar denne möter går att 

förklara och strukturera. Personer med hög känsla av begriplighet upplever att han eller hon 

kan göra stressorer som man möter begripliga, att de går att förnuftsmässigt förstå. 

Meningsfullhet är den viktigaste delen i KASAM och den handlar om att individen upplever 

att det finns något som är betydelsefullt i livet, något som ger livet en djupare mening 

(Pellmer & Wramner, 2007). Meningsfullhet var den komponent som Antonovsky upplevde 

tydligast var en avgörande komponent för rörelsen mot och upprätthållandet av hälsa. 

Personerna som överlevt extremt stressfyllda situationer talade om saker i livet som var 

meningsfullt och som de var engagerade i känslomässigt och som fungerade motiverande. 

KASAM byggs upp av livserfarenheter under uppväxten av så kallade generella 

motståndsresurser (GMR). Dessa är alla psykosociala, materiella och fysiska faktorer som 

bidrar till hur individen upplever sin omvärld och de ger motståndskraft mot stressorer. 

Generella motståndsresurser kan vara pengar, självförtroende, socialt stöd och kulturellt stöd 

och liknande (Antonovsky, 2005). Antonovsky beskriver att GMR; ”Definitionsmässigt 

skapar livserfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att forma resultatet och en 

balans i under - överbelastningen och på så sätt skapar eller förstärker ett starkt KASAM” (s. 

57). Med andra ord beskriver Antonovsky att om barnet lyckas behålla balansen vid 

påfrestning som han/hon möter av omvärlden under uppväxten och även lyckas se världen 

som ordnad och känna sig delaktig, så stärker barnet sitt KASAM. Känsla av sammanhang 

byggs upp av att barn möts av motgångar och lyckas hantera dem, få dem gripbara och att de 

känner meningsfullhet. Komponenten begriplighet byggs upp i uppväxten när barnet känner 

att det som borde hända händer, att det finns struktur och en förutsägbarhet. Barnet lär sig att 
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föräldrarna försvinner och sedan dyker upp igen, att när man är hungrig så får man mat. 

Barnets värld förändras men när det känns välbekant så formas det till en rutin, något 

begripligt (Antonovsky, 2005). En känsla av meningsfullhet byggs upp av att barnet får 

erfarenheten av att få vara medbestämmande och en del av ett värdesatt socialt sammanhang. 

Kvalitén av gensvaret är väsentligt. Om barnet möts av fientlighet, likgiltighet och kylighet 

får de inte samma känsla av att de är betydelsefulla för den familjen (a.a.). Hanterbarhet får 

barnet under uppväxten då de lär sig bemästra utmaningar eller motstånd som de möter vilket 

får dem att växa och känna att de kan hanterar olika situationer. För hanterbarheten är det 

viktigt att det råda en balans på de belastningarna som barnen möter, inte för låga eller för 

höga påfrestningar. Det är framförallt de personer som tar hand om barnet som påverkar 

utvecklingen av barnets KASAM men med stigande ålder blir också fler personer inblandade i 

dennes sociala värld, som kamrater, vårdare och skola. 

Problemformulering:  

Det finns många statistiska studier som visar den ena dystra bilden efter den andra om hur 

fosterbarn är en riskgrupp i samhället eftersom de har högre förekomst av kriminalitet, 

missbruk, oftare är sjuka, högre mortalitet, blir föräldrar i unga åldrar och har sämre 

ekonomisk situation än befolkningen i stort (Vinnerljung, 1996). Men det förekommer liten 

dokumentation utifrån fosterbarns egna erfarenheter. En svensk studie utgående från 

fosterbarns socialakter belyste att det fanns liten om ens någon dokumentation om barnens 

egna erfarenheter i dessa (Socialstyrelsen, 2010). Denna studie vill ge före detta fosterbarns 

perspektiv på hur de är att vara fosterbarn i Sverige genom att ta del av biografier där svenska 

fosterbarn beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Vilket kan leda till att vi få ökad 

förståelse för hur deras situation kan se ut. Mer kunskap hjälper till att få förståelse för hur vi 

kan arbeta preventivt för att främja denna grupps hälsa. 

Syftet:  

Syftet med studie är att få ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit 

placerade i familjehem under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Samt 

identifiera vilka påverkandefaktorer som kan antas haft stödjande inverkan på deras hälsa.  
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Forskningsfrågor: 

För att besvara syftet så ställdes dessa forskningsfrågor:  

Hur beskriver de svenska vuxna fosterbarnen erfarenheten av att växa upp som fosterbarn?  

Vilka påverkandefaktorer går att identifiera ur vuxna svenska fosterbarns beskrivningar som 

kan antas ha stödjande inverkat på deras hälsa? 

Metod  

 I metodkapitlet beskrivs vilken vetenskaplig ansats som studien utgått ifrån. Här presenteras 

metodval, urval och tillvägagångssätt. En analys görs av studiens trovärdighet samt de etiska 

utgångspunkter som funnits för studien. 

Hermeneutik- en humanvetenskaplig ansats 

Inom humanvetenskap betraktas både människan och samhället, människan betraktas som en 

del av ett kollektiv där vi är sociala varelser som formas i den kontext som vi växer upp i 

(Myrdal, 2009). Intresset ligger i att studera människans medvetna handlande och tänkande. 

Vilket är komplext då människan inte kan fångas i matematiska formler utan hon är 

oförutsägbar eftersom hon har ett medvetande (a.a.). Eftersom intresset i studien ligger i att få 

en ökad förståelse för hur före detta fosterbarn beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn så 

har denna studie influerats av en humanvetenskaplig ansats. Fokuset i studien ligger på hur 

fosterbarn upplever sin livsvärld och därför är studien influerat av hermeneutik, som är en 

tolkande ansats inom humanvetenskapen. Inom hermeneutiken studeras människan för att ge 

en ökad förståelse för människan och dennes livsvärld genom att observera beteende som i sin 

tur tolkas. Med tolkning försöker vi förstå vilken mening som ligger bakom det beteende som 

observeras (Hartman, 1998). Tanken är att människan skapar relationer till sin omvärld som 

hon ger mening och detta går inte att mäta utan det är genom att försöka tolka människans 

beteende så försöker man leva sig in i hur hon ser på världen utifrån hennes perspektiv (a.a.). 

Hermeneutiken är holistisk, där helheten går före delarna och tyngdpunkten ligger i 

förståelsen och tolkningen. Målet i en forskningsprocess är att öka förståelsen för subjektet 

(Liedman, 1998). Vägen till en ökad förståelse om fosterbarns livsvärld går genom att 
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synliggöra, reflektera över och utmana den egna förförståelsen kring området. Människan är 

en del av den verklighet hon försöker förstå, alltså den livsvärld vi är involverad i att skapa. 

Vi måste ha en förförståelse om något för att kunna förstå det men det kan vara styra och 

vinkla det som undersöks (Vikström, 2005). Bilden som jag hade av fosterbarn innan jag 

gjorde studien påverkar hur jag tolkar deras situation. Min tolkning är färgad av den kontext 

jag befinner mig i, den historiska kulturella och ideologiska miljö jag lever i. Det belyser 

Vikström kan vara till fördel eftersom förförståelse gör det är lättare att göra en tolkning i den 

aktuella miljö som finns i det omgivna samhället samtidigt som det kan begränsa mitt 

tolkande. En tolkningsprocess är inte passiv utan en skapande aktivitet, texter tolkas med 

hjälp av metoder inom ett visst ämne, det krävs argumentation för dess trovärdighet och 

sannolikhet. En kritik mot hermeneutiken är att en text kan tolkas olika av olika personer och 

få olika resultat men detta menar Vikström inte behöver stå i strid med varandra. Den som 

läser väljer mellan olika tolkningsmöjligheter som verkar rimliga i sammanhanget. För att 

tolkandet inte ska bli totalt relativ och bara tyckande så beskriver Vikström att det krävs att 

det finns stöd för den tolkning som görs i det material som används, det som sägs behöver 

grundas med argument. 

Livsberättelse som metod 

Livsberättelse som metod valdes för att få ökad förståelse för före detta fosterbarns 

erfarenheter i uppväxten. En livsberättelse är en levnadsbeskrivning som beskriver en persons 

liv med hennes/hans egna ord (Cohen, Manion & Morrisson, 2007). I studien användes två 

vuxna fosterbarns levnadsbeskrivningar och deras erfarenheter kring att vara placerad i 

familjehem. Datainsamling bestod av data från biografiska böcker. En biografi är en berättelse 

om ett liv, en persons livsberättelse (Åkerman, Ambjörnsson & Ringby, 1997). Studien är 

inspirerad av en hermeneutisk tolkning vilket innebär att man försöker förstå något subjektivt, 

man vill förstå hur människor upplever sin omgivning och sig själva (Hartman, 1998). En 

studie av biografier passar bra eftersom det ger en inblick från ”insidan” om hur en person 

upplever en viss händelse. Öberg (1998) beskriver att en självbiografi inte bara är en samling 

text utan en berättelse av en levande människa som vill berätta för andra om hur det verkligen 

var, vad som hände och hur han eller hon ser på detta. En självbiografi är en persons 

berättelse om det egna livet, en livsberättelse.  
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Urval  

Urvalskriterierna är gjorda utifrån studiens syfte. Därför blev urvalskriterierna; att 

biografierna skulle vara skrivna av svenska vuxna som har erfarenhet av att vara fosterbarn. I 

böckerna skulle de beskriva hur det är att vara fosterbarn, vara skrivna på svenska och utspela 

sig i Sverige någon gång under de senaste 50 åren. Att biografierna var skrivna i en tid som 

inte ligger för långt från nutid var viktigt eftersom regler för placering i familjehem har sett 

olika ut över tid och dessutom har synen på fosterbarn i samhället varierat. Hur människor ser 

på sina liv och sin omvärld påverkas av hur livsvillkoren, och hur mönster och strukturer i 

samhället ser ut och dessa förändras över tid och påverkas av vilken kultur som människor 

lever i (Ödman, 1998). Därför valdes de biografier som låg närmast nutid för att eftersträvas 

en så aktuell bild som möjligt.  

Datainsamling  

Data till studien insamlades genom att gå till Stadsbiblioteket i närmsta stad och fråga en 

bibliotekarie om hjälp för att hitta biografier av fosterbarn i Sverige där de beskriver hur de 

ser på sin erfarenhet av att vara fosterbarn samt att de uppfyllde alla de övriga 

urvalskriterierna. Bibliotekarien som hjälpte mig med sökningen gjorde två sökningar i 

bibliotekets databas Bibli.se och skrev ut dessa två listor till mig på träffar av böcker som 

fanns tillgängliga på biblioteket. Den ena sökningen hade sökorden ”biografi foster*” och gav 

29 träffar. Den andra sökningen hade sökordet ”fosterhem” och gav 23 träffar. Sökordet 

fosterhem valdes istället för familjehem eftersom det är en modern benämning som är relativt 

ny. Två sökningar gjordes eftersom den första sökningen gav träffar på mycket annat som inte 

var relevant för studiens urvalskriterier och många av träffarna visade sig vara samma böcker 

fast i olika utgåvor. Totalt fanns det efter bortagning av dubbletter 33 böcker att välja mellan. 

Därefter gick jag igenom listorna med urvalskriterierna som mall (se bilaga 2). Kvar till sist 

fanns När kalla nätter plågar mig med minne (Andersson, 2009), Kriget är slut (Alling, 

2010), En bit på väg (Dahl, 1968) och Tills skulderbladen blivit vingar (Rapp Johansson, 

2009). Biografin Tills skulderbladen blivit vingar (Rapp Johansson, 2009) uteslöts då den är 

mer som en roman än en biografi. Av de tre som var kvar valdes En bit på väg (Dahl, 1968) 

bort då den var äldst och inte visade en nutida bild av hur det är att växa upp som fosterbarn. 

Kvar återstod de två böckerna som valdes för att användas i denna studie och dessa var; När 

kalla nätter plågar mig med minne (Andersson, 2009) och Kriget är slut (Alling, 2010).  
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Dataanalys 

Syfte med att göra en analys är att bringa ordning i den insamlade datan, genom att organisera 

och systematisera materialet så det blir mer lätthanterligt. Målet är att göra datan mer 

ändamålsenlig och tolkningsbar för den ska kunna relateras till problemställningen. Man vill 

med analys få en helhetsbild. Frågeställningarna och problemformulering styr vad som ska 

analyseras (Backman, 1998). Analysen är inspirerad av en hermeneutisk tradition vilket 

innebär att det har gjorts en tolkning av informanternas tolkningar av sin livsvärld. Inom 

hermeneutik separeras delarna och sätts ihop i en ständig fram och tillbaka process, i en så 

kallad hermeneutisk cirkel. Detta för att försöka hitta och förstå de meningsbärande delarna. 

Man ser till att först bilda sig en uppfattning om helheten för att sedan gå till delarna och efter 

det tillbaka igen (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför var första steget i analysen att läsa 

biografierna rätt igenom för att bilda en helhetsbild över vad informanterna beskrev i 

biografierna om sin livsvärld. Andra steget var att läsa texten igen och ta ut de delar, 

gemensamma teman som framträdde utifrån syftet och forskningsfrågorna. För att slutligen gå 

tillbaka och hitta en helhet i dessa delar som framkommit och vad som är meningsbärande. 

För att förstå en annan människa är det viktigt att urskilja vad denne tillskriver mening. 

Genom att förstå vad individen tillskriver mening i sitt liv så kan vi få en ökad förståelse för 

hur denne ser på sig själv och sin omgivning. Vad människor tillskriver mening i sina liv är 

ofta det som människor återkommande talar om (Hartman, 1998). Genom att hitta det som är 

mest förekommande i informanternas beskrivningar i biografierna om hur det är att vara 

fosterbarn så kan jag hitta vad som är framskrivet som meningsfullt för dem i biografierna. 

Förförståelse 

I en hermeneutisk analys utgår forskaren ifrån sin egen förförståelse, sina tankar, känslor och 

kunskaper när denne tolkar sitt forskningsobjekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Vikström 

(2005) beskriver att enligt Gadamer kan vi inte förstå något utan att först ha förstått och 

relatera det till nuet. Genom att föra samman erfarenheter som uttrycks i texter och de egna 

förväntningar och frågeställningar i en så kallad horisontsammansmältning så nås förståelse. 

De tolkningar som utförts i studien har skett utifrån min egna förförståelse, vilket betyder att 

andra författare kan tolka samma material annorlunda. Tolkning inom hermeneutik har inte 

avsikt att få fram en sanning som inte kan ifrågasättas utan handlar om att försöka 

argumentera för vad som skulle kunna vara en rimlig tolkning (Vikström, 2005). Innan en text 
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tolkas bör förförståelsen redogöras och att det finns forskningsfrågor som begränsar vilka svar 

som är möjliga (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie är syftet och frågeställningarna 

ramarna för vad som jag vill finna svar på. Jag hade en viss förförståelse om fosterbarn och 

deras erfarenhet av att vara fosterbarn innan jag påbörjade min studie. I och med att jag har 

erfarenhet av att vara fosterbarn under min uppväxt. Jag har varit placerad i samma 

familjehem sedan jag var åtta månader, jag upplevde då och fortfarande att de betraktar mig 

som en av sina biologiska barn. Jag har haft en trygg och kärleksfull uppväxt. Uppfattade inte 

att jag var annorlunda för att jag var fosterbarn förrän jag började i skolan och insåg att ingen 

annan var det i klassen. Jag skämdes då för att jag var annorlunda men blev aldrig retad. Jag 

är tacksam för att jag fick en ny familj då min biologiska inte kunde ta hand om mig. Genom 

media har jag mött en helt annan bild, vilket är att många fosterbarn har dåliga erfarenheter av 

att placeras i familjehem och att ses som en riskgrupp för ohälsa. Detta gjorde mig intresserad 

av att veta mer om hur före detta fosterbarn beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn och 

hur det kan ha påverkat deras hälsa. Detta intresserar mig inte bara privat utan även i min 

framtida yrkesroll som hälsopedagog, att få en ökad förståelse för fosterbarns situation för att 

hitta vilka faktorer som kan vara bidragande till att främja deras hälsa. Min förförståelse är 

också färgad av min tidigare kunskap om ämnet och av den kunskap som är insamlad till 

studien. De två biografierna som valdes för denna studie är skrivna av två kända personer i 

Sverige som man innan har en förutfattad bild av vilket kan ha påverkat hur jag tolkar deras 

biografier. 

Etiska överväganden 

Etiken har som roll att handleda oss i olika val och berör frågor som handlar om vad som är 

rätt och gott i livet. Vanliga frågor som ställs inom etiken är frågor som handlar om ansvar 

och värde (Blennberger, 2005). Cohen Manion och Morrisson (2007) beskriver att etik 

handlar om rätt och fel, bra och dåligt, inom forskning följer etiken med i hela 

forskningsprocessen i syftet, metoden, innehållet, i rapporteringen samt i resultatet. Den här 

studien använder livsberättelse som metod och som data användes biografiska böcker som är 

offentliga för allmänheten. Öberg (1998) nämner om biografiforskning att det är en 

livsberättelse som är subjektiv, där individen själv har valt vad han eller hon vill berätta om. 

Trots att informanterna har valt att berätta sin livsberättelse så kan det finnas en risk med att 

använda biografiska böcker då de som har skrivit dem kan uppleva att de har blivit 



18 
 

misstolkade (Öberg, 1998). Därför har den etiska övervägning inkluderats av en fråga vad 

mitt ansvar är i denna studie när dessa böcker används. Informanterna har valt att ge ut en 

biografi men inte att få den tolkad utifrån ett salutogent perspektiv. Mitt ansvar är att återge en 

så korrekt bild som möjligt av det som har skrivits så att känslan av att känna sig misstolkad 

minimeras. För att ge en korrekt bild har jag använt mycket citat från biografierna i 

analysarbetet. En annan fråga som ställts under arbetets gång är vilket värde (nytta) som 

studien kan ge och om det finns värden som förbises? Det finns ett värde i att få inblick i en 

persons liv genom att ta del av en biografi och att ge deras berättelse mening, samtidigt som 

värdet av deras anonymitet inte kan uppfyllas eftersom böckerna är offentliga. Detta kan 

övervägas mot nyttan som deras berättelser bidrar med, vilket är en ökad förståelse för 

fosterbarns livsvärld.  

En av de fyra grundprinciperna inom god forskningssed är samtyckeskravet som innebär att 

deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). Eftersom informanterna själva valt att gå ut med sina livsberättelser i form av en 

biografi till allmänheten så eftersträvades inte samtycke. Men enligt god forskningssed ville 

jag informera informanterna om studiens syfte enligt informationskravet (a.a.) därför har de 

berörda författarna fått ett brev via e-post med information om studien. Jag fick svar från en 

av informanterna som gav sitt samtycke och som ville ta del av min studie när jag var färdig, 

den andra informanten svarade inte på e-posten. Vilken information som gavs i e-posten 

styrdes av Vetenskapsrådets instruktioner om etiska forskningssed som berör människor, 

handlar om att informanterna ska få information om syftet, vilken metod som kommer att 

användas, vem som är ansvarig, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta studien om 

de inte vill medverka. I e-posten beskrevs även hur studien kommer att användas och vilka 

som kommer att ha tillgång till den (a.a). Det är svårt att uppnå den tredje grundprincipen som 

är konfidentialitetskravet vilket innebär att respondenterna är anonyma och att deras 

deltagande i studien ska behandlas med största möjliga hemligt (a.a.). Eftersom författarna 

som har gett ut biografierna är kända personer så var detta inte en möjlighet. Den sista av 

Vetenskapsrådets fyra grundprinciper är nyttjandekravet som beskriver att de uppgifter som är 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (a.a.). Vilket inte 

är möjligt att uppnå då dessa böcker finns fritt tillgängliga för allmänheten. Fördelen med att 

de är lättillgängliga är att andra kan använda dem och göra egna tolkningar utifrån andra eller 
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samma syften ur samma material. Det finns mycket information tillgänglig i dessa biografier 

som kan tas i användning för att finna ny kunskap. 

Trovärdighet och pålitlighet  

Validet (trovärdighet) och reliabilitet (pålitlighet) handlar om studiens kvalité. Validitet 

handlar om att resultatet visar det som avsågs att undersöka, hur pass giltig kunskapen som 

kommit fram av studien är. Reliabilitet handlar om att studien ska kunnas göra igen och visa 

samma resultat. Fördelen med kvalitativ data är att samma data kan tolkas på många olika sätt 

vilket också är dess nackdel eftersom samma studie då kan ge olika resultat. Därför talar man 

istället inom kvalitativ data om studiens pålitlighet (Cohen, Manion & Morrisson, 2007). Det 

finns tre centrala frågor som ligger till grund för kvalitén på data som kommer från 

livsberättelser. Dessa har att göra med hur representativ resultatet är för den grupp/ individ 

som undersöks, studiens validitet och reliabilitet. En kritik mot livsberättelse som metod är att 

de är mer avvikande än representativa. Den stora utmaningen ligger i att förklara resultatets 

koppling till en bredare population (a.a.). Att studera två fosterbarns livsberättelser kan ge en 

ökad förståelse för hur de bär med sig erfarenheten av att vara fosterbarn. Ingen människas 

berättelse är identisk med en annan människas men studien kan förhoppningsvis ge ett bidrag 

till att öka kunskapen om hur det kan vara att vara fosterbarn. Kan ge en pusselbit i ett stort 

pussel. För andra barn som är i liknande situation som de två representanterna i denna studie 

så kan resultatet vara användbart för att dra lärdom av deras erfarenheter.  

Trovärdigheten (validiteten) i livsberättelser som metod ligger i hur den lyckas representera 

informanternas subjektiva verklighet, man fundera över hur mycket som kan vara glömt, vad 

som inte avslöjas och vad som kommer bort i bristen att utrycka sig i text (Cohen, Manion & 

Morrisson, 2007). Åkerman, Ambjörnsson och Ringby (1997) menar att självupplevda 

händelser som är meningsfulla inte avtar som vanliga minnesbilder utan de bearbetas under 

livet, överflödigt rensas bort och individen spar det väsentliga. I alla studier med människan 

kan man aldrig till hundra procent veta om det finns mer än vad informanten berättar om 

(a.a.). Åkerman m.fl. talar om att vi kan ifrågasätta sanningshalt och relevans i en biografisk 

text men inte att undgå att lyssna på den röst som vill berätta utan den bör tas på allvar 

eftersom det är personer som är experter på sina egna liv. Målet är att genom att beskriva hur 

de ser på sig själva och sin situation få en ökad förståelse om en grupp eller individ. Syftet är 
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inte att få svar genom att mäta utan genom att tolka och omtolka det vi observerar få en bild 

av hur de ser på sin omvärld (Hartman, 1998).  

Pålitlighet (reliabilitet) i livsberättelser handlar om att belysa vilka felkällor som finns och 

vilka tekniker som används för att reducera dem (Cohen, Manion & Morrisson, 2007). En 

felkälla kan vara att min tolkning av texten ligger för långt ifrån mot vad informanten avsåg 

att berätta. Därför har många citat tagits med i analysen för att tidligare beskriva vad som 

beskrivits i biografierna. Om intentioner med att skriva en självbiografi missbedöms så kan 

det vara en felkälla (Åkerman, m.fl., 1997). För att få fram författarnas intention så har jag 

belyst vad de beskrivit var syftet med att skriva sin biografi. Den biografiska 

tolkningsmetoden handlar om att bilda sig en mening om vad som är författarens intention för 

att kunna förstå texten och kunna tolka texten rätt (Vikström, 2005). En annan felkälla är att 

författarna kan använda retoriska stilmedel för att förstärka saker som har hänt i livet för att 

återskapa sin livshistoria (Åkerman, m.fl. 1997). I textanalysen har jag därför försökt få fram 

vad jag tolkar är kärnan i texten och inte fastna i stilfula ord.  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet. Under resultatet kommer fyra underrubriker: Presentation 

av de ingående biografierna, Sammanfattande resultat, Erfarenheter av att växa upp som 

fosterbarn och Stödjande faktorer för familjehemsplacerade barnens hälsa. Inledningsvis 

kommer en presentation av de två valda biografierna. Sedan följer en sammanställning av 

resultatet. Därefter presenteras de gemensamma återkommande teman som framkommit av 

analysen med citat som varit avgörande för utformningen av temat. Ur de olika temana har de 

gjorts tolkningar av materialet för att ta ut de meningsbärande delarna. De meningsbärande 

delarna är markerade med fet stil i inledningen till varje tema. Ur dessa tolkningar gjordes 

sedan en resultatsammanfattning där jag försökte se hur delarna hörde samman. De olika 

temana är naturligtvis utvalda efter studien syfte och frågeställning vilket innebär av 

förklariga skäl att inte all text förts vidare.  
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Presentation av de ingående biografierna 

Kriget är slut 

Biografin Kriget är slut av Alling (2010) handlar om hans uppväxt och resan därifrån till där 

han är idag. Syftet enligt författaren är att stärka och hjälpa människor som precis som honom 

blivit utsatta för vuxna människors handlingar. Jag särskiljer tre olika tider i livet som 

beskrivs, de första minerna av tiden med hans mamma och bror Stefan, sedan följer vi hans 

resa mellan olika familjehem och barnhem, därefter när teatern kommer in i hans liv. Alling 

beskriver att ett krig med omvärlden börjar då han blir lovad att få åka hem till sin mamma 

men istället skickas till ett familjehem med sin bror. Han bestämmer sig då för att en dag 

hämnas. Boken avlutas med att han bjuder sin fosterpappa och biologiska mamma till en 

teaterpremiär för att visa dem att han har hittat hem. Boken sista ord är; ” Mitt krig slutar här” 

(s.329). Jag tolkar att boken handlar om hans kamp mot sitt förflutna och hur han lyckas 

vända motgångar i starten av livet till framgång som vuxen. 

När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var 

Den andra biografin är När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var av Andersson 

(2009). Boken beskriver hennes resa från att bo med sin missbrukande mamma till ett liv som 

känd sångerska. Syftet med boken enligt författaren är att ge sin bild av vad som hände under 

hennes resa från uppväxten till det liv hon lever idag. Många olika berättelser florerar om 

hennes barndom. Därför vill hon själv berätta sin historia för att få kontroll över sin egen 

berättelse men också för att bearbeta det hon varit med om, för att försöka förstå, kunna 

släppa sin sorg och gå vidare. Andersson beskriver en uppväxt där hon slängs mellan tre 

föräldrar, socialen, fosterförälder och hennes biologiska föräldrar. Det finns olika tider i 

hennes liv som beskrivs i boken, först tiden med sin biologiska familj, sedan tiden då hon var 

placerad i olika familjehem och barnhem. Därefter livet som ung vuxen och slutligen tiden då 

hon jobbar med musiken som vuxen och blir mamma (a.a.). Jag tolkar att hennes biografi 

handlar om hur hon kämpar för att hitta ett hem och att hitta sig själv. Hon växer upp i kaos 

och försöker hitta ordning och lugn i sitt liv.  
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Växte upp i en kontext med missbruk och våld. 

För båda informanterna var deras första tid med sina bioligiska föräldrar i en kontext som 

innehöll missbruk och våld. Att växa upp i en missbrukarfamilj kännetecknades av att det 

fanns bra och dåliga dagar. Det fanns alltid folk runt omkring som var berusade. Som barn 

lärde de sig i tidig ålder att anpassa sig till vilken sorts dag det var. Det lovades mycket som 

aldrig hölls. Mammorna hade olika män som också drack, de var snälla ibland men oftast 

elaka som fulla. Det var männen som använde våld för att ”uppfostra” men ingen av deras 

mammor var våldsamt lagda, däremot såg de sina mammor bli slagna. De levde under fattiga 

förhållanden och hade socialt låg status. Båda informanterna beskriver en miljö där 

misshandel, fylla och poliser som kom på besök hörde till vardagen.”Vad som helst kan bli 

normalt för ett barn, man lär sig av det som är omkring en. Bra eller dåligt. Rätt eller fel” 

(Andersson, 2009, s.103). För Alling (2010) var det en naturlig miljö att vuxna söp och slogs 

upp till fyra års ålder och för Andersson (2009) var det en naturlig miljö till och från tills tio – 

elva årsålder. Att växa upp i en familj där det förekom våld kännetecknades av att det var en 

spänd miljö i väntan på nästa utbrott. Syskonen höll ihop vid bråk och stängde in sig, de 

försökte hålla sig borta och väntade tyst tills det hade lugnat ner sig. De äldre syskonen tog 

hand om de mindre. Andersson beskriver att hon visste att våld var fel, det lärde hon sig i 

skolan men var inte stark nog att stoppa det hemma. Istället lärde hon sig skämmas för hur 

hon hade det.  

Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis beskriver informanternas erfarenheter av att vara annorlunda på ett 

negativt sätt. De upplevde av andra att de hade sämre gener och att de var som andra för att de 

inte bodde med sin egen familj. informanterna ville inte vara annorlunda, eftersom det 

tolkades som någonting dåligt. När de inte mådde bra så höll de känslorna inom sig eftersom 

de kände skam över sin annorlunda situation och/eller för att de inte litade på vuxna. Båda 

informanterna lyckades att omvända negativ energi i form av elaka kommentarer till bränsle 

för att förändra sina liv. Båda författarna beskriver en motiverande drivkraft, en vilja att ta 

revansch på de som inte trodde att de skulle bli något av dem. De hade båda erfarenheter av 

att ofta få flytta och ryckas upp ur sitt sammanhang. Vilket ledde till att de hela tiden 

behövde anpassa sig till nya miljöer för att passa in. De upplevde inte att de kunde påverka sin 
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situation utan de flyttades runt som handelsvaror. Bristen på inflytande gav en känsla av 

maktlöshet. Vändningen i informanternas biografier verkar ha varit att komma till en 

fosterfamilj som gav dem en känsla av att duga som de var och som trodde på deras förmåga, 

där växte deras självförtroende. Vilket verkar ha haft stödjande inverkan på deras psykiska 

hälsa. Förutom själförtroende så verkar vikten av socialt stöd ha haft stödjande inverkan på 

hälsan, inte bara från familjehemmet utan även av vänner och andra viktiga vuxna som verkar 

ha bidragit till att de inte kände sig ensamma utan att de hade människor som trodde på dem 

och som fanns där.   

Erfarenheter av att växa upp som fosterbarn 

Flyttade ofta  

I båda biografierna beskriver författarna att de ofta flyttade till nya familjer, nya skolor och 

nya områden. Det fanns en rädsla för att inte duga och därmed få flyttad igen, de lärde sig att 

inget var beständigt och att man är tvungen att anpassa sig till nya miljöer för att passa in. De 

saknade sin biologiska familj och upplevde att de flyttas runt som varor. 

Alling (2010) beskriver att hans sociala förmåga testades tillföljd av att han ofta var tvungen 

att anpassa sig till nya miljöer för att klara sig bättre.”Jag granskar alla omkring mig och 

inser att jag är den enda hårdrockaren i hela aulan. Vilken tur att jag har bytt skola åtta 

gånger” (s.218).  Eftersom han har bytt skola ofta vet han vad som krävs för att passa in. 

Nästa dag kommer han till skolan med andra kläder och avklippt hår. Även Andersson (2009) 

beskriver vikten av att passa in i skolan. ”Det vill väl alla tonåringar, men för mig, som alltid 

kände mig onormal eftersom jag inte kunde bo med min egen familj, var det superviktigt att 

inte sticka ut” (s. 47). 

Upplevelsen av att komma ny till en fosterfamilj beskriver Alling (2010) så här: ”Hela 

familjen är uppradad och presenterar sig för socialtanten”.” Nu börjar VM i artighet”.”Nu 

gäller det att ställa in sig och visa sin bästa sida. Jag måste vara smart. Bli omtyckt”(s. 65). 

”En ny familj. En ny Morgan” (s. 67).”Känner de att vi duger? Är de nöjda med oss? Är vi 

som vi skulle vara?” (s. 69). Att komma ny till en familj var inte lätt och det var för 

informanterna inte självvalt. De ville passa in, bli omtyckta samtidigt som de var osäkra för 

att de var okända människor och de saknade sin riktiga familj.”Plötsligt en dag blev jag bara 
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ensam kvar. Enda inte biologiska barnet. Fosterbarnet” (Andersson, s. 44, 2009). ”Nu ska 

jag vara din mamma i fortsättningen, sa Kerstin, och Lasse ska vara din pappa. Kom nu så 

äter vi”( s.44). Fosterföräldrarna menade säkert väl, men Andersson kände sig aldrig riktigt 

hemma där utan saknade sin mamma och sina syskon. Alling (2010) hamnar på barnhem och 

efter en tid där så kallar föreståndarinnan på honom för att möta sina nya föräldrar: ”Det är en 

märklig känsla att vara till salu. Jag vill passa in, vara gullig och charmig, samtidigt som jag 

inte har en aning om vilka de där två är” (s.138). 

Andersson (2009)  beskriver att ingenting upplevs beständigt då mamman försvann ibland och 

att saker och människor försvann var normalt. Vilket leder till att en rädsla uppkommer i och 

med att hon flyttas runt, en rädsla för att inte duga, att bli iväg skickad och inte få stanna. 

Kringflackande mellan familjehem, barnhem och sin biologiska mor verkar även föda en viss 

rotlöshet då inget är beständigt. Att flyttas runt mycket skapade förvirring över vad man 

tillhörde.  ”Det var många vuxna inblandade i våra liv när jag var lite. Jag och mina syskon 

visste aldrig riktigt vem vi hörde ihop med, för rätt som det var kunde allting ändras” (s.83).  

Kände maktlöshet 

Att flyttas runt mellan sitt hem, familjehem och barnhem utan att kunna påverka situationen 

gav en känsla av maktlöshet. I båda biografierna finns exempel på hur de upplevde att de inte 

var delaktiga och att de inte kunde påverka besluten. De får ingen eller väldigt lite 

information om vad som sker. Att plötsligt få flytta fast man trivs reser frågan; Varför vill 

ingen ha mig? Informanterna tolkar situationen som att det är något fel på dem eftersom de 

flytas runt. Vid olika tillfällen lovar vuxna saker som inte hålls vilken gör att tilltron till vuxna 

minskar. Ett exempel är då Alling (2010) får besöka en familj utan sin bror i några dagar. Han 

har det trevligt där, de är trevliga och det finns djur och traktorer. Men efter ett par veckor 

drabbas han av hemlängtan och vill hem till sin bror. Han säger att han vill hem och de svarar 

honom att han kan väl ta en vecka i taget och se hur det känns. Han inser då att han inte 

kommer får åka tillbaka hem till sin bror eller sin kompis Annika. Hans bror blir kvar ensam 

hos fosterföräldrarna Kjell-Åke och Ullrika. ”Fan. De har lurat mig”. ”Vad håller de på 

med? Stefan är ju kvar hos Kjell-Åke och Ullrika, han behöver mig. Jag går rastlöst i det lilla 

rummet. Och Annika! Jag fick inte säga hejdå” (s.111). Sammanfattande tolkning av denna 

erfarenhet är att Alling känner sig lurad och det finns en känsla av maktlöshet. Att han inte 
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upplever att han inte kunde påverka de beslut som sker och inte får information om vad som 

sker. Undanhållning av information beskriver även Andersson (2009):”Själv kan jag inte 

minnas att någon någonsin har satt mig på en stol och sagt Jessica, nu ska jag förklara för 

dig vad som har hänt och sedan ska jag förklara för dig vad som kommer att hända härnäst” 

(s.97). Hon beskriver att det var normalt att inte ha vetskap om vad som händer, kanske sa 

någon något men inte så att hon förstod. Beslutet från fosterfamiljen om att hon får flytta 

kommer tvärt, utan att de sagt något, hon får veta sist, alla andra visste. ”Jag har ingen aning 

om att de har planerat allt detta. Varför har ingen pratat med mig? Jag vet inte. Nästa dag 

ska jag flytta till Hjo, till en annan fosterfamilj”(s.55).  

Vid ett familjehem som Alling (2010) är hos kommer en kvinna från socialtjänsten och säger 

att han ska flytta till barnhem eftersom hans fosterfamilj inte längre kan ha kvar honom. Han 

vill inte det och rymmer därför upp i skogen. Efter det mötet frågar han sig själv varför ingen 

vill ha honom. Efter en tid kommer kvinnan från socialtjänsten tillbaka. Denna gång säger 

hon att han inte ska till något barnhem utan han ska få åka till sin biologiska pappa och bo hos 

honom, vilket Alling vill så han följer snällt med i bilen. De svänger av vid en grusväg och 

kommer fram till ett hus där han springer in, genom en hall mot en öppen dörr. ”Där ligger 

minst 10 ungar och tittar på Fem myror är fler än fyra elefanter (Min markering). Vad är det 

här? Ett barnhem. Hon har kört mig till ett barnhem! Jag vänder mig om. Socialtanten står i 

dörren med min väska. - Vad skulle jag göra, du ville ju inte följa med. Jag går sönder och 

skriker allt vad jag kan rakt ut” (s. 131).  Denna händelse beskrivs återkommande i biografin, 

en händelse där han känner sig sviken av vuxna och som gör att han tappar tilltron till vuxna. 

Samtidigt väcker det en vilja att en dag ta revansch på socialtanten som lurade honom genom 

att lyckas i livet.  

Ett annat tillfälle som kan ha bidragit till att Alling (2010) tappar tilltron till vuxna är när han 

är på ett barnhem och blir lovad att få åka hem till sin mamma, de ska leva sin dröm som är 

att bo tillsammans igen.”Veckorna går långsamt, men jag intalar mig att jag snart kommer 

att få leka hemma i vår nya lägenhet, i min egen säng (s.59). Den stora dagen kommer en tant 

i blommig känning och hämtar Alling och hans bror i en blå Volvo och de åker iväg. De åker 

länge och Alling frågar var de är på väg, om de är framme snart och får till svar att han ska 

vara tyst.”Vänta lite. Hennes sätt att stänga av mig, hennes sätt att säga till mig att vara tyst, 

hennes sätt att röka. Något är fel. Något är väldigt fel” (62).”Men de ska inte få knäcka mig, 
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tänker jag. Jag har Stefan att ta hand om. Måste vara stark för hans skull”.”Jag ska hämnas. 

En dag. Nu är det krig” (s. 63). De blir lovade att få åka hem till sin mamma men istället blir 

de skjutsade till ett familjehem.  

Utpekade som annorlunda 

Ett annat återkommande tema i biografierna är att andra människor påpekade att de var 

annorlunda på ett sätt som informanterna tolkar som negativt och som påverkar deras 

självbild. Vissa kommentarer stannar kvar på ett negativt sätt och sänker deras tro på sig 

själva medan andra kommentarer används som bränsle till att ta revansch. För att försvara sig 

mot diverse påhopp använde de olika försvarstekniker som humor, stå emot, vänner eller 

genom att vara bra i skolan.  

 I skolan beskriver Alling (2010) att han blev kallad barnhemsunge. Första dagen i skolan 

frågar några andra barn på rasten: ”Är du barnhemsbarn”?”Har du ingen mamma då, eller? 

”Varför är du barnhemsbarn”?”Varför har du sår runt munnen, har du herpes, eller 

”(s.113)? Alling svarar på frågorna med att vara rolig. ”Ja, det är herpes, vill du ha en puss 

eller”? (s.113) Med humor eller genom att skrämma mobbarna med att stå emot och vara 

orädd så backade mobbarna. Även Andersson (2009) blir retad i skolan, de fanns barn som 

retades för att hon var annorlunda och kallade henne fosterbarn som skällsord samt de fällde 

negativa kommentarer om hennes mamma. Andersson undvek de personer som var elaka och 

umgicks med andra kompisar. Det gick bra i skolan för henne och hon trivdes där. Det var 

extra viktigt att inte sticka ut i skolan eftersom hon redan kände sig onormal eftersom hon var 

fosterbarn och inte bodde med sin familj. 

Kommentarer som vuxna har sagt verkar ha påverkat mer än vad barn i skolan sagt. Eftersom 

sådana kommentarer ofta återkommer i biografierna. Anderssons (2009) fostermamma 

Kerstin sa: ”Det kommer aldrig bli något av dig. Det blir samma med dig som med din 

mamma. Knark och prostitution och fylla och annat skit” (s. 52). I bland kände Andersson att 

fostermamman skulle få rätt samtidigt som hon kände att hon minsann skulle visa henne. 

”Kerstin berättade för Amy hur jobbig jag var, >>mycket knark och fylla<<, sa hon. Det var 

inte sant. Jag visste att det inte var sant, men jag kunde liksom aldrig övertyga Kerstin om att 

jag inte alls var som min mamma. Det var som hon såg det hon ville se” (s.59). Relationen 

mellan fostermamman Kerstin och henne fungerade inte. Hon mådde dåligt där och ville 
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flytta. Andersson (2009) kände att fostermamman Kerstin ville forma om henne för att hon 

var av en sämre sort. Att Andersson liv skulle bli bättre om hon blev mer lik Kerstins egna 

barn. Det fanns även kommunikation som inte utrycktes verbalt. Sättet att vara mot varandra, 

hur Andersson inkluderades eller inte inkluderades i sociala sammanhang.”Som fosterbarn är 

man misslyckat från start. Man är alltid i underläge, synnerligen medveten om att ens riktiga 

föräldrar, av någon anledning, inte klarar av att vara en Riktig Familj, Som fosterbarn är 

man sämre. Man ser tecknen och tolkar dem, ens underläge bekräftas ständigt” (s.46). Ett 

exempel kunde vara att Andersson fick sin julklapp senare än de biologiska barnen vilket hon 

tolkade som ett tecken på att hon inte riktigt hörde till. Ett annat tecken var när familjen skrev 

julkort som undertecknades med önskar familjen och Jessica. Andersson betonar att detta 

kanske inte var medvetet av fosterföräldrarna och att även hon gjorde det mesta för att 

markera att hon inte tillhörde familjen utan att hon var sin egen.  

Även Alling (2010) beskriver sårande ord som han hörde från sin fostermamma Ulrika som sa 

till sin man: ”Jag tror det är fel i huvudet på honom”, ”Det är därför han är som han är”, ”vi 

måste få mer pengar för honom, det är ju jobbigare för oss då”( s.95). Fostermamman hade 

hittat ett ärr på Allings huvud vilket hon tolkar som ett tecken på att han är skallskadad. Detta 

rykte sprider sig till lekis där barnen frågar om han har en skallskada och om han är cp. Alling 

blev arg och sa till de andra barnen att de har fel, han bestämde sig för att minsann visa dem 

att han inte hade någon skallskada. Alling (2010) kunde slå bort många elaka kommentarer 

men en del av dessa kommentarer verka ha påverkat hans självbild. Vid ett beskrivet upprört 

tillstånd i biografin beskriver han: ”Jag har ju kriminella gener i mig. Jag är ju ett värdelöst 

slumbarn som kan kastas bort (s. 233). 

En känsla av skam 

I båda biografierna beskriver författarna att de periodvis mådde väldigt dåligt under 

uppväxten. Båda skildrar en vilja att berätta för någon vuxen men att fel frågor ställdes eller 

så var det ingen som frågade. Det fanns en bristande tilltro till vuxna som gjorde att de inte 

vågade lita på dem tillräkligt mycket för att berätta hur de egentligen mådde. De lärde sig att 

det var viktigt att hålla en perfekt fasad utåt. Det fanns en känsla av skam över att inte ha det 

som alla andra, att sticka ut, vara annorlunda samt att visa sig svag. Därför ljög de om hur de 

mådde och om hur de hade det.  
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Andersson (2009) berättar att hon blev kallad till skolkuratorn som påpekade att hon är 

väldigt smal, vilket var sant men det berodde inte på någon matvägran som skolkuratorn 

trodde utan för att hon var byggd som sin mamma och åt när det fanns mat vilket det inte 

alltid fanns hemma.”De professionella vuxna i min omgivning oroade sig för fel saker. De 

förstod inte att vi syskon skämdes över att ha en familj som inte var som andra. De fattade 

inget av hur det verkligen var, så de ställde fel frågor” (s.29). Hon berättade inte, det fanns en 

skam över att inte ha en familj som alla andra. Som barn till problemfamilj lär hon sig att ta 

på sig ansvaret för sin mamma när hon mår dåligt. Samma sak gällde i relationen med 

fosterföräldrarna, hon hamnade i samma spår och klandrade sig själv, att allt var hennes fel 

och att hon måste skärpa sig (a.a.).”Som barn i en så kallad problemfamilj lär man sig ta 

ansvar för sina vuxna” (s. 72). Sammanfattande tolkning är att barn klandrar sig själva och tar 

ansvar för sina föräldrar och därför berättar de inte för andra vuxna om föräldrarna gjort något 

fel.  

Alling (2010) beskriver att i ett familjehem som han var hos skulle allt vara perfekt, det skulle 

städas med millimeter noggrannhet, inget veck fick synas. Sedan skulle städningen 

kontrolleras, endast perfekt dög. I den familjen fanns det mycket regler för att hålla en perfekt 

yta, bryter Alling mot någon av reglerna blev han bestraffad fysiskt. De hade familjeråd där 

fosterföräldrarna gick igenom med Alling och hans bror vad de skulle göra och hur de skulle 

vara.”Plötsligt reser han sig upp, tar tag i mina byxor, sliter av dem och lägger mig över sitt 

knä och börjar slå med handflatan (s.78). I skolan frågade läraren hur han mådde och Alling 

ljög och säger att allt är bra. ”Jag tänker inte låta mig knäckas”. ”Fröken får inte se eller veta 

något” (s.80). Även grannarna anade oråd och frågade hur Alling och hans bror har det. Han 

kände förhoppning över att de kanske hade hört dem skrika men samtidigt en rädsla. Han 

svarade grannarna att de hade det bra men önskade att de skulle fråga mer för att innerst inne 

ville Alling berätta men de kom inga fler frågor. Vid ett annat tillfälle frågade en kvinna från 

socialtjänsten hur Alling har det i det familjehemmet där han blir slagen.”Jag blir 

överrumplad. Ska jag vara ärlig eller artig? - Bra, vi har det bra här, Stefan och jag. Det ser 

du väl? Vi har ett eget rum, leker därbak på gräsmattan och jag har en cykel, en blå” (s. 99). 

I tidig ålder hade Alling lärt sig att hålla hemligheter för socialtjänsten, när socialtjänsten kom 

skulle man sköta sig och säga att allt var bra. Han tycker att ”socialtanter” var lätta att lura, 

man säger bara vad de vill höra.  
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Även Andersson (2009) beskriver att det förekom mycket regler i en av familjerna som hon 

bodde hos, hon upplevde att det var olika krav på henne och de biologiska barnen.”Det 

händer att jag känner mig som Askungen när övriga familjen packar in sig i bilen för att åka 

och handla: - Se till att det är städat i ditt rum när vi är tillbaka! (s.48). Andersson ville vara 

en mönsterunge i deras familj och följa alla regler men kände samtidigt att hon aldrig kunde 

lyckas. ”Hur jag än anstränger mig riskerar jag att bli som min Mamma, Misslyckad. (s.49). 

Andersson kände även att det fanns en tacksamhetsskuld, att hon borde vara tacksam för att 

dessa människor tog till sig henne till sin familj och därför inte borde klaga. 

En känsla av skam över att vara annorlunda är återkommande i biografierna. Andersson 

(2009) beskriver att hon kände sig ensam om att ha en mamma som var full och hamnade i 

fängelse. Att hon var den enda som inte fick bo med sina syskon. ”När jag var liten trodde 

jag att alla andra gick hem till sina lyckliga familjer” (s. 217). Andersson jämför sig med 

”normala” familjer, speciellt högtider var jobbiga, då skulle familjen träffas, alla vara glad 

och ha trevligt men i hennes familj såg det annorlunda ut. Hon skämdes över att inte ha det 

som alla andra, att vara annorlunda. 

Stödjande faktorer för familjehemsplacerade barnens hälsa 

Uppbyggnad av självförtroende 

Gemensamt för de båda biografierna är att de till sist kom till familjer där de upplevde att de 

dög precis som de var. De upplevde att de blev en i familjen och att de fick stöd. 

Fosterföräldrarna trodde på deras förmågor att kunna göra saker. Båda informanterna hittade 

också något som de kände att de kunde göra och var bra på vilket stärkte deras 

självförtroende. 

Alling (2010) kommer till sist till en familj där allting faller på plats. Hans fosterpappa som 

han sedan börjar kalla pappa tror på honom till 100 %.”Du vet, du är duktig, du kan och du 

ska inte glömma det” (s. 175). Pappan ger honom stöd, hjälper till med skolan, skjutsar till 

fotbollen och finns där när Alling är sjuk. Alling blir älskad trots att han gör fel ibland och blir 

arg. När han vill börja spela fotboll och frågar sin fosterpappa blir svaret ”Klart du ska! Om 

du vill spela fotboll så ska du göra det” (s.158). Andersson (2010) beskriver också att det blir 

en stor positiv förändring när hon kom till en familj där de trodde på henne. ”Jag är 



30 
 

övertygad om att Amy och Rolf räddade mitt liv” (s.61). Hon flyttade dit som sextonåring och 

ville först inte för att de bodde på landet. Men Andersson kändes sig snabbt som hemma trots 

att hon inte bodde där så länge. Där fick hon vara medbestämmande, hemma hos Amy och 

Rolf fanns det regler som de tillsammans kom överens om skulle hållas. Hemma hos dem 

behövde hon inte göra sig till utan de gillade henne precis som hon var. De litade på henne 

vilket ledde till att hon också litade mer och mer på dem.”Amy lärde mig självförtroende. 

Tillit till mig själv. Hon sa till mig att jag skulle vara stolt över mig själv.  - Din kropp är bara 

din, sa hon, och ditt liv är helt och hållet ditt eget. Du bestämmer. Du väljer själv” (s.77). Det 

var inte bara att hon sa orden utan hon levde efter den divisen. Hon blev en förebild som gav 

Andersson (2009) möjligheten att börja bygga upp sitt självförtroende. Allings (2010) 

beskriver att en teaterförebild väckte hans tankar kring sin egen förmåga att påverkar sitt liv. 

Förebilden sa till aklling att han har ”Det” och att han inte ska ge upp sin dröm samt inte låta 

det förflutna styra livet. ”I am to happy today to care about the past. You must look ahead, be 

in the present and enjoy the moment”. “Jag nickar och inser för första gången att det är jag 

som bestämmer om jag ska låta mig styras av min barndom” (s. 323). Alling insåg att han 

bestämde över sitt liv och att han inte ville låta det förflutna stoppa honom från att göra vad 

han vill göra. Detta verkar vara en viktig insikt som påverkade honom eftersom det är 

återkommande i hans texter. Insikten verkar ge honom styrka att förändra sitt liv och nå sina 

drömmar.”Hela livet har jag varit utsatt för andra människors idioti, men jag har inget 

ansvar för vad vuxna människor gjorde mot mig. Däremot har jag ansvarför vad jag gör mot 

mig själv och andra idag. Här och nu. Det är jag som bestämmer om min barndom ska få 

hindra mig eller inte”(s.327). Även Andersson (2009) utrycker tankar om sitt eget ansvar till 

hur hennes liv ser ut.”Ens erfarenhet från barndomen kan säkert tjäna som förklaring ibland. 

Aldrig som ursäkt”(s. 218). 

Vikten av att hitta en familj där individerna upplever att de tillhör och räknas är 

återkommande i båda biografierna och jag tolkar att det är sammankopplat till det egna värdet, 

känslan av att duga. Andersson (2009) beskriver att det var poolparty i byn där alla fick bada 

utom Andersson, eftersom skvallret gick att hon kunde ha HIV, knarkade eller var kriminell. 

Fostermamman Amy blev arg och ringde grannarna med poolen och skällde ut dem. ”Vad är 

det för jävla skit som du går och snackar om mina barn? ”För mig var situationen overklig. 

Amys sätt att inkludera mig bland hennes egen familj gjorde enormt intryck på mig”(s.64). 
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”Att Amy och Rolf såg mig som Jessica, medlem i familjen, Både stärkte min självbild och fick 

konsekvenser för framtiden ” (s.65). Alling (2010) beskriver den första julen hos 

fosterfamiljen Alling som den första jul som han kommer ihåg från sin barndom. Han får en 

stor tågbana som hans nya fosterpappa hade byggt ihop till honom, vilket gör honom berörd. 

”Mina tårar börjar rinna fast jag inte är ledsen. Jag står i flera timmar och växlar spår, leker 

med små människor som bor i husen och häller olja i loket så det ryker. Tänka att de har 

suttit och byggt det häri flera veckor för min skull” (s.145). 

Båda författarnas självförtroende stärktes av att de hittade något som de kände att de kunde. 

Andersson (2009) beskriver att hon såg på Schlagerfestivalen när Carola vann och kände att 

hon också kunde göra det där.”Det var otroligt häftigt. Känslan av att det skulle vara möjligt. 

Det där skulle jag också kunna göra”(s.110). Teatern är betydelsefull i Allings (2010) liv, när 

han kom in på teaterhögskolan får det honom känna sig utvald och speciell. Han hittade något 

som han var bra på.”Hela mitt liv har jag sökt uppmärksamhet. Se mig! Älska mig”! (s.314) 

Redan i skolan sökte han uppmärksamhet, spexar och underhöll. Han älskade att gå till skolan 

för han hade en publik där. Att spexa och vara rolig gjorde honom populär i skolan och stärkte 

hans självförtroende. 

Känslan av att ha socialt stöd 

Att ha socialt stöd handlar om att inte känna sig ensam. Att känna att det finns människor 

omkring en som ger stöd och som man litar på. I båda biografierna var det vuxna stödet under 

många perioder bristfälligt och likaså tilliten till vuxna. För båda informanterna verkar det 

som att det var när de slutligen hittade ”rätt” fosterfamilj som de fick det stöd som de behövde 

och kände att de räknades. Där fick de uppleva socialt stöd och samhörighet.  

Alling (2010) kände samhörighet när han träffade andra barn som också hade föräldrar som 

slåss eller drack för mycket.”Plötsligt inser jag att fast Therese är rik så är hon precis som 

jag. Jag trodde hon skämdes för mig, men det är sina föräldrar hon skäms för (s.123). En 

känsla av att inte vara ensam stärker honom. Ett annat exempel är: ”Tåbira - Peter är också 

en av oss. En ganska märklig känsla griper tag i mig. En insikt om att jag inte är ensam. På 

något sätt gör det mig glad. Imorgon ska jag prata med Peter”(s.126). Andersson (2009) 

beskriver att hon alltid hade mycket människor omkring sig men kände sig ofta ensam. Men 
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att ha vänner som kände till hur hon hade det och tyckte om henne för den hon var bidrog till 

ökat välmående. 

Alling (2010) beskriver att en tillit växte fram när han träffade fosterfamiljen Alling. De 

träffades på barnhemmet där han råkade stötta till en vas som gick sönder. Instinktivt ryggade 

han undan för i det förflutna så hade han blivit slagen när något sådant hände. Men mannen i 

den nya familjen tar på sig skulden inför föreståndarinnan. ”Han blinkar leende mot mig. Jag 

ler tillbaka i chock. Vad hände här? Jag vänder mig om mot Elisabeth och ser att även hon 

ler. Jag blir varm inombords” (s.139). Tilltron till vuxna fanns först inte då han hade 

erfarenheter av att alla lämnade honom tillsist.”Ingen vet hur länge jag får stanna här. 

Kanske blir det bara en kort tid” (s.141). Jag upplever att hans försvar var att hålla familjen 

på avstånd i början att inte tycka om dem för mycket och inte tro att de gillade 

honom.”Varenda sekund känner jag av deras rörelse, tonfall, hur de ser på mig, vad de gör. 

Är deras snällhet falsk? Alla är artiga i början - sedan smäller det”(s.143). I början så tänkte 

Alling att; ”Jag är bara på besök här, jag kommer ändå flytta snart, ni har mig ett tag tills ni 

tröttnar, precis som alla andra, ingen vill ha mig, ni säger att ni vill det, men det gör ni inte, 

jag vet det”(s. 147). Men tiden märkte han att fosterpappan inte försvann utan fanns alltid 

kvar, lugn, tålmodig och uppmuntrande. 

När stöd saknades hemifrån hittade informanterna trygghet och stöd hos andra.”I brist på 

vettig relation med min egen mamma är det som att jag hela mitt liv har sett till att hitta 

andra vuxna kvinnor som fått fungera som extramammor” (Andersson, 2009, s. 13). 

Andersson nämner att det fanna andra vuxna som hon litade på och kunnde ty sig till som 

sommarmammor, fostermamman Amy, en mamma till en kompis, en lärare och moster Gigi. 

Andersson talar om att hon vände sig till kompisars familjer för att ha någonstans att gå till 

där man kunde få lugn och ro.”Hemma hos oss var det sällan lugnt och jag måste instinktivt 

ha förstått att jag behövde alternativa hem att gå till när det blev för bråkigt” (s.20).  

Tillhörighet är återkommande på olika sätt. Det verkar inte bara varit avgörande att hitta en 

tillhörighet i en familj utan även bland vänner och andra. Alling (2010) beskriver att Chaplin 

blev en förebild, Chaplin hade som honom en tuff barndom med missbruk och lyckades ända 

bli framgångsrik. ”En känsla av tillhörighet infinner sig. Jag och Chaplin” (s.161). 

Andersson (2009) beskriver att det fanns en strävan efter att hitta någonstans att tillhöra, 
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vilket hon tror beror på att om man inte haft en familj så letar man efter en. Hon kände att 

musiken blev en familj där hon kände gemenskap, tillhörighet, bekräftelse och tröst. Musiken 

fanns alltid där, den var konstant. Musiken och sången hade för Andersson (2009) sedan hon 

var liten alltid haft en djupare innebörd, ju närmare hon kom det som hon verkligen ville göra 

desto mer meningsfullt kändes det.  

Viljan att ta revansch 

I både biografierna beskriver de vid flera tillfällen en känsla att vilja visa andra som inte 

trodde att det skulle bli något av dem att de hade fel. Denna känsla verkar ha varit en 

drivkraft för att sträva efter att ”lyckas” i olika bemärkelse.  

Alling (2010) beskriver en revansch känsla, att ”socialtanterna” inte ska få vinna, att det 

kändes som de väntade på att det ska gå snett för honom och att de ska komma tillbaka och 

hämta honom. ”Varför ger jag inte Barbro en fet smäll? Vad är det som hindrar mig? Jag har 

ju kriminella gener i mig. Jag är ju ett värdelöst slumbarn som kan kastas bort. Lika enkelt 

som socialtanten i den gröna Saaben gjorde. Ibland känns det som om hon sitter på min axel 

och bara väntar på att jag ska göra ett misstag. Men hon ska inte få mig dit hon vill” (s. 233). 

Vid flera tillfällen i biografin återkommer han till att de, ”socialtanterna” inte ska få vinna. 

Denna känsla verkar ha fungerat motiverande för att inte hamna snett i livet. Andersson 

(2009) beskriver en vilja att ta revansch: ”Jag vet att jag kan sjunga. Denna trygga vetskap 

har gett mig kraft nog att vilja ta revansch på alla vuxna som trodde jag skulle bli >>precis 

som min mamma<<. Jag ska minsann visa all som trodde att det aldrig skulle bli något av 

mig” (s. 34). Att hitta något som hon var bra på stärkte hennes tro på att det skulle kunna vara 

möjligt att lyckas.  

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och därefter följer en sammanfattande resultatdiskussion. 

Avslutningsvis kommer en diskussion kring studiens metod. Vilket innefattar diskussion 

kring metod, urval och analys samt tolkningsprocesser. Sist presenteras förslag till framtida 

forskning.  
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Flyttade ofta 

Gemensamt för informanterna är att de beskriver att de ofta fick flytta som barn, det var gång 

på gång nya skolor, nya områden och nya familjehem. Att ingenting var beständigt, varken 

människor eller saker var för dem under uppväxten ett normalt tillstånd. Andersson (2009) 

beskriver att hon som liten aldrig riktigt visste vem hon tillhörde, rätt som det var så kunde 

allting förändras. Att barnet känner att det som borde hända händer, att det finns struktur och 

förutsägbarhet bygger upp komponenten begriplighet under uppväxten (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet är en av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som 

bygger upp en känsla av sammanhang (KASAM). Barns känsla för sammanhang stärks och 

byggs upp av att de lyckas hålla balansen när de möter påfrestningar i barndomen. Att de trots 

motgångar lyckas se världen som ordnad och att de känner sig delaktig (a.a). Ett starkt 

KASAM gör att människor hanterar påfrestande situationer bättre än en person med ett svagt 

KASAM. Tillvaron under författarnas uppväxt var allt annat än förutsägbar eftersom de aldrig 

visste när den skulle förändras. Det är rimmigt att anta att de inte uppfattade situationen som 

begriplig. Vilket kan påverka deras uppbyggnad av KASAM som kan påverka deras förmåga 

att hantera motgångar i vuxen ålder. 

Vikten av att passa in är återkommande, det finns en rädsla av att inte duga och därmed 

behöva flytta igen. Ödman (1998) beskriver att vi ständigt formas av den immanenta 

pedagogiken, vilket är den påverkan som är outtalat, som individen för med sig ur varje social 

interaktion. Den inlärning som den immanenta pedagogiken utmynnar i kallas kryptoinlärning 

(a.a.). När informanterna ofta fick flytta så blev det outtalade lärande som de fick med sig ur 

den sociala interaktionen att det inte var någon som ville ha dem. Kryptoinlärningen som det 

utmynnade i var att de inte dög som de var. Vetskapen om att de skulle få flytta kom ofta 

hastigt och det gavs sällan någon förklaring till varför. Erfarenheten ledde till att de tappade 

tilltron till vuxna. Ofta upplevde de att vuxna var snälla men sedan kunde det plötsligt vända 

och så blev de utslängda. En svensk studie där man intervjuat före detta svenska fosterbarn 

visade att barn som hade blivit avvisade från viktiga vuxna väckte en känsla av skam. Som i 

sin tur ledde till att fosterbarnen nedvärderade sig själva och att de inte litade på vuxna 

(Westberg & Tilander, 2010). Westberg och Tilander talar om att det blir en skamspiral, 

fosterbarnen slutar lita på vuxna, vilket leder till att de vuxna som försöker hjälpa känner sig 

inkompetenta efter som de inte lyckas nå fram till barnet. Det kan i sin tur leda till ökad risk 
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för felbehandling hos alla inblandade personer. Ett sätt att bryta skamspiralen tänker jag 

skulle kunna vara att fosterbarn blev långsiktligt placerades i familjehem. Enligt Vinnerljung 

och Sallnäs (2008) så indikerar en långsiktlig placering mer stödjande utfall på 

långtidsprognosen av hälsan.  

Kände maktlöshet 

Eftersom informanterna flyttas runt mellan hem, familjehem och barnhem utan att kunna 

påverka situationen eller/och att de inte fick information om varför så ledde det till en känsla 

av maktlöshet. Beslut om att flytta togs över deras huvud och de fick ingen eller väldigt lite 

information om varför. Anderson (2009) beskriver att hon inte kunde minnas att någon 

någonsin förklarade för henne vad som hände och vad som skulle hända. Enligt Antonovsky 

(2005) så byggs vår förmåga att hantera stressorer i livet upp under vår uppväxt, av att barn 

möts av motgångar och lyckas hantera dem, få dem gripbara samt att de känner 

meningsfullhet. Informanterna i studien blev vid upprepade tillfället utsatta för stressen av att 

bli upprycka från sin tillvaro och flyttade till en ny omgivning utan någon form av delaktighet 

och makt att påverka vilket gjorde att de kände att de inte kunde hantera situationen. Vid olika 

tillfällen fick Alling (2010) blev lovas att han skulle få träffa sin biologiska familj, vilket 

visade sig inte var sant utan han blev istället skjutsad till ett barnhem vilket bidrog till att han 

miste tilltron till vuxna. Andersson (2009) beskriver hur beslut om flytt till en ny fosterfamilj 

kunde komma snabbt och utan någon förklaring. Komponenten meningsfullhet i KASAM 

byggs upp i barndomen av att barnet får erfarenheten av att få vara medbestämmande och får 

vara del av ett värdesatt socialt sammanhang. För att barnet ska känna meningsfullhet så är 

det viktigt viken kvalitén det är på gensvaret barnet får, om denne möts av fientlighet, 

likgiltighet och kylighet får de inte samma känsla av att vara betydelsefulla för familjen 

(Antonovsky, 2005). Informanterna kände sig ofta inte värdesatta eftersom de sällan om 

någonsin frågade dem om deras åsikt eller vad de ville, de möts av inga eller likgiltiga 

gensvar. Socialstyrelsen (2000) belyser att när barn omhändertas eller placeras så ska deras 

behov och förhållanden bli utredda av socialnämnden, de ska få information om vad som 

kommer att hända och få hjälp att förstå. De ska få komma till tals i utredningen och få 

möjlighet att påverka situationen och få sina intressen bevakade i domstolen samt komma till 

tals genom det offentliga biträdet (SOU 2000:77). I informanterna berättelse finns liten eller 

ingen delaktighet och inflytande i beslut som rörde dem. Ur en samhällperspektiv så är det 
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viktigt att samhället ser till att barn som omhändertas får komma till tals för det är en rättighet 

som dessa barn har. 

Utpekade som annorlunda 

Informanterna har erfarenheter av att bli utpekade som annorlunda av fosterföräldrar och av 

barn i skolan. I skolan säger de andra barnen ”Barnhemsunge” eller ”Fosterbarn” som 

glåpord. De skyddar sig i skolan med humor, genom att stå emot, undvika mobbarna och 

umgås med andra, en annan teknik är att få status genom att vara bra på olika saker i skolan. 

Av föräldrar i vissa av familjehemmen får de höra att de har dåliga gener och/ eller att de 

kommer bli som sina mammor. De får kommentarer som ”Det kommer aldrig bli något av 

dig”(Andersson, 2009, s. 52). Vissa kommentarer stannar kvar och ibland tänker de att andra 

kanske har rätt men samtidigt väcks en motiverande drivkraft att visa dem att de har fel.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv har lärande med samspel med andra att göra, vi lär oss inte i 

ett vakuum utan i samspel med andra. Barn lär sig i samspel med andra vad som är intressant 

och värdefullt i den kultur som de tillhör (Dysthe, 2003). Författarna i studien lär sig av andra 

att det var dåligt att vara fosterbarn. Att vid upprepande tillfällen få kommentarer om att de är 

annorlunda påverkar deras självbild på ett negativt sätt. Andersson (2009) beskriver att man 

som fosterbarn alltid är i ett underläge, man är sämre. ”Man ser tecknen och tolkar dem, ens 

underläge bekräftas ständigt” (s.46). Anderson beskriver tecken som att få julklappen senare 

än de andra barnen och att få stanna kvar hemma medan resten av familjen åker iväg. 

Självbilden påverkas av vad andra sagt till dem. Säljö (2007) beskriver att vi formas i det 

sociala samspelet, hur vi ser på oss själva och andra i vår omgivning. Alling (2010) har tankar 

som barn att han har kriminella gener i sig, är ett värdelöst slumbarn som kan kastas bort. Det 

är tankar som inte bara uppstår hos ett barn utan hur han lär, tänker och agerar är kopplat till 

det sammanhang han är uppvuxen i. Informanterna beskriver olika kränkningar som de blev 

utsatta för av vuxna, vilket tidigare studier i regeringens vanvårdsutredning också visade var 

vanligt. Många fosterbarn som varit i samhällsvård under åren 1920-1995 hade erfarenheter 

av bland annat hot, bestraffningar och kränkningar av sina fosterfamiljer och av 

institutionspersonal (SOU 2009:99). 
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En känsla av skam 

Informanterna beskriver att det var viktigt i uppväxten att vara precis som alla andra, de ville 

inte sticka ut. Andersson (2009) beskriver att det var angeläget att passa in i skolan eftersom 

hon redan kände sig onormal eftersom hon var fosterbarn. Att vara annorlunda ledde till en 

känsla av skam, vilket bidrog till att de inte berättade om de inte mådde bra, de skämdes över 

hur de hade det och det fanns en bristande tilltro till att det skulle bli bättre om de berättade 

för en vuxen. Istället ljuger de för att hålla upp en fasad utåt. Alling (2010) beskriver att en 

kvinna från socialtjänsten som kommer på besök undrade hur han hade det i en fosterfamilj 

där han mår dåligt och han slits mellan viljan att vara ärlig eller ljuga. I ung ålder hade han 

lärt sig att hålla hemligheter för socialtjänsten, att när de kommer så ska man sköta sig och 

säga att allt är bra. Även Andersson (2009) beskriver att hon ljög för de professionella vuxna i 

sin omgivning, hon beskriver att de inte förstod att hon skämdes över att inte ha en familj som 

alla andra. De förstod inte hur det var och därför ställde de fel frågor. Det jag kan sakna i 

biografierna är att få veta vilka frågor som de hade velat hade ställts. Informanterna vet att de 

levde under dåliga situationer. Alling (2010) hamnade i en familj där han blev slagen och 

Andersson (2009) i en familj där hon inte trivs och ständigt får höra kränkande ord men när 

det är någon vuxen som frågar hur det är så säger de inget, fast de innerst inne vill. De har lärt 

sig skämmas över sin situation. Enligt Westberg och Tilander (2010) så beror det på att de 

flesta fosterbarn har på ett eller annat sätt blivit avvisade från viktiga vuxna vilket väckt en 

känsla skam som kan vara skadligt för hälsan. Skammen ledder till att de nedvärderar sig själv 

och att inte litar på vuxna. Ödman (1998) beskriver att för att förstå barn, oavsett om de lever 

idag, igår eller kommer från en annan tradition och kultur än oss själva, måste vi försöka 

förstå i vilken kontext som de lever i eller levde i och hur det kommit sig att de befinner sig 

där de är. Jag tror att det kan bero på att de har lärt sig ett handlingsmönster i tidig ålder. Säljö 

(2007) menar att barn tar del av att kunskap, färdigheter, insikter och handlingsmönster 

genom att de integrera med andra. Båda är uppväxta i en miljö där misshandel, fylla och att 

poliser kom på besök hörde till vardagen. Andersson (2009) beskriver att hon visste att våld 

var fel, det fick hon lära sig i skolan men hon hade inte makt och kraft att stoppa det hemma, 

stället så lärde hon sig att skämmas över sin situation över sin situation. 
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Uppbyggnad av självförtroende 

Informanternas beskrivning av att vara fosterbarn är ganska mörk och negativ i början av båda 

biografierna men sedan beskriver de en vändning som sker pågrund av olika faktorer som 

bidrar till att de började må bättre. Jag identifierar att en av dess faktorer som bidrog till 

stödjande inverkan på deras välmående är att båda beskriver att deras liv förändrades när de 

kom till en familj där de kände att de dög precis som de var, att de kände att någon trodde på 

deras förmåga och att de fick stöd vilket bidrog till uppbyggnad av deras självförtroende. 

Båda informanterna hittade också något som de kände att de kunde göra och var bra på som 

teater och musik vilket också stärkte deras självförtroende. Antonovsky (2005) beskriver att 

KASAM byggs upp av livserfarenheter under uppväxten av så kallade generella 

motståndsresurser (GMR) som till exempel pengar, självförtroende, socialtstöd och kulturellt 

stöd och liknande. Dessa är alla psykosociala, materiella och fysiska faktorer som bidrar till 

hur individen upplever sin omvärld och ger motståndskraft mot påfrestning som orsakar stress 

(a.a.). En stark självkänsla och självförtroende i uppväxten bygger upp ett starkare motstånd 

mot påfrestningar senare i livet. Ett starkare självförtroende ökade författarnas tro på sin egen 

förmåga att hantera krav och motgångar. Så fort Alling (2010) ville prova något nytt som 

teater eller fotboll så svarade fosterpappan alltid med att det var självklart att han skulle prova 

och att han kan göra allt som han vill vilket stärkte Allings tro på sin egen förmåga. 

Andersson (2009) beskriver att fostermamma Amy lärde henne tro på sig själv, 

fostermamman sa till Andersson att hon skulle vara stolt över sig själv och att hon själv 

bestämmer över sitt liv. Det var inte bara orden utan fostermamman levde själv efter dessa 

diviser och blev därför en förebild. Antonovsky (2005) beskriver att växa upp i en miljö som 

exempelvis präglas av otrygga relationer, fientlighet och där svårigheter hanteras genom att 

tystas ner så påverkar utvecklingen av barnets självbild på ett negativt sätt. Informanternas 

tidigare erfarenheter av att andra sa negativa saker om dem hade gjort att de hade dåligt 

självbild men i och med att de mötte människor som trodde på dem så utvecklades deras 

självbild till något mer positivt.  

Makten att själv påverka sitt liv är återkommande i både biografierna. Alling (2010) talar om 

att han kom till insikt att han kunde påverka sitt liv vilket verkar ha gett honom styrka och 

självförtroendet att förändra sitt liv och nå sina drömmar. Alling inser att han inte kan ta 

ansvar för den galenskap som vuxna utsatt honom för men att han har ansvar för vad han gör 
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mot sig själv och andra idag.”Det är jag som bestämmer om min barndom ska få hindra mig 

eller inte” (s.327). Även Andersson (2009) utrycker tankar om sitt eget ansvar för hur hennes 

liv ser ut, att hennes erfarenheter från barndomen är en förklaring men aldrig en ursäkt.  

Att hitta en familj där man tillhör och räknas som en i familjen är återkommande i båda 

biografierna och jag tolkar att de är sammankopplat till det egna värdet, känslan av att duga. 

Säljö (2007) menar att vi socialiseras in i samhället, att vi som barn formas under uppväxten 

av den miljön som de växer upp i, när vi integrerar med andra människor får vi insikter, 

färdigheter, kunskap och handlingsmönster. Ur det perspektivet kan vi anta att informanternas 

bild av dem själva och sin förmåga byggdes upp eller ner i samspel med andra. Hudson, 

Nutter och Galaway (1994) nämner att i USA så har placering i familjehem haft flera positiva 

utfall än för de barn som blivit placerade i institutioner som barnhem. De nämner viktiga 

skillnader i positivt utfall som självförtroende, eget värde och identitet. Men att ett bra utfall 

är beroende av bra utvärdering av dessa vårdprogram att de följde upp med regelbundna 

besök. Jag tolkar det som att om fosterbarn hamnar i bra hem så ökar de positiva utfall som 

självförtroendet, känslan för sitt eget värde och identiteten. Vilket verkar överensstämma med 

informanternas berättelse. Från att de varit i familjehem där de mådde dåligt så förändrades 

deras tillvaro till det bättre när de kom till ett familjehem där de var en i familjen, de blev 

värdesatta och fick stöd vilket ledde till positiva utfall som ökat självförtroende. 

Socialt stöd 

Studiens empiri visar att känslan av att ha socialt stöd verkar varit viktigt för informanterna 

eftersom det bidrog till att de kände sig mindre ensamma. Socialt stöd bidrog till att de kände 

att de hade människor som fanns där för dem vilket ledde till en känsla av samhörighet. Det 

sociala stödet kom inte bara från fosterföräldrarna, utan också från vänner, lärare och andra 

viktiga vuxna som trodde på dem. Andersson (2009) beskriver att vänner varit stödjande för 

hennes välmående, vänner som tyckte om henne för den hon var och som kände till hur 

hennes uppväxt såg ut.  

Tilliten till vuxna var ofta dålig men i och med att de båda kom till fosterfamiljer där de kände 

sig trygga, att de räknades och som gillade dem som de var så växte även tilliten. När Alling 

(2010) blev frustrerad över att han inte klarade läxorna så satt fosterpappan lugnt bredvid som 

stöd. Alling var först tveksam till sina nya föräldrar och trodde att de skulle tröttna på honom 
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som alla andra. Men med tiden märker han att fosterpappan inte försvinner utan alltid finns 

kvar, lugn, tålmodig och uppmuntrande. Detta kan kopplas till Antonovsky (2005) som 

beskriver att ju fler så kallade generella motståndsresurser (GMR) desto större sannolikheten 

att vi får livserfarenheter som stärker vårt KASAM. Att ha socialt stöd bidrar till att individen 

har mer resurser som gör att denne har motståndskraft mot påfrestningar i livet. Jag uppfattar 

att Antonovsky menar att socialt stöd är en del av den buffert av resurser som ett barn har för 

att skapa livserfarenheter som är begripliga, meningsfulla och hanterbara.  

Viljan att ta revansch 

Den sista bidragande faktor som kan ha haft inverkan på deras hälsa är viljan att ta revansch 

som verkar ha fungerat motiverande för strävan att lyckas skaffa ett liv som de drömt om. 

Båda informanterna beskriver att de drevs av en vilja att förändra sina liv till det bättre för att 

visa dem som inte trodde att de kunde att de hade fel. De lyckades vände negativa 

kommentarer till bränsle för att målmedvetet jobba för förändring i livet.  

Vid flera återkommande tillfällen talar Alling (2010) om att han varit nära att hamna snett i 

livet men minnen av idioti som vuxna gjort mot honom hindrade. Han ville inte misslyckas 

eftersom då skulle ”socialtanten” vinna. Han kände att hon alltid fanns där sittandes på axeln 

som en påminnelse om de oförätter som han utsatts för. ”Men hon ska inte få mig dit hon vill” 

(s. 233). Andersson (2009) beskriver också en vilja att ta revansch, drivkraften var att visa alla 

vuxna som inte trodde att hon skulle bli som sin mamma. Andersson visste att hon kunde 

sjunga vilket också gav henne själförtroende och en tro på att det var möjligt. Andras 

förutfattade meningar och erfarenheten av att ha blivit dåligt behandlas drev dem att vilja 

lyckas och visa andra att de hade fel. I regeringen vanvårdsutredning där fosterbarn som varit 

placerade i samhällsvård mellan åren 1920-1995 intervjuades, visade att många av 

fosterbarnen hade blivit utsatta för vanvård som fysisk och psykisk misshandel, sexuella 

övergrepp, hot, bestraffningar och kränkningar av sina fosterfamiljer och av 

institutionspersonal (SOU 2009:99). För många så innebar erfarenheten negativ inverkan på 

deras hälsa som tillexempel självmordstankar och alkohol- eller narkotikaproblem. Flera 

beskriver känslomässiga konsekvenser som ensamhet, att de hade svårt att hålla och få nära 

relationer. Men som informanterna i denna studie så fanns det även fosterbarn som trots 

svårigheter i barndomen hade målmedvetet jobbat för att nå sina familje- och arbetsmässiga 
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mål. Något lyckades motivera fosterbarnen trots allt dåligt de varit med om att kämpa för att 

nå sina mål i livet. Dysthe (2003) beskriver att motivation är beroende av känslan av 

meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2005) så byggs känslan av meningsfullhet upp under 

uppväxten av att man får vara medbestämmande och värdesatt i betydelsefulla sociala 

situationer. Jag tror att när de kom till en fosterfamilj där de fick stöd och blev värdesatta så 

stärktes deras resurser för att målmedveten kunna jobba för att nå sina mål.  

Sammanfattade resultatdiskussion 

Mina forskningsfrågor var: Hur beskriver de svenska vuxna fosterbarnen erfarenheten av att 

växa upp som fosterbarn? och Vilka påverkandefaktorer går att identifiera ur vuxna svenska 

fosterbarns beskrivningar som kan antas ha stödjande inverkat på deras hälsa? Jag valde att 

titta på resultatet främst utifrån ett salutogent perspektiv. Det vill säga att fokuset ligger på att 

finna vilka faktorer som främjar fosterbarns rörelse mot hälsa (Antonovsky, 2005). Samt från 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket innebär att fosterbarn lär sig om sig själva och 

sin omgivning i samspel med andra i alla sammanhang (Säljö, 2007). Sammanfattningsvis 

presenterade resultatet följande svar på mina frågor: Informanterna berättar återkommande 

om erfarenheter av att få flytta ofta, att de kände sig utpekade som annorlunda samt känslor 

som maktlöshet och skam. Påverkande faktorer som kan antas ha haft stödjande inverkan på 

deras hälsa är socialt stöd från familjehemmet, vänner och andra betydelse fulla vuxna, viljan 

att ta revansch samt uppbyggnaden av självförtroendet. I båda informanternas beskrivningar 

så kom vändningen till det bättre när de kom till ett familjehem där de fick socialt stöd och att 

andra trodde på deras förmåga att prestera, vilket främjade uppbyggnaden av deras 

självförtroende och välmående. Ur ett sociokulturellt perspektiv så lär sig barn hur de ser på 

sig själva och sin omgivning i samspel med andra i alla sociala sammanhang (a.a.). Det ökade 

självförtroendet kan bero på att informanterna kom till ett hem där de trodde på deras förmåga 

och där de kände att de dög som de var. Föräldrarna i familjehemmet bemötande stärkte deras 

känsla av att vara betydelsefulla. Även att hitta något som de kände att de är bra på som teater 

och musik verkar ha bidragit till ett ökat självförtroende och som engagerade dem 

känslomässigt samt fungerade motiverande. Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullhet den 

komponenten som är avgörande i rörelsen mot och upprätthållandet av hälsa. Viljan att ta 

revansch mot alla som inte trodde att de skulle lyckas verkar också vara en motiverande faktor 

för rörelsen mot förändring till att förändra sina liv till det bättre. Utifrån ett salutogent 
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perspektiv så kan man tänka att faktorerna; socialt stöd, starkt självförtroende och en vilja att 

ta revansch är motståndsresurser som stärkte deras KASAM, deras känsla för sammanhang. 

Vilket kan bidra till att de i vuxen ålder kan hantera stressorer i livet och förbli friska, det 

stärker deras rörelse mot hälsa.  

Namnet på denna studie är maskrosbarn. Ordet maskrosbarn har en symbolisk betydelse som 

är vedertagen, med ordet menas barn som växer upp med motgångar i livet som till exempel 

våldsamma och missbrukande föräldrar men som ändå klarar sig bra. Liknelsen kopplas till en 

maskros som lyckas växa upp genom asfalten trots att den är så skör. Likt en maskros så 

lyckades informanterna i denna studie att nå sina mål och öka sitt välmående trots en uppväxt 

som innebar erfarenheter av att ofta få flytta, känna sig utpekad som annorlunda och känslor 

som maktlöshet och skam. Trots de erfarenheterna så lyckades de bryta sig igenom sina 

motgångar och blomma. Faktorer som tros ha haft stödjande inverkan på deras välmående är 

uppbyggnaden av självförtroendet, känslan av att ha socialt stöd samt viljan att ta revansch. 

Ur ett salutogent perspektiv visar resultatet att de stödjande faktorerna kan ha stärkt deras 

motståndsresurser som bygger upp de tre komponenterna i KASAM som är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. De personer som har höga värden av dessa tre komponenter 

har en hög känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005).   

Metod diskussion  

Mitt syfte var att få ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit placerade i 

familjehem under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Samt identifiera 

vilka påverkande faktorer som kan antas haft en stödjande inverkan på deras hälsa. Jag valde 

att inspireras av en tolkande ansats, hermeneutik, eftersom ville förstå något subjektivt, hur 

fosterbarn upplever sin omgivning och sig själva. Enligt Hartman (1998) nås förståelse genom 

att tolka människors beteende för att hitta och försöker förstå vilken mening som ligger 

bakom beteendet. Som data användes biografier skrivna av före detta fosterbarn, som jag 

tolkade utifrån mitt syfte. Eftersom jag inte eftersträvar att komma fram till ett mätbart 

resultat utan att nå en ökad förståelse kring fosterbarns erfarenheter så tycker jag att syftet 

uppnåddes genom att ta del av informanternas livsberättelse och analysera dessa. En text kan 

tolkas olika av olika personer, den som läser och tolkar väljer mellan olika 

tolkningsmöjligheter som verkar rimliga i sammanhanget (a.a.). Argument för tolkningen i 
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denna studie stöds av argument utifrån de teoretiska perspektiv och metoder som jag använt. 

Hade jag valt andra tillvägagångssätt så hade resultatet sett annorlunda ut. Min förförståelse 

som fosterbarn har färgat min tolkning av empirin, en annan individ kan tolka materialet 

annorlunda. Forskningsprocess handlar enligt Öberg (1998) om att söka svar på sina 

frågeställningar, lära av den nya datan samtidigt som det handlar om att se tillbaka på 

problemfältet och det man visste innan och ifrågasätter tidigare uppfattningar. Min egen 

förförståelse har i denna studie hjälpt mig förstå det jag undersöker. 

Eftersom jag ville ha beskrivningar av fosterbarns erfarenhet av att vara fosterbarn så passade 

det att använda livsberättelse som metod. Eftersom en livsberättelse historia om sitt liv med 

dennes egna ord (Cohen, Manion & Morrisson, 2007). Att använda biografier som data gav en 

inblick från ”insidan” av hur det kan vara att växa upp som fosterbarn. Öberg (1998) 

beskriver att en biografi är en berättelse av en människa som vill dela med sig för andra om 

hur det verkligen var, vad som hände och hur han eller hon ser på detta. Min anledning till att 

använda livsberättelser ur biografier istället för att göra intervjuer med vuxna som varit 

fosterbarn var att det kunde dra upp starka minnen som hade behövt tagits hand om. Ur etisk 

synvinkel så behövde detta inte tas i beaktning på samma sätt då det gjordes en studie på 

biografier eftersom informanten själva valt att dela med sig av sin historia med allmänheten. 

Samtidigt så tror jag att jag fick en större helhetsbild av hur det kan vara att växa upp som 

fosterbarn eftersom de beskrev så mycket av sina liv i biografin. Men det var också det som 

gjorde det jobbigt att arbeta med för det var så mycket information. En kombination av 

intervjuer med författarna och biografierna hade kunnat ge en ännu djupare förståelse, för det 

hade en möjlighet att ta upp frågor som kom upp under arbetes gång.  

 

Trovärdigheten i deras berättelsers kan ifrågasättas, vad de har valt att berätta och inte berätta. 

Jag har därför försökt att bilda mig en helhetsuppfattning av vad deras berättelser handlar om, 

vad som är återkommande i deras beskrivningar mer än att hänga upp mig på detaljnivå. För 

att undvika att felkällor som beror på att deras text missförstås så tog jag med mycket citat 

och tittade även på vad de hade skrivit ut var syftet med studien så att min tolkning blev mer 

korrekt. Åkerman m.fl. (1997) beskriver biografins sanningshalt och relevans kan ifrågasättas 

men inte vi kan inte undgå att lyssna på den röst som vill berätta utan den bör tas på allvar 

eftersom det är personer som är experter på sina egna liv. Inom livsberättelser som metod är 

det vanligt att ifrågasätta hur representativa några livsberättelser är för en större grupp. Dessa 
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två berättelser om fosterbarn är inga sanningar för alla fosterbarn. Jag är inte ute efter att 

generalisera detta resultat och påstå att det gäller alla fosterbarn. Jag är själv ett exempel på att 

det kan se annorlunda ut men att ta del av informanternas biografier har gett mig mer 

förståelse om hur fosterbarns situation också kan se ut. Genom att ta del av tidigare forskning 

kring ämnet så ser jag att deras historia inte heller är unikt, vilket jag ser som ett argument för 

att detta resultat rimligen kan vara representativt för fler än dessa två fosterbarn. Alla 

människors historia och berättelser är olika och ju fler erfarenheter vi får ta del av desto mer 

kunskap om fosterbarns situation kan det bidra med.  

 

Analys som gjordes i studien är inspirerad av den hermeneutiska cirkeln. Vilket innebär att 

jag först försökte bilda mig en helhetsbild av vad informanterna beskrev i biografierna för att 

sedan läsa flera gånger letande efter svar på mina forskningsfrågor. Jag försökte hitta det som 

informanterna tillskrev mening, det som var återkommande i deras berättelser. Genom att 

flera gånger läsa igenom böckerna gav sannolikt en mer korrekt bild av vad de beskrev än om 

jag bara läst en gång. Av de meningsbärande delarna så gjordes gemensamma teman och för 

inte förlora textens ursprungliga mening och göra feltolkningar så tog jag med många citat i 

resultatet. Att gå igenom all text i en biografi var mer tidsödande än vad jag förutspått och att 

se återkommande teman i texterna krävde att man läste texten om och om igen.  

 

Urvalet av biografier valdes efter urvalskriterier som gjordes efter studiens syfte för att ta 

fram data som innehöll information om det fenomen jag ville undersöka. Urvalsprocessen har 

noga beskrivits och en urvalstabell har bifogats för att göra processen mer genomskinlig. 

Biografierna till studien insamlades från närmaste stadsbiblioteket. Två sökningar gjordes i 

bibliotekets databas Bibli.se på sökorden ”biografi foster*” och ”fosterhem”. Det som heter 

familjehem idag kallades förr fosterhem och eftersom familjehem inte gav några relevanta 

sökträffar för denna studie så byttes det till fosterhem. Troligen berodde detta på att ordet är 

relativt nytt. Biografier av fosterbarn var svåra att hitta eftersom ordet fosterbarn inte alltid 

användes i titeln eller i sökorden till boken fast de kan ha handlat om det. Vilket kan innebära 

att det fanns fler biografier som beskriver fosterbarns situation än de som jag fann. Överlag så 

fanns det väldigt lite biografier skrivna av fosterbarn vilket gjorde att jag sökte efter biografier 

som var skrivna inom de senaste 50 åren, vilket man kan ifrågasätta hur relevant bild det ger. 

En annan aspekt som jag har frågat mig är vilka det är som skriver biografier? Båda 
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informanterna som jag använde var kända personer, vilket jag inte tror är en tillfällighet, det 

finns nog en större chans att en etablerad person i samhället får möjlighet att berätta sin 

historia. Genom att använda andra metoder så kanske jag hade kommit i kontakt med en andra 

fosterbarn än vad jag kom i kontakt med nu. 

 

 Eftersom informanterna hade skrivit och gett ut biografier som fanns tillgängliga för 

allmänheten så blev de etiska aspekterna annorlunda. Öberg (1998) nämner att trots 

författarna valt att berätta deras livsberättelse men det kan finnas en risk med att använda 

biografiska böcker då de som har skrivit dem kan uppleva att de har blivit misstolkade. För att 

undvika misstolkning och ge en sådan korrekt bild som möjligt så användes mycket citat i 

resultatet och böckerna lästes upprepade gånger. Även om informanterna hade valt att ge ut en 

biografi så hade de inte valt att delta i en studie utifrån ett salutogent perspektiv. Därför 

kontaktades de via e-post där de fick information om studiens syfte, metod som kommer att 

användas, vem som är ansvarig, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbrytas studien om 

de absolut inte vill medverka (Vetenskapsrådet, 2004). Jag fick svar från en av de två 

informanterna som gav sitt samtycke. Att en inte svarade kan eventuellt tolkas som 

medgivande eller som brist på intresse. 

Vidare studier 

Studien har gett mig mer kunskap om hur fosterbarns situation kan se ut vilket jag kan ta med 

i mitt blivande yrke som hälsopedagog. Den viktigaste lärdomen är att trots tuff början i livet 

så kan man vända motgångar till framgång. Innan jag gjorde min studie så tyckte jag att det 

var lätt att fastna i medias bild av att fosterbarn är si eller så, att de flesta mår dåligt psykiskt 

och fysiskt. Det kändes som fokuset i media bara låg på vad som gör dem sjuka istället för 

vad som gör dem friska. När jag tog del av informanternas biografier så kände jag att det 

absolut finns mycket som kan göras för att jobba preventivt för att stärka fosterbarns hälsa 

genom att jobba med barns motståndsresurser; stärka självförtroendet, socialt stöd och 

motivation. Men det behövs mer studier på fler fosterbarn om vilka faktorer som kan ha 

stödjande inverkan på deras hälsa. Det skulle också vara intressant att se om fosterbarn 

beskrivningar av hur det är att växa upp som fosterbarn har förändras över tid. Hur de uttalar 

sig om deras uppväxt hänger ihop med hur man sett på samhällsvård i samhället.  
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Bilaga 1. 

Med biografier som livsberättelser  

Hej! 

Jag heter Maja och jag utbildar mig till hälsopedagog på Högskolan i Gävle. Jag går min sista 

termin och ska göra min C-uppsats som handlar om fosterbarn. Syftet med studien är att få 

ökad förståelse för hur vuxna i Sverige som har varit placerade i familjehem under sin 

uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Samt undersöka och hur det kan ha 

påverkat deras hälsa. Jag är intresserad av er berättelse i relation till ett salutogent perspektiv. 

I det salutogena perspektivet som är grundat av Antonovsky så är man är intresserad av 

hälsans ursprung, vad det är som främjar hälsa och upprätthåller hälsa. Vad det är som gör att 

människor uppnår hälsa trots stressiga påfrestningar i livet (Antonovsky, 2005).  

I min uppsats kommer jag studera biografier som livsberättelse. Det kommer användas två till 

tre biografier och din är en av dem som är valda utifrån ett urval med syfte att få värdefull 

information om hur det varit att leva sitt liv som fosterbarn. Er biografi är publicerad och fri 

för allmänheten men för mig känns det viktigt att du känner dig informerad om att jag tänker 

använda din biografi i min studie och jag vill gärna höra hur ni tänker kring detta. 

Förhoppningsvis kan min uppsats bidra till att kunskap kring barns som placerats i fosterhem i 

Sverige ökar.  

Uppsatsen kommer då den är färdig finnas tillgänglig på www.diva-portal.org som är en 

söktjänst där 30 lärosäten samlar forskningspublikationer och studentuppsatser i ett öppet 

arkiv.  

Med vänliga hälsningar Maja Blomqvist 

Maja Blomqvist: Telefon: 073-514 69 32, e- post: blomqvist_83@hotmail.com 

Handledare: Maud Söderlund, maud.söderlund@hig.se. Högskolan i Gävle, 2012 

 * Referens: Antonovsky, A.(2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

http://www.diva-portal.org/
mailto:maud.söderlund@hig.se
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Bilaga 2 

Urvalstabell  

Sökord Antal 

träffar. 

Efter att ha 

tagit bort 

dubbletter.  

En biografi 

som beskriver 

en svensks 

erfarenhet av 

att vara 

fosterbarn i 

Sverige. 

Varit 

fosterbarn de 

senaste 50 

åren. 

Rena biografier, 

inte blandning av 

roman och 

biografi. 

Biografi 

foster* 

29 21 1: När kalla 

nätter plågar 

mig med minne 

av hur det var 

(Andersson, 

2009). 

2. En bit på väg 

(Dahl, 1968). 

1: När kalla 

nätter plågar 

mig med minne 

av hur det var 

(Andersson, 

2009). 

 

1: När kalla nätter 

plågar mig med 

minne av hur det 

var (Andersson, 

2009). 

 

Fosterhem 23 12 1: Kriget är slut 

(Alling, 2010). 

2. Tills 

skulderbladen 

blivit vingar. 

Rapp 

Johansson, 

2009). 

 

1: Kriget är slut 

(Alling, 2010). 

2. Tills 

skulderbladen 

blivit vingar. 

Rapp 

Johansson, 

2009). 

 

 

1: Kriget är slut 

(Alling, 2010). 

 


