
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 

Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En litteraturstudie om placerade barns anknytning och delaktighet 

Linnéa Lilja 

2016 

 

 

Familjehemsplacerade barn 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Socialt arbete 

Socionomprogrammet 

 

 

Handledare: Inger Linblad 

Examinator: Dimitris Michailakis 



 

 

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

attachment and involvement 

Results from recent research have shown that placed children has a greater risk for illness. 

The aim of this literature study was to study and analyze placed children’s attachment to their 

biological parents, and its impact on the child’s social and mental health. A further aim was to 

study and analyze placed children’s participation in matters of social services. The empirical 

data were collected through 13 selected scientific studies and analyzed using attachment 

theory and the theory of childhood. The main result showed that many foster children have 

poor contact with their biological parents and those children rarely feel involved in the 

process. Most children do not know why they are placed. The main conclusion explains that 

there is no typical future for foster children but they have an increased risk of negative health 

development. A key finding is the importance of child participation in social services, it can 

promote a positive health development.  
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Sammanfattning 

Resultat från tidigare forskning har visat att individer som varit placerade i familjehem har 

större risk för psykisk och social ohälsa. Syftet med denna litteraturstudie var att studera och 

analysera familjehemsplacerade barns anknytning till sina biologiska föräldrar samt dess 

påverkan på barnets sociala och psykiska hälsa. Dessutom var syftet att studera och analysera 

familjehemsplacerade barns delaktighet i placeringsprocessen hos socialtjänsten. Studiens 

empiri samlades in genom 13 utvalda vetenskapliga studier och analyserades med hjälp av 

anknytningsteori och det barndomssociologiska perspektivet. Huvudresultatet visade att 

många familjehemsplacerade barn har dålig kontakt med sina biologiska föräldrar samt att 

barnen sällan känner sig delaktiga i placeringsprocessen. Flertalet barn vet inte varför de 

placerats. De viktigaste slutsatserna redogör för att det inte finns någon typisk framtid för 

familjehemsplacerade barn men att placerade barn har större risk för negativ hälsoutveckling. 

En viktig slutsats är vikten av barnets delaktighet i ärenden, det kan främja en positiv 

hälsoutveckling.  
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1. Inledning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur familjehemsplacerade barn påverkas av trygg eller 

otrygg anknytning till sina biologiska föräldrar samt studera barns delaktighet i 

placeringsprocessen. Intresset att studera forskning om familjehemsplacerade barn och dess 

anknytning till biologiska föräldrar har väckts under åren som socionomstudent, men främst i 

arbetet som socialarbetare med barn och familjer. Erfarenheter som vuxit fram genom arbetet 

har visat att det finns föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll samt att barn ibland 

behöver en trygghet som inte kan fås av föräldrarna. Vissa barn behöver stöd utanför sin 

biologiska familj, vilket kan resultera i att barn placeras i ett familjehem i tidig ålder. Bowlby 

(2010) beskriver att barnets anknytning till sina biologiska föräldrar präglar barnets fortsatta 

utveckling. Barn som placeras i familjehem har ofta en otrygg anknytning till sina biologiska 

föräldrar, vilket kan leda till att barnet tappar kontakten med dem under placeringstiden 

(Andersson, 1998). Tidigare forskning har visat familjehemsplacerade barn har större risk att 

utvecklas negativt och har större risk för psykisk och social ohälsa. Barn som placeras i 

familjehem får sällan möjlighet att vara delaktig i placeringsprocessen och ofta ges de inte 

tillräckliga möjligheter att prata om sina tankar och känslor kring placeringen (Cederborg & 

Karlsson, 2001). Andersson (2008b) beskriver att barn kan tillfriskna eller utveckla en 

bestående störning beroende på vilka tankar och känslor barnet har om placeringen. Av den 

anledningen är det av största vikt att barn får vara delaktiga och prata om dessa tankar och 

känslor i ärenden som rör dem själva inom socialtjänsten. 

 

1.2 Bakgrund 

Barn avser varje människa som är under 18 år (SoL, kap. 1, 2§) och enligt Socialtjänstlagen 

och FN:s barnkonvention ska barnets bästa beaktas i alla frågor som rör barn 

(Barnkonventionen, 1989; SoL, SFS 2001:453, kap. 1, 2 §). Socialnämnden ska verka för att 

barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden enligt Socialtjänstlagen. Barn 

och unga som behöver bo utanför det egna hemmet kan tas emot i familjehem, jourhem eller i 

HVB1, detta efter beslut av socialnämnden (Socialstyrelsen, 2013a). Andersson (1998) 

beskriver att barn vanligtvis placeras i familjehem med anledning av att föräldrar brister i sin 

                                                           

1 Hem för vård eller boende 
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föräldra- och omsorgsförmåga på grund av föräldern har missbruk, psykisk sjukdom eller 

förståndshandikapp etc. 

 

Socialstyrelsen (2013a) beskriver att barn som behöver bo utanför det egna hemmet kan 

placeras i ett hem som finns i barnets nätverk eller i ett familjehem som barnet inte har någon 

tidigare relation med. Familjehem är ett enskilt hem som får i uppdrag av socialnämnden att ta 

emot barn för fostran och stadigvarande vård (SOF, SFS 2001:973 kap. 3, 2§). 

Socialnämndens beslut om att placera barn i familjehem regleras utifrån i lagtext. Placeringen 

kan ske via Socialtjänstlagen efter samtycke från vårdnadshavare, men placering kan också 

ske med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga2 (LVU, SFS 1990:52). 

En familjehemsplacering enligt LVU beslutas ”om det på grund av fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” samt om 

vårdnadshavare inte ger sitt samtycke till att barnet placeras (LVU, 1§, 2§).  

 

Andersson (1998) menar att barnets familjerelationer är av central betydelse för dess identitet 

och välbefinnande. Trygga relationer främjar barnets utveckling och därmed påtalas vikten av 

att barnets kontakt med biologiska föräldrar bibehålls under placeringstiden. Vid en 

familjehemsplacering har barnet rätt till umgänge med sina biologiska föräldrar. 

Omfattningen och formen av umgänge är olika från fall till fall (Socialstyrelsen, 2013a). 

Socialtjänstens uppgift vid familjehemsplaceringar är att medverka till att goda relationer 

upprätthålls eller skapas, samt att dåliga relationer förbättras, vilket innebär att socialnämnden 

skall ansvara för barnets umgänge med sina biologiska föräldrar (ibid).  

 

Enligt Barnkonventionen (1989) ska alla barn som har möjlighet att uttrycka sina åsikter, ha 

rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Socialstyrelsen (2012) beskriver att 

barns rätt att komma till tals är ett viktigt medel för att komplettera beslutsunderlag inom 

socialtjänsten. Enligt Socialtjänstlagen ska barn delges information gällande åtgärder som rör 

barnet och barnets upplevelse och inställning till beslut och åtgärder ska i möjligaste mån 
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klarläggas (SoL kap. 11, 10§). Socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets ålder och mognad 

gällande dess delaktighet.  

 

1.2.1 Social och psykisk hälsa  

Socialstyrelsen (2013b) definierar begreppet psykisk ohälsa och menar att det kan innefatta 

allt från oro och nedstämdhet till psykiska sjukdomar som depression och schizofreni. Lindrig 

psykisk ohälsa kan orsaka påfrestningar i vardagen varpå individen kan behöva stödinsatser 

från kommunen. Psykisk sjukdom som depression och schizofreni kräver striktare 

behandlingsåtgärder. Socialstyrelsen påtalar vikten av att samhället identifierar psykisk ohälsa 

hos barn och ungdomar som kan leda till psykisk sjukdom, vilket kan hindra långvariga 

besvär för den unge. Den psykiska ohälsan kan orsaka svårigheter i vuxen ålder, exempelvis 

svårigheter med relationer eller bilda familj (ibid).  

 

Social hälsa betyder i stort individens tillgång till sociala relationer samt känslan att få vara 

delaktig och höra till personer i barnets nätverk (Carlsson, 2007). Social hälsa utvecklas 

främst genom barnets nätverk, som kan innefatta familj, vänner, släkt eller bekanta. Nätverket 

bygger på relationer som kan ge trygghet och stöd till barnet, vilket i sig kan resultera i att 

barnet känner tillit. Av den anledningen får det sociala nätverket stor betydelse för barnets 

hälsa. Den tillit som utvecklas i barnets nätverk kan resultera i att barnet känner trygghet även 

i andra relationer. Om barnet är delaktig i sociala relationer utvecklas en känsla av 

sammanhang, som i sin tur kan främja social och psykisk ohälsa (ibid). Wang, Cox, Mills-

Koonce och Snyder (2015) beskriver att barn som har svårt att knyta an till sitt nätverk har 

större risk för psykisk ohälsa.  

 

1.3 Problemformulering 

Socialstyrelsen (2013a) beskriver att barn som är placerade utanför hemmet har större risk för 

hälsoproblem likväl som sociala problem. Placerade barn riskerar allvarlig psykisk ohälsa i 

form av missbruksproblematik samt depression och suicidförsök etc. Socialstyrelsen beskriver 

att placerade barn som kan relatera till biologisk familj såväl som till familjehemmet upplever 

en högre grad av trygghet och stabilitet, dessa barn har mindre risk för känslo- och 

beteendemässig problematik (ibid). Ett barns sociala hälsa grundas främst genom tryggheten 
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till nätverket, och Carlsson (2007) beskriver att lägre delaktighet och låg tillit till nätverket 

innebär en stor risk att barnet utvecklar psykisk ohälsa. Enligt Socialtjänstlagen (kap. 11, 10§) 

ska barnet ges möjlighet att uttrycka sig gällande åtgärder och beslut inom socialtjänsten, men 

vetenskaplig forskning visar att barn sällan är delaktiga i ärenden hos socialtjänsten då 

barnens kompetens underskattas. Vetenskaplig forskning visar att barn sällan får prata om sin 

upplevelse av placeringen och flertalet barn som placeras i familjehem vet inte varför de 

placerats (Cederborg & Karlsson, 2011; Coyne & Harder 2011). Andersson (2008b) skriver 

att det är väldigt viktigt för barnet att få möjlighet att prata om sina känslor och tankar om sin 

erfarenhet, då tankarna och känslorna är viktiga för vilka konsekvenser erfarenheten får. 

 

Forskning av ämnet är relevant inom det sociala arbetet för att få ökad kunskap om varför 

vissa barn placeras i familjehem, samt hur barns hälsoutveckling påverkas av anknytningen 

till sina biologiska föräldrar. Studien kan ge vidare förståelse om hur kontakten mellan det 

familjehemsplacerade barnet och dess biologiska föräldrar ser ut och varför. Detta i sig kan ge 

ökad förståelse om varför umgänge hålls inom särskilda ramar. Det är även av vikt att 

framhäva barnets rätt att vara en aktiv del i ärenden som rör denne, samt redogöra för barns 

upplevelser om placeringen. Detta är viktigt då barn, enligt socialtjänstlagen, ska vara 

delaktiga i ärenden hos socialtjänsten, men tidigare forskning visar att barn sällan är delaktiga.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med hjälp av forskning beskriva och analysera familjehemsplacerade 

barns anknytning till sina biologiska föräldrar samt dess betydelse för barns sociala och 

psykiska hälsa. Dessutom syftar studien till att studera och analysera barns delaktighet i 

placeringsprocessen.   

 

Frågeställningar:  

 Vad säger forskningen om familjehemsplacerade barns anknytning till sina biologiska 

föräldrar?  

 Hur går det att förstå likheter och skillnader i familjehemsplacerade barns sociala och 

psykiska hälsa beroende på om anknytningen till de biologiska föräldrarna är trygg eller 

otrygg?  
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 Vad säger forskningen om familjehemsplacerade barns delaktighet i placeringsprocessen? 

 

1.5 Kontext och avgränsningar 

Studien syftar till att undersöka hur ett familjehemsplacerat barns sociala och psykiska hälsa 

påverkas av anknytningen till sina biologiska föräldrar. Dessutom är syftet att undersöka 

likheter och skillnader av barnets hälsa beroende på om anknytningen till de biologiska 

föräldrarna är trygg eller otrygg. Studien redogör även för barnets delaktighet i 

placeringsprocessen. Resultaten kommer att analyseras utifrån anknytningsteori och det 

barndomssociologiska perspektivet, detta för att analysera empirin med olika synsätt. 

Anknytningsteorins utgångspunkt betonar vikten av föräldrarnas behandling av barnet under 

uppväxten, och barndomssociologin betonar vikten av att barnet ska få vara delaktig komma 

till tals i ärenden som rör denne. För att få ett trovärdigt resultat analyseras empirin utifrån två 

teorier med olika utgångspunkter. 

 

Avsikten med uppsatsen är att framhäva nyanserad forskning om barns delaktighet i 

placeringsprocessen. Dessutom är avsikten att med nyanserad forskning redogöra för hur 

familjehemsplacerade barn påverkas beroende på om anknytningen till de biologiska 

föräldrarna är trygg eller otrygg. Uppsatsen utgår från tidigare forskning om 

familjehemsplacerade barn som blivit placerade under en period på grund av brister hos 

föräldrarna, därför kommer jag inte att studera hur anknytningen ser ut för adopterade barn. 

Avsikten är inte att studera vad familjehem och/eller biologiska föräldrar har för upplevelser 

av placeringen och därför sker en avgränsning från detta. Ytterligare avgränsningar som gjorts 

är att inte studera hur socialarbetare arbetar med familjehemsplaceringar, då detta inte berör 

syftet med studien. Det finns inte någon avsikt att studera skillnader och likheter beroende på 

geografiskt ursprung i och med att jag inte vill jämföra resultat mellan olika länder. Att göra 

en historisk översikt gällande ämnet är inte heller relevant för studien då jag använda mig av 

så nyanserad forskning som möjligt, av den anledningen studeras endast tidigare forskning 

som publicerats mellan åren 1996-2016.  
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1.6 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sju olika kapitel. Det första kapitlet är Inledning och innehåller 

bakgrund och problemformulering samt syfte och frågeställningar. I inledningen beskrivs 

begreppen social och psykisk hälsa, vilka är relevant för resultatet i uppsatsen. Kapitlet 

innehåller en kort redogörelse för relevansen inom socialt arbete samt en redogörelse för 

uppsatsens kontext och dess avgränsningar. Slutligen beskrivs centrala begrepp som är 

återkommande i uppsatsen. Kapitel två innefattar Teoretisk referensram, där redogör jag för 

valda teorier, dess relevans samt hur teorierna ska användas i uppsatsen. I det tredje kapitlet, 

Metod, ges beskrivningar om hur jag gått tillväga i studien samt redogörelser för etiska 

överväganden. Kapitlet innehåller även redogörelser för inklusion- och exklusionskriterier. I 

metodkapitlet redogör jag för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet 

innehåller slutligen beskrivningar om hur analysen gått tillväga. Kapitel fyra innefattar 

Resultat och här sker en kortfattad, översiktlig presentation av empirins titlar, forskare samt 

resultat inom varje vetenskaplig artikel. I kapitlet Analys analyseras framtagen empiri mer 

ingående utifrån centrala begrepp inom den teoretiska referensramen. Analysen av barns 

delaktighet i placeringsprocessen relateras även till egen förförståelse utifrån arbete med barn 

och familjer inom socialtjänsten och detta presenteras under rubriken 5.4.1. I det sjätte 

kapitlet, Diskussion, sammanfattas resultatet och här förs även en diskussion gällande metod 

och resultat. Kapitlet innehåller även förslag till vidare forskning av ämnet. Kapitel sju 

innehåller Referenslista.  

 

1.7 Begreppsförklaringar 

Avsnittet innehåller beskrivningar av centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen.  

 

Barn: Begreppet används frekvent genom hela uppsatsen. Utgångspunkten för begreppet är 

Socialtjänstlagens (2001:453) samt FN:s barnkonventions (1989) definition. Utifrån dessa 

källor definieras barn som personer under 18 år.  

 

Familjehemsplacering: Begreppet innebär att barn inte kan bo kvar hos sin biologiska familj 

på grund av särskilda omständigheter. Barn som inte kan bo hemma kan därför placeras 

utanför hemmet efter beslut av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013a).  
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Familjehem: Barn som inte kan bo hemma på grund av särskilda omständigheter kan 

placeras i en familj som barnet inte har någon tidigare relation med. Denna familj kallas 

familjehem. På uppdrag av socialnämnden tar familjehemmet hand om barnet för 

stadigvarande vård och fostran. Under placeringstiden har barnet rätt till umgänge med sina 

biologiska föräldrar. Målet med en familjehemsplacering är att barnet, efter en viss tid, ska 

flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Delaktighet: I uppsatsen utgår begreppet delaktighet från Socialstyrelsens definition om inget 

annat anges. Socialstyrelsen (2016) beskriver att delaktighet innebär att individer ska spela en 

aktiv roll i beslut som rör individens vård och hälsa. Individen ska ges information om olika 

alternativ samt få möjlighet att påverka beslut.  
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2. Teoretisk referensram  

Författarna Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att man inom vetenskapen använder 

teorier som redskap för att förstå något som avspeglar verkligheten på ett korrekt sätt. Teorier 

kan ha flera funktioner och skiljer sig åt beroende på vad teorin har för funktion. Teorierna 

som används i denna uppsats har en kognitiv funktion och därmed redogör jag endast för 

denna typ. Teorier med kognitiv funktion används inom vetenskapen för att förstå 

verkligheten. I detta kapitel redogörs för anknytningsteorin och barndomssociologin samt hur 

dessa används för analys av empirin. Anknytningsteorin används för att kunna synliggöra och 

reflektera över aspekter i resultatet, då teorin belyser hur föräldrars beteende påverkar barnet 

samt hur människor påverkas av nära känslomässiga relationer. Det barndomssociologiska 

perspektivet beaktar barns rätt att komma till tals i ärenden som rör barnet. 

Barndomssociologin kommer därför att användas för att synliggöra barnets delaktighet i 

placeringsprocessen och därefter för att studera och analysera barnets upplevelse om 

placeringen samt kontakten med socialarbetare. Teorierna har i detta fall en kognitiv funktion 

och är hjälpsamma för att förstå verkligheten. Utifrån teorierna skapas förståelse för hur 

familjehemsplacerade barns anknytning ser ut samt hur anknytningen påverkar barnets 

utveckling. Teorierna är till hjälp för att förstå hur familjehemsplacerade barn upplever deras 

delaktighet i placeringsprocessen. Kapitlet innehåller även reflektioner och motivering till 

valda teorier.  

 

2.1 Anknytningsteori 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är anknytningsteori. Psykoanalytikern John 

Bowlby (2010) beskriver att anknytning och separationer är viktiga aspekter inom teorin. 

Anknytningsteorin kan förklara barns bestående anknytningar till bestämda personer, samt 

förklara karaktäristiska beteendemönster hos spädbarn, småbarn samt unga och vuxna 

människor. Forskarna Broberg, Risholm-Mothander, Granqvist och Ivarsson (2009) betonar 

de biologiska föräldrarnas betydelse för barnets utveckling samt riskerna med tidiga 

separationer och byten av vårdare, vilket har betydelse för människans utveckling. Vanvård, 

separationer eller försummelse tidigt i livet kan få negativa konsekvenser för fortsatt 

utveckling (ibid). Bowlby (2010) beskriver att observationer har spelat stor roll inom teorin. 

Forskare har observerat hur barn reagerar när de placeras hos främmande människor, samt hur 

dessa erfarenheter präglar relationen mellan barnet och den biologiske föräldern. Den 
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grundläggande dimensionen för anknytning över hela livet innebär att individen ska lyckas 

skapa en balans mellan att vara oberoende av människor samt förlita sig på andra, men även 

kunna utforska sin omgivning (Broberg et al., 2009).  

 

2.2 Trygg bas 

Bowlby (2010) lyfter fram begreppet trygg bas. Den trygga basen är den centrala delen av 

föräldrarnas omvårdnad om barnet. Begreppet innebär att föräldrarna ska utgöra en trygg bas 

för barnet där barnet kan få tröst om det är ledset eller få lugn vid oro. Via den trygga basen 

ska barnet få fysisk och känslomässig tillgänglighet. Genom den trygga basen utvecklas 

barnets trygghet och ju äldre barnet blir, desto längre bort flyr personen den trygga basen. 

Bowlby förklarade att barnet flyr den trygga basen på grund av att barnet känner trygghet till 

föräldrarna och vet att denna trygghet finns kvar vid återvändo. Om en trygg bas saknas 

minskar barnets tillit till att föräldern finns där, vilket kan leda till att barnet blir beroende av 

föräldern och aldrig vågar lämna basen. Barnet kan även få en känsla av att basen inte behövs, 

vilket innebär att barnet inte använder sina föräldrar för sin egen säkerhet eller för 

känslomässig tillgänglighet (Broberg et al., 2009). Vidare beskriver Broberg et al. att 

anknytningen handlar om att etablera en balans mellan att vara oberoende av och förlita sig på 

andra personer samt kunna utforska andra delar av tillvaron. Med detta menas att barnet ska 

ha en trygg bas för att våga ge sig ut att utforska omvärlden, samtidigt som barnet innehar 

någon form av anknytning och kan förlita sig på att specifika personer finns kvar. Valet att 

använda detta begrepp är för att begreppet är en central del i teorin och kan förklara varför 

vissa barn riskerar ett problematiskt beteende etc. Begreppet redogör för föräldrarnas 

omvårdnad av barnet under uppväxten vilket är grundläggande för barnets utveckling, därför 

är begreppet är väl användbart vid analysering av empirin. 

 

2.3 Tre huvudmönster av anknytning  

I Bowlby (2010) beskriver utvecklingspsykologen Mary Ainsworth (1971) tre huvudmönster 

av anknytning. Dessa mönster grundar sig i hur föräldrarna behandlar sitt barn. Ett av 

huvudmönstren inom teorin är begreppet trygg anknytning. Trygg anknytning innebär att 

barnet känner tillit till sin förälder och litar på att föräldern finns kvar om barnet stöter på 

motgångar eller skrämmande situationer. Med en trygg anknytning till föräldern vågar barnet 

utforska omgivningen i och med tilliten till att föräldern finns kvar vid återvändo. Trygg 
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anknytning präglas av att föräldrarna, främst modern, har varit lättillgänglig för barnet under 

uppväxten. Föräldern har varit lyhörd på barnets signaler och gett känslomässig tillgänglighet 

när barnet sökt tröst eller skydd (ibid).  

 

Ainsworth (1971, citerad i Bowlby, 2010) har även formulerat begreppet otrygg ambivalent 

anknytning, vilket innebär att barnet känner sig osäker på om föräldern kommer att finnas 

tillgänglig och vara till hjälp när barnet behöver det. Känner barnet en otrygg anknytning till 

föräldern finns en osäkerhet hos barnet som gör att denne inte vågar släppa taget om sin 

förälder och vågar inte utforska omgivningen. Otrygg ambivalent anknytning kan växa sig 

fram om föräldern ibland funnits tillgänglig för barnet, men ibland inte. Denna otrygga 

anknytning kan även orsakas av tidiga separationer eller om barnet upplevt hot om att bli 

övergiven av sin förälder under barndomen. Ainsworth menade att otrygg ambivalent 

anknytning kan grunda sig i att till exempel modern levt med en bipolär sjukdom och har 

behandlat sitt barn oberäkneligt. Denna typ av anknytning kan även grunda sig i att barnet 

blivit försummat eller fysiskt misshandlat av föräldern (ibid).  

 

Begreppet otrygg undvikande anknytning innebär att barnet har en känsla av att inte få något 

gensvar när denne söker omvårdnad hos föräldern (Ainsworth, 1971, citerad i Bowlby, 2010). 

Känner barnet en otrygg undvikande anknytning till sin förälder infinner sig tron om att bli 

bortstött av sin förälder istället för att få omvårdnad. Bowlby beskriver att denna typ av 

anknytning kan orsaka att individen i vuxen ålder vill leva sitt liv utan kärlek och stöd från 

andra, då individen vill känna sig självtillräcklig. Denna inre konflikt som växer sig stark hos 

individen grundas ofta i att modern har uppvisat upprepade bortstötningar av individen under 

barndomen (ibid). För att kunna analysera resultatet av empirin används dessa begrepp då de 

kan vara av stor nytta för att förstå orsaker till- och konsekvenser av familjehemsplacerade 

barns ohälsa.  

 

2.4 Sammanfattning av teorin 

Anknytningsteorin är grundläggande utgångspunkt i studien och används för att synliggöra 

olika aspekter i uppväxten som påverkar barnets utveckling. För att analysera resultatet av 

empirin kommer teorin användas för tolkning. Teorin används som utgångspunkt för att 
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kunna urskilja hur det familjehemsplacerade barnets sociala och psykiska hälsa påverkas 

beroende på om anknytningen till de biologiska föräldrarna är trygg eller otrygg. Därefter sker 

en tolkning utifrån teorins utgångspunkter och de resultat som framgår i forskningen. Genom 

att studera likheter och skillnader i barnets sociala och psykiska hälsa används teorin för att 

utläsa och synliggöra olika orsaker till varför barnets hälsa kan påverkas på olika sätt.  

 

2.5 Det barndomssociologiska perspektivet 

Gunilla Halldén (2007), professor inom tema barn, beskriver hur författarna James och Prout 

redogör för barndomssociologins syfte i antologin Constructing and reconstructing 

childhood. Barndomssociologin innefattar forskning kring barns delaktighet (Halldén 2007; 

James & Prout 1990; Jenks, 1982). Den främsta utgångspunkten handlar om att inta ett 

barnperspektiv, som innebär barns rätt att komma till tals. I början av 1900-talet började 

forskare betona vikten av att barnet ska vara ett aktivt subjekt och skapare av sin verklighet, 

barnet ska inte ses som ett passivt objekt för de sociala strukturer som uppkommer i olika 

situationer. I och med denna syn blev det allt mer viktigt att ta reda på vad specifika händelser 

hade för innebörd för barnen själva, Halldén beskriver det som ”den nya 

barndomsforskningen”. Sedan 1990-talet har det blivit allt mer vanligt att i politik, social 

praktik och i forskning eftersträva ett barnperspektiv och att beakta barns perspektiv 

(Andersson, 2008a). Andersson beskriver begreppet barnperspektiv som den samlade 

kunskapen om barn. Barnperspektivet kan användas av vuxna när de vill tänka och handla 

utifrån barns upplevelser. Perspektivet kopplas till en specifik tid och plats i världen. 

Begreppet barns perspektiv innefattar barnets egna upplevelser, dvs. det barnet ser, hör, 

upplever och känner om dess verklighet. Andersson påtalar att perspektivet är av stor vikt 

inom det sociala arbetet.  

 

Halldén (2007) beskriver att barndomsforskningen präglas av att barnet ska betraktas som 

vilken annan social grupp som helst och barnet ska vara en social aktör i frågor som rör 

denne. Barnperspektivet belyser vikten av att barn ska lyssnas på och därefter ska barnets 

berättelse analyseras. Vidare beskriver Halldén vikten av att barnet ska få komma till tals på 

ett eller annat sätt. Hedkvist et al. (2001) beskriver att det finns ett enskilt perspektiv för varje 

barn, vilket innebär barnets syn på sin egen verklighet. Barnets syn på sin verklighet 

innefattar de känslor och upplevelser som barnet har som sin omgivning. Forskarna Coyne 
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och Harder (2011) skriver att det för barnets bästa ska finnas möjligheter för barnet att 

framföra sina åsikter och synpunkter i frågor som rör denne själv. Barnet ska ha rätt att 

framföra sin synpunkt i frågan utan att barnets känslor och uppfattningar ska övertas av de 

vuxnas beskrivning. Varje barn ska ha rätt att framföra åsikter i utredning som rör denne själv, 

istället för att bli passiva vårdtagare (ibid). Coyne och Harder skriver att föräldrar har 

förmågan att undanhålla information för barnet och låter inte denne säga något i utredningen. 

Föräldrarna vill ofta skydda barnet från information som tros kan skada barnet och därför vill 

de inte att barnet ska vara delaktig i ärendet. Slutligen skriver Coyne och Harder att forskning 

tyder på att barns kompetens är underskattad.  

 

Cederborg och Karlsson (2001) påtalar att barn har rätt att få sitt perspektiv i fokus när 

socialtjänsten behandlar ärenden som rör barnet. Författarna utgår från forskning som har 

utförts genom att studera akter under utredning hos socialtjänsten. Cederborg och Karlsson 

beskriver att innehållet i dessa akter tar upp ytterst lite om barnet och dess livssituation samt 

att utredningen främst har fokuserat på föräldrarnas sociala situation. Utifrån denna forskning 

visades att det sällan framkommer i akten om barnet är delaktig i processen eller inte. Vidare 

poängterar författarna att barn som far illa i hemmiljöer sällan är delaktig i utredningen, trots 

att forskare betonat vikten av att använda barnet som informationskälla när barnets verklighet 

ska förstås. Barnet ska ha möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter om erfarenheter. 

Denna aspekt handlar inte om att barnet ska kunna berätta det som är sant om olika händelser, 

utan barnet ska få möjlighet att formulera egna beskrivningar om sin upplevelse av det som 

hänt. Socialsekreterare som utreder barns utsatthet måste förstå hur åtgärder och beslut kan 

uppfattas av barnet samt beakta barnets synpunkt i frågan (ibid).  

 

2.6 Sammanfattning av teorin  

Barndomssociologin utgör tillsammans med anknytningsteorin utgångspunkt för analys av 

empirin. Barndomssociologin påpekar vikten av att socialarbetare tar reda på vad specifika 

händelser har för betydelse för barnet. Denna aspekt tas i beaktande vid analys av empirin för 

att framhäva om barnen fått möjlighet att prata om sina upplevelser av placeringen. 

Barndomssociologin påtalar att barnet har rätt att vara delaktig för information och beslut som 

rör barnet själv. Barndomssociologin kommer att användas i studien för att kunna synliggöra 
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om barnet varit delaktig i placeringsarbetet då det står skrivet i Socialtjänstlagen att barns 

upplevelse ska tas i beaktande. Teorin har en kognitiv funktion och används för att förstå hur 

verkligheten beskrivs utifrån tidigare forskning om familjehemsplacerade barn.  
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3. Metod  

I detta kapitel redogörs för val av metod samt hur urvalsprocessen och litteratursökningen gått 

tillväga. Under rubriken 3.2.1 visas en illustration i tabellformat över använda sökord samt 

antalet träffar inom varje databas. Kapitlet redogör för inkluderings- och exkluderingskriterier 

samt hur och varför dessa har använts under arbetet. I kapitlet framgår reflektioner om etiska 

resonemang och studiens trovärdighet. Slutligen redogör jag för valda analysverktyg.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Uppsatsens design är kunskapsöversikt, som är en typ av litteraturstudie. Studien baseras på 

en metaanalys av tidigare forskning. Det innebär att tidigare forskning studeras och tolkas för 

att erhålla ny kunskap (Backman, 2008; Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008; Onwuegbuzie 

& Frels, 2016). I tidigare forskning visas specifika återkommande aspekter som bidrar till 

liknande resultat. Resultaten från flera vetenskapliga studier sammanställs, detta bidrar till 

ökad signifikans, vilket innebär att resultaten inte är slumpmässiga. Ökad signifikans bidrar 

till ökad trovärdighet i studien. Att studera tidigare forskning leder till en överblick och 

bakgrund av ämnet. Tidigare forskning används för att få en bra uppfattning om vad som 

redan har studerats och först därefter kan en analys av den kunskapen bidra till nyanserad 

kunskap. Metoden lämpar sig väl då det finns mycket forskning om ämnet, vilket gör att jag 

kan få en bred uppfattning om vad forskningen visar om familjehemsplacerade barn. 

Forskning om detta ämne är återkommande och därför krävs fortsatt producering med 

uppdateringar och nyanserad forskning. Litteraturstudien är användbar för att sammanställa 

befintlig data och få resultat från flera olika källor (Onwuegbuzie & Frels, 2016). 

 

3.2 Urvalsprocess 

Till en början söktes litteratur om anknytningsteorin för att få en förståelse om hur anknytning 

beskrivs och hur denna utvecklas under barndomen. Via databasen LIBRIS söktes verk om 

anknytningsteorin, vilket resulterade i att jag började läsa Bowlbys verk En trygg bas – 

Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin (2010). Genom läsning av Bowlbys verk 

utvecklades en förståelse för olika aspekter och begrepp som tas upp i teorin och utifrån detta 

påbörjades sökprocessen via högskolans databaser. Sökbaserna som använts är: SocIndex, 
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Google Scholar, Discovery, SwePub och LIBRIS. Dessa sökbaser användes för att få tillgång 

till både internationell och svensk forskning. Via databaserna söktes information om 

anknytningsteorin och familjehemsplacerade barn, detta för att få ytterligare förståelse om hur 

teorin används inom forskning av detta ämne. För att få tillgång till både svensk och 

internationell forskning användes sökord på engelska och svenska, detta för att nå en större 

mängd forskning vilket i sig kan utveckla preciserade sökstrategier och kvalificera resultaten 

ytterligare. Tidigare forskning tog upp flertalet risker med att separera barn från sina föräldrar 

i tidig ålder och utifrån detta framgick återkommande begrepp som ”beteende” och ”psykisk 

ohälsa” (Bovenschen et al., 2016; Dubois-Comtois et al., 2015), vilket resulterade i mer 

preciserade sökningar efter liknande begrepp i sammanhanget. 

 

För att kunna studera och analysera barns delaktighet i placeringsprocessen valde jag att 

använda mig av forskning inom det barndomssociologiska perspektivet. Barndomssociologin 

tar upp barns rätt att bli lyssnad på och vara delaktig i ärenden som rör barnet. För att få ökad 

förståelse om teorin krävdes läsning om vad barndomssociologi innebär och vilka olika 

aspekter och begrepp som är relevant inom teorin. Genom min handledare fick jag tillgång till 

tidigare forskning som innehöll barndomssociologi, vilket resulterade i fler användbara 

referenser som söktes upp och lästes igenom. Under tiden som vetenskaplig litteratur söktes i 

forskningsdatabaser framkom fler begrepp, vilket preciserade sökprocessen ytterligare.  

 

För att få fram så kvalificerad forskning som möjligt valde jag att endast söka ”peer- 

reviewed” artiklar i högskolans databaser. Sådana artiklar har granskats av forskare innan de 

publicerats vilket innebär att artiklarna är av god kvalitet (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 

2008). För att få ytterligare uppfattningar om hur ämnet diskuteras inom svenska myndigheter 

har skrifter från socialtjänsten och folkhälsomyndigheten använts. Dessa artiklar har använts 

med försiktighet där källan noggrant har granskats innan användning, detta för att få största 

möjliga trovärdighet. Syftet med uppsatsen är inte att göra en historisk översikt av artiklar 

som publicerats långt tillbaka i tiden och därför avgränsades sökningen till att endast söka 

artiklar som publicerats mellan åren 1996-2016. Valet av metod infann sig tidigt då jag genom 

sökning av tidigare forskning fann att det finns väldigt mycket skrivet om 

familjehemsplacerade barn och anknytning.  
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3.2.1 Tabell över litteratursökning 

Antalet träffar på specifik databas skiljer sig åt beroende på vilka sökord som använts. Nedan 

utläses en tabell som illustrerar använda sökord samt antalet träffar n, inom parentes visas 

antal använda artiklar för varje sökord.  

 

SocIndex Google Scholar Discovery SwePub LIBRIS 

Attachment: 

 

2531 n, (1) 

Foster Children: 

337 000 n, (1) 

Foster Children 

Behavior*:  

5977 n, (1) 

Anknytning 

barn*: 

17 n, (2) 

Anknytning barn:  

177 n, (1) 

Placed Children: 

495 n, (1) 

  Placed Children: 

69 n, (1) 

Familjehemsplacerade 

barn:  

17 n, (0) 

Foster Care: 

1633 n, (2) 

  Children’s 

decision:  

51 n, (1) 

Placerade barn:  

43 n, (0) 

Foster Children: 

1702 n, (1) 

  Children’s 

perspective: 

206 n, (1) 

Placerade barn 

beteende*:  

1 n, (0) 

 

 

3.2.2 Inklusion- och exklusionskriterier  

För att kunna bestämma vilken litteratur som ska finnas med i studien krävs kriterier för vad 

som ska inkluderas och exkluderas och dessa grundas utifrån studiens syfte (Bildtgård & 

Tielman, 2008). I och med detta är det av vikt att klargöra varför man har dessa inklusion- och 

exklusionskriterier. Då det finns en mängd tidigare forskning om ämnet krävs avgränsningar 

för att få fram så tillförlitlig forskning som möjligt i och med att syftet med litteraturstudier 

ska vara relevant i förhållande till empirin (ibid).  

 

Forskning som inkluderas i uppsatsen är följande:  

 Forskning om anknytningsteorin 



 

17 

 

 Forskning om familjehemsplacerade barn 

 Forskning om barns beteende  

 Forskning om barns psykiska hälsa 

 Forskning om barns sociala hälsa 

 Forskning om barnperspektiv  

 Artiklar som publicerats på svenska eller engelska 

 Vetenskapliga artiklar som är kollegialt granskade (peer-reviewed).  

 

Forskning som exkluderas i uppsatsen är följande: 

 Forskning om adoption 

 Forskning om familjehemmets uppfattning om placeringen 

 Forskning om de biologiska föräldrarnas uppfattning om placeringen 

 Forskning om socialarbetares arbete med placeringen 

 Forskning som publicerats innan år 1996. 

 

3.2.3 Sammanfattning av kriterier  

För att få bästa möjliga trovärdiga resultat krävdes kriterier för vad som skulle studeras och 

inte. Då det fanns en stor mängd tidigare forskning om ämnet krävdes reducering av vad för 

typ av studier som inte skulle användas, därför skapades inklusion- och exklusionskriterier 

(Bildtgård & Tielman, 2008). Genom dessa kriterier fanns en tydlighet genom hela arbetet 

över vad som ska ingå och inte. Hade uppsatsen inte innehållit sådana kriterier hade det varit 

svårt med avgränsningar och bearbetning av data. Utan kriterier hade resultatet eventuellt 

blivit mindre trovärdigt på grund av den stora mängd forskning som finns tillgänglig. 

Inklusionskriterierna har varit till hjälp för att specificera sökningarna utan att erhålla för stor 

mängd material. Exklusionskriterierna har varit till nytta för att enkelt sortera bort forskning 

som inte berör syftet med studien. 
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3.3 Etiska resonemang 

Genom litteraturstudier studerar forskaren tidigare forskning som redan publicerats 

(Onwuegbuzie & Frels, 2016). Det innebär att de etiska överväganden inte blir desamma som 

vid forskningsmetoder som innebär direktkontakt med informanter. Etiska överväganden vid 

litteraturstudier innebär att ta hänsyn till den forskning som redan publicerats. Som forskare är 

det viktigt att vara medveten om konsekvenser av plagiat, förfalskningar och fusk (Svensson 

& Ahrne, 2015). För att undvika detta krävs noggrannhet vid källgranskning och vid 

redovisning av källor. För att få ökad förståelse har jag läst igenom varje vetenskaplig studie 

flera gånger. Det är viktigt att vara noggrann vid språköversättning för att inte tolka 

internationella källor på fel sätt. Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till individer som på ett 

eller annat sätt berörs av forskning inom detta ämne.  

  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Trost (2012) definierar begreppet validitet. Begreppet validitet innefattar huruvida studien 

mäter det som avses att mäta. Inom kvalitativa studier används begreppet för att redogöra för 

studiens trovärdighet. Att genomföra en litteraturstudie med hög validitet kräver en bra 

förförståelse om vad som ska undersökas, detta för att kunna bedriva en strategisk och 

specificerad sökprocess. Sökstrategin är viktig för att minska risken att framhäva resultat som 

inte ska undersökas utifrån studiens syfte. Det är av stor vikt att veta vad för typ av forskning 

som ska undersökas och inte undersökas. Utifrån valda inklusion- och exklusionskriterier har 

sökprocessen specificerats på olika begrepp och aspekter som kan relateras till syftet, vilket 

kan resultera i ökad validitet då jag mäter det som avses att mäta. Genom en strategisk och 

noggrann sökprocess samt granskning av referenslistor minskar risken att missa någon 

forskningsartikel som är relevant utifrån syftet. Valet att endast studera peer-reviewedartiklar 

kan öka trovärdigheten i studien då dessa artiklar har granskats av forskare och anses vara av 

god kvalitet (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008).  

 

Trovärdigheten i studien kan öka med hjälp av triangulering. Triangulering innebär att jag 

analyserar empirin med olika teorier och perspektiv (Svensson & Ahrne, 2015). Genom en 

kombination av olika teorier kan jag framhäva en tydligare bild av ämnet än vad som framgår 

om jag endast använder en teori eller ett perspektiv. Baseras forskningen på triangulering 

krävs ett kritiskt förhållningssätt av forskaren, då tanken med triangulering är att det ofta 
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endast finns en sanning om ämnet som ska kunna framhävas med hjälp av olika metoder eller 

forskare (ibid). Svensson och Ahrne påtalar att kvalitativ forskning tillåter flera olika 

beskrivningar av ett enskilt fenomen, vilket jag försöker uppnå med hjälp av triangulering. 

Triangulering kan öka trovärdigheten i studien genom att jag framhäver olika synsätt inom 

ämnet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver begreppet reliabilitet som inom kvalitativ forskning 

relateras till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Reliabilitet används ofta för 

att kunna avgöra om forskningsresultatet kan se likadant ut vid en annan tidpunkt samt av en 

annan forskare. Forskningens trovärdighet kan påverkas av transparens, dvs. att forskaren 

beskriver tillvägagångssättet så utförligt och förståeligt som möjligt (ibid). För att skapa hög 

reliabilitet i min studie har jag valt att vara transparent i mina beskrivningar gällande 

tillvägagångssätt, förförståelse och tankegång. Målet med uppsatsen är att den ska vara 

lättförståelig och trovärdig, vilket ökar möjligheten till diskussion och kritik av studien 

(Svensson & Ahrne, 2015). 

 

3.5 Generaliserbarhet 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att generaliserbarhet kan relateras till studiens 

trovärdighet. Begreppet generaliserbarhet innebär att forskaren ska kunna överföra resultatet 

till en större population eller en annan social miljö än den som har studerats. Inom kvalitativ 

forskning kan generaliserbarhet ske genom att jämföra studien med andra liknande studier, 

eller studera mer än en miljö för att sedan jämföra resultaten mellan de olika miljöerna (ibid). 

Empirin som används i studien baseras på tidigare forskning som bedrivits inom Sverige men 

också i andra länder runt om i världen. Resultatet i uppsatsen visar att familjehemsplacerade 

barn i Sverige och i andra länder har liknande beteendeproblematik. Då större delen av 

resultatet visar att barn från olika länder har liknande beteendeproblematik blir generalisering 

till andra miljöer och större populationer möjligt. Studierna som berör barns delaktighet 

baseras också på svensk och internationell forskning och även där utläses liknande 

beskrivningar om barns delaktighet. Resultatet visar att barn som har varit aktuella inom 

myndigheter i Sverige och England ger liknande beskrivningar om delaktigheten i 

placeringsprocessen. Av den anledningen finns ökad möjlighet att generalisera studiens 

resultat till större populationer och andra miljöer.  
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3.6 Analysverktyg  

För att förstå den framtagna empirin används teoretiska perspektiv som kan förklara olika 

begrepp och aspekter (Svensson, 2015). Utifrån aspekter och begrepp inom anknytningsteorin 

och det barndomssociologiska perspektivet sorterades datamaterialet. Då det finns en stor 

mängd tidigare forskning inom ämnet krävdes reducering av materialet för att inte redovisa 

allt material som jag granskat (Rennstam & Wästerfors, 2015). Studiens empiri är framtagen 

utifrån studiens inklusion- och exklusionskriterier. Genom dessa kriterier skapades en ordning 

för vad för typ av data som skulle användas i studien.  

 

I resultatkapitlet redovisas kortfattat varje enskild studie, dess tillvägagångssätt och 

huvudsakliga resultat. Analysen presenteras i fyra teman som arbetats fram utifrån en 

kategorisering av empirin. Temana redogör för barns kontakt med biologiska föräldrar, barns 

psykiska hälsa, barns sociala hälsa och barns delaktighet i placeringsprocessen. Utifrån varje 

tema analyseras specifika aspekter utifrån den teoretiska referensramen, men även utifrån 

lagstiftning och barnkonventionens riktlinjer. I analysen av det sista temat ”barns delaktighet i 

placeringsprocessen” relateras analysen även till egen förförståelse utifrån mitt arbete inom 

socialt arbete med barn och familjer. Förförståelsen presenteras under rubriken 5.4.1 och 

används senare för diskussion om hur barns delaktighet inom socialtjänsten har utvecklats. 

Förförståelsen grundar sig i att barn är mer delaktiga nu än tidigare, vilket kan vara intressant 

för analys och diskussion då studiens resultat visar att barn sällan får vara delaktiga i 

placeringsprocessen. 
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4. Resultat 

Kapitlet innehåller en översiktlig presentation av empirin utifrån 13 utvalda studier. Här 

sammanfattas forskarens namn och studiens titel. För varje ingående studie presenteras 

innehållet kortfattat. Studierna som ingår i empirin skiljer sig åt på flera sätt, de flesta studier 

är kvalitativa och baseras på intervjuer och observationer. Få studier är kvantitativa och 

baseras på enkätundersökningar. En enstaka studie baseras på tidigare forskning. Studierna 

presenteras i bokstavsordning.  

 

4.1 Presentation av empiri 

– Andersson (1998). Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv.  

Studien innefattar intervjuer med 22 stycken barn i åldern 10-11 år som är placerade i 

familjehem. Intervjufrågorna berör frågor om barnens relation till sin biologiska familj 

respektive familjehemmet. Studiens resultat visar att hälften av barnen har kontakt med sin 

biologiska mamma och några barn har även kontakt med sin biologiska pappa. Det framgår att 

några barn känner familjetillhörighet sitt familjehem likväl som till sin biologiska familj. 

Vissa barn känner endast tillhörighet till familjehemmet.  

 

– Andersson (2008a). Barndomens placeringar och ungas tillbakablick. Studien innefattar 

intervjuer med 26 stycken vuxna individer som under sin barndom var placerade på barnhem. 

Studien baseras på tre uppföljande intervjutillfällen under perioder då individerna varit 15-30 

år gamla. Anledningen till att barnen placerades var på grund av föräldrarnas omsorgsbrist 

samt olämplig hemmiljö. Andersson beaktar ett barns perspektiv och redogör för hur 

individerna ser på sin placeringshistoria i barndomen, samt hur individerna ser på deras 

erfarenheter av placeringen. Resultatet visar att tre fjärdedelar av intervjupersonerna har 

erfarenheter av att placeras i familjehem, en fjärdedel av alla intervjupersoner har erfarenheter 

av institutionsvård.  

 

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

barn i samhällsvård. Studien innefattar uppföljande intervjuer med 26 stycken vuxna 

individer som varit placerade under barndomen. Resultatet visar att vissa barn som vuxit upp 

under svåra förhållanden ändå klarar sig bra som vuxna. Av resultatet framgår att en del barn 

som är placerade i familjehem klarar av skolan väldigt bra. Vissa barn hoppar av grundskolan 
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men tar tag i skolan i framtiden. Några individer har en trygg position på arbetsmarknaden 

medan andra är sjukskrivna på grund av psykisk eller fysisk ohälsa. Några av 

intervjupersonerna har aldrig haft någon position på arbetsmarknaden på grund av missbruk 

eller kriminalitet. Resultatet visar även att antalet pojkar med erfarenheter av missbruk, 

kriminalitet och psykisk sjukdom är fler än antalet kvinnor med samma erfarenheter.  

 

– Bovenschen et al. (2016). Foster children's attachment behavior and representation: 

Influence of children's pre-placement experiences and foster caregiver's sensitivity. Studien är 

en kvantitativ undersökning av placerade barns beteende och dess relationer till andra. Av 

resultatet framgår att placerade barn riskerar psykisk och social ohälsa samt 

beteendeproblematik. Risken för problematik minskar om barnet har en trygg anknytning till 

sina biologiska föräldrar. Resultatet visar även att barnets traumatiska upplevelser i hemmet, 

innan barnet placerades, orsakade hyperaktivitet och beteendeproblematik. Slutligen visar 

resultatet att familjehemsplacerade barns anknytningsbeteende främst påverkas av 

familjehemmets anknytningsrelationer.  

 

– Carlsson (2007). Socialt kapital och psykisk hälsa. Studien baseras på material från en stor 

folkhälsoenkät som besvarats av 73 330 personer. Rapporten redogör för hur den psykiska 

ohälsan ser ut och varierar mellan olika grupper i samhället. Resultatet beskriver att social 

hälsa innebär delaktighet och tillgång till sociala relationer med familj, vänner, släkt och 

bekanta. Resultatet visar att socialt stöd av nätverket är betydande för individens psykiska och 

sociala hälsa. En vuxen individs tillit till andra människor har stor påverkan på den psykiska 

hälsan, men sambanden mellan tillitsfulla relationer och psykisk ohälsa är inte lika starka 

gällande barn.  

 

– Cederborg & Karlsson (2001). Omhändertagande med barnets perspektiv. Studien 

innefattar intervjuer med 20 stycken barn som har omhändertagits enligt LVU. Studien 

redogör för barnets upplevelse av dess delaktighet i omhändertagandeprocessen samt hur 

barnens perspektiv beaktades under utredningen. Intervjuerna genomfördes år 1999 i barnets 

dåvarande hem. Resultatet visar att större delen av barnen inte kände sig delaktiga i 

placeringsprocessen. Av resultatet framgår även att barnets perspektiv sällan togs i beaktande 

då barnet inte fick någon möjlighet att prata om sina känslor och upplevelser enskilt med 

socialsekreterare. Större delen av barnen fick inte träffa medlemmarna i familjehemmet innan 
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de flyttade dit.   

 

– Coyne & Harder (2011). Children’s Participation in Decision-making: Balancing 

Protection with Shared Decision-making Using a Situational Perspective. Studien baseras på 

en argumentationsanalys gällande barns rätt till delaktighet i ärenden som rör denne. Av 

resultatet framgår att det kan vara svårt att involvera barn i ärenden, då föräldrar ofta vill 

skydda sitt barn mot information om problematiska förhållanden i hemmet. Föräldrarna kan 

också känna att bördan läggs på barnet om barnet är delaktig i ärendet. Slutligen visar 

resultatet att det kan finnas svårigheter att involvera barn i beslut eller åtgärder då det kan 

påverka barnet negativt istället för positivt.  

 

– Dubois-Comtois et al. (2015). Behavior problems of children in foster care: Associations 

with foster mothers’ representations, commitment, and the quality of mother-child interaction. 

Studien baseras på observationer av 83 stycken familjehemsplacerade barn tillsammans med 

dess fosterföräldrar. Observationerna genomfördes när barnet lekte fritt tillsammans med 

fosterföräldrarna. Utöver observationer genomfördes intervjuer med fosterföräldrarna 

gällande barnets beteende. Resultatet visar att större delen av de barn som deltog i studien har 

någon form av beteendeproblematik. Utifrån resultatet framgår att en del biologiska föräldrar 

till barnet lever med psykisk sjukdom och har svårigheter med relationen till sitt barn. 

 

– Haight, Doner Kagle & Black (2003). Understanding and Supporting Parent-Child 

Relationships during Foster Care Visits: Attachment Theory and Research. Studien baseras 

på tidigare forskning om barnets välfärd och dess anknytning till sina biologiska föräldrar. Av 

resultatet framgår att kontakt med föräldrarna i form av umgänge är en viktig del för 

relationen mellan det placerade barnet och dessa biologiska föräldrar. Regelbunden kontakt är 

nödvändig för att upprätthålla relationen inför barnets framtida återvändo till sin biologiska 

familj. Kvaliteten i umgänget är viktig för relationen mellan barnet och biologiska föräldrarna 

och påverkar anknytningen mellan dem. 

 

– Hunt, Waterhouse & Lutman (2010). Parental Contact for Children Placed in Kinship Care 

Through Care Proceedings. Studien baseras på data från uppföljningar av en mängd barn som 

varit aktuella vid två myndigheter i England. Av resultatet framgår att barn som är placerade i 

nätverket har lättare att behålla kontakten med minst en biologisk förälder, vilket beskrivs 
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bero på att familjehemmet och de biologiska föräldrarna har ett bra samarbete gällande 

umgängeskontakt under placeringstiden. Resultatet visar att barn som är placerade i 

familjehem riskerar sämre kvalitet i umgänget med sina biologiska föräldrar, då kontakten 

mellan familjehemmet och biologiska föräldrarna är problematisk. 

 

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

Placed in Foster Care: An Overview of Current Challenges studerar placerade barns känslo- 

och beteendeproblematik. Av resultatet framgår att riskerna för psykisk ohälsa hos placerade 

barn grundas i de traumatiska erfarenheter som barnet har, då ett placerat barn ofta varit med 

om traumatiska händelser inom familjen och har behövt separera från sin biologiska familj. 

Resultatet visar även att barn som varit placerade i familjehem har större risk för psykisk 

ohälsa i vuxen ålder. Studiens resultat beskriver att individer som varit placerade som barn har 

även större risk att utveckla drogmissbruk. 

 

– Schofield & Beek (2009). Growing Up In Foster Care: Providing a Secure Base Trough 

Adolscence studerar barn som varit placerade i familjehem under en lång period. Studien 

redogör för barnens relation till familjehemmet samt hur relationen har påverkat barnet i 

vuxen ålder. Resultatet visar att familjehemsplacerade barn har olika synsätt på kontakten 

med sin biologiska familj. Kontakten med den biologiska familjen kan vara komplicerad och 

vissa barn vill inte återvända till sin biologiska familj efter placering. En del barn vill tillbaka 

till sina biologiska föräldrar, men blir bortstötta. Dessa barn får ofta fortsätta vara en del av 

familjehemmet. Resultatet visar att en stor del av barnen beskriver sitt familjehem som sin 

familj.  

 

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

före detta fosterbarn är en rapport som baseras på 56 stycken uppföljningsintervjuer med barn 

som har erfarenheter av att placeras i familjehem. Barnen har beskrivit sina upplevelser och 

erfarenheter av placeringen samt diskuterat dess delaktighet i placeringsprocessen. I resultatet 

påtalas vikten av att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar under placeringstiden för 

att underlätta framtida återförening med föräldrarna, samt att barnet ska ges kunskap om sin 

bakgrund och sin biologiska familj. Av resultatet framgår att 15 stycken av intervjupersonerna 

upplevde samarbetssvårigheter mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Det 
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framgår att 51 intervjupersoner vet varför de placerades som barn. Barnen beskriver att det 

var familjehemmet som förklarade varför barnet bodde hos dem. Fem intervjupersoner vet 

inte varför de placerades i familjehem. En intervjuperson beskriver sig vara besviken över att 

inte socialtjänsten förklarade orsaker till placeringen, intervjupersonen önskar att det var 

socialtjänsten som stod för förklaringen och inte familjehemmet. Några intervjupersonen har 

en diffus uppfattning om varför de har placerats i familjehemmet. Personerna hade svårt att 

förstå varför deras syskon fick bo kvar hemma medan intervjupersonen själv placerades i 

familjehem. 

 

4.2 Sammanfattning  

Varje enskild studies innehåll och resultat har i detta kapitel presenterats kortfattat för att 

tydligt redogöra för det som framkommer i empirin. Resultatet visar att många barn som är 

eller har varit placerade i familjehem har dålig kontakt med sina biologiska föräldrar. Något 

som återkommer i resultatet är familjehemsplacerade barns risk för ohälsa. Resultatet visar 

även att familjehemsplacerade barn sällan får vara delaktiga i placeringsprocessen hos 

socialtjänsten. En viktig aspekt att ha i åtanke är att resultatet även visar att en del individer 

som varit placerade klarar sig bra som vuxna. I nästa kapitel presenteras resultaten mer 

ingående för att på bästa sätt kunna analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 
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5. Analys  

Analysen presenteras via de fyra teman som tagits fram med hjälp av en kategorisering av 

studiens empiri. Dessa är: 1) barns kontakt med biologiska föräldrar, 2) barns psykiska hälsa, 

3) barns sociala hälsa och 4) barns delaktighet i placeringsprocessen. Analysen sker i 

relation till teoretisk referensram och även i viss mån till lagstiftning och riktlinjer i 

barnkonventionen. Sedan följer ett sammanfattande resonemang. Under temat ”barns 

delaktighet i placeringsprocessen” relateras analysen även till egen förförståelse om arbete 

med barn och familjer inom socialtjänsten, detta presenteras under rubriken 5.4.1. 

Förförståelsen skiljer sig gentemot resultatet som framkommer i empirin. Erfarenheter utifrån 

arbetet med barn och familjer är att socialtjänstens arbete med barns delaktighet har utvecklats 

på senare år. Av den anledningen kan det vara intressant att beskriva egna erfarenheter av 

barns delaktighet i ärenden hos socialtjänsten. 

 

5.1 Barns kontakt med biologiska föräldrar 

Resultat från studier av tidigare forskning visar att de flesta individer som varit placerade i 

familjehem beskriver att de har haft sporadisk eller ingen kontakt med sina biologiska 

föräldrar under placeringstiden. Individer som varit placerade som barn beskriver att de i 

vuxen ålder inte har någon kontakt med sina biologiska föräldrar. Några personer har lite 

kontakt medan ytterst få personer har bra kontakt med de biologiska föräldrarna (Westberg & 

Tilander, 2010). Inom anknytningsteorin är begreppet ”trygg bas” centralt, vilket innebär den 

trygghet barnet känner till sina primära vårdgivare, vanligtvis sina biologiska föräldrar 

(Bowlby, 2010). Ainsworth (1971, citerad i Bowlby, 2010) beskriver begreppet ”otrygg 

anknytning”. Otrygg anknytning kan orsakas av att barnet inte fått tillräckligt med 

tillgänglighet eller har blivit försummat av sin förälder under barndomen. Om barnet känner 

en otrygghet till den trygga basen minskar tilliten till sina föräldrar. Barnets otrygghet och 

låga tillit till föräldrarna kan skapa en känsla av att föräldrarna inte behövs, vilket i sig kan 

innebära att barnet inte använder sina föräldrar för känslomässig tillgänglighet. En tolkning 

utifrån Ainsworths beskrivning om otrygg anknytning är att barnets känsla av att inte behöva 

sina biologiska föräldrar kan leda till att barnet inte vill ha kontakt med dem under 

placeringstiden.  
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I Anderssons (1998) studie framgår att cirka 10 stycken barn har kontakt med någon av sina 

biologiska föräldrar under placeringstiden. Några barn som deltog i studien beskriver att de 

känner tillhörighet till sin biologiska familj och till familjehemmet. En tolkning utifrån 

Bowlbys (2010) begrepp ”trygg bas” är att de barn som har bra kontakt med sina biologiska 

föräldrar under placeringstiden känner starkare trygghet och tillit till att föräldrarna finns kvar, 

än de barn som inte har någon kontakt alls med föräldrarna. Tolkningen utifrån Bowlbys 

beskrivning om den trygga basen är också att barn som har bra kontakt med sina biologiska 

föräldrar under placeringstiden inte har varit med om samma negativa upplevelser i 

barndomen, som de barn som inte vill ha kontakt med sina föräldrar. Andersson beskriver 

även att några barn endast känner tillhörighet till sitt familjehem. En tolkning utifrån 

Ainsworths (1971, citerad i Bowlby, 2010) beskrivning om otrygg anknytning är att de barn 

som inte har kontakt med sina biologiska föräldrar kan känna en otrygghet till sina föräldrar. 

Barnets otrygghet kan orsakas av att föräldrarna inte varit tillräckligt tillgängliga för barnet 

under barndomen. Psykisk sjukdom hos föräldern kan ha orsakat att föräldern inte orkat tagit 

hand om sitt barn eller behandlat barnet oberäkneligt, vilket kan leda till otrygg anknytning 

(ibid). Ainsworth beskriver att otrygg anknytning kan orsakas av att barnet blivit försummat 

under barndomen. Anknytningsteorin beskriver även att barnets upplevelser i barndomen kan 

följa med individen i vuxen ålder. Individer som deltagit i Cederborg och Karlssons (2001) 

studie beskriver känslor av sorg och skada över att inte haft kontakt med sina biologiska 

föräldrar under placeringen, samt att dessa känslor finns med i vuxen ålder.  

 

Trots bra kontakt under placeringen blir några barn bortstötta av sina biologiska föräldrar efter 

placeringen, dessa barn ser familjehemmet som sin familj (Schofield & Beek, 2009). Barnets 

utveckling påverkas främst av föräldrarnas behandling av barnet, samt av det känslomässiga 

bandet mellan barnet och modern (Bowlby, 2010). Sorgen över att inte ha kontakt eller bli 

bortstött av sin förälder kan orsaka negativa beteendemönster hos individen. En tolkning 

utifrån Ainsworths (1971, citerad i Bowlby, 2010) begrepp ”otrygg anknytning” är att om 

barnet känner en otrygg anknytning till sina biologiska föräldrar, finns risken att barnet inte 

känner någon trygghet till sitt familjehem. Om barnet inte känner trygghet till någon vuxen 

ökar risken för social och psykisk ohälsa (Bovenschen et al., 2016). Bowlby beskriver att 

barns utveckling främst påverkas av föräldrarnas behandling av barnet samt av det 

känslomässiga bandet mellan barnet och föräldrarna. En tolkning utifrån Bowlbys beskrivning 
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är att barnets känsla av otrygghet till sina biologiska föräldrar kan leda till att barnet känner 

större trygghet till familjehemmet, vilket kan resultera i att barnet ser dem som sin familj 

istället för sina biologiska föräldrar. En tolkning utifrån Bovenschen et al. (2016) resultat är 

att barn inte känner trygghet till någon person har högre risk för ohälsa. 

 

5.1.1 Vikten av samarbete mellan familjehem och biologiska föräldrar 

Bowlby (2010) beskriver att barns utveckling till stor del påverkas av känslomässiga 

relationer till biologiska föräldrarna. En tolkning utifrån Bowlbys utgångspunkt är att barnets 

kontakt med sina biologiska föräldrar fungerar bättre om barnet placeras inom nätverket. 

Barnets kontakt med sina biologiska föräldrar antas ske naturligt eftersom barnet är placerat 

hos personer som familjen har en relation till. En placering inom nätverket kan främja barnets 

utveckling då det finns en större möjlighet att upprätthålla en bra relation mellan barnet och 

dess föräldrar, vilket Bowlby beskriver har stor påverkan på barnets utveckling. Hunt et al. 

(2010) beskriver att samarbete mellan familjehem och biologiska föräldrar kan vara lättare om 

barnet placeras inom nätverket. Några individer som placerats utanför nätverket beskriver 

samarbetssvårigheter mellan familjehem och biologiska föräldrar, ofta på grund av att 

familjehemmet förespråkade umgängesbegränsningar mellan barnet och dess biologiska 

föräldrar. Haight et al. (2003) beskriver att kvaliteten i umgänget är viktig och påverkar 

anknytningen mellan barnet och sina biologiska föräldrar. Utifrån Westberg och Tilanders 

(2010) studie framgår att flertalet barn har erfarenheter av samarbetssvårigheter mellan 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Ainsworth (1971, citerad i Bowlby, 2010) 

beskriver begreppet ”otrygg anknytning”. Otrygg anknytning kan skapas om barnet inte 

känner någon tillit till föräldrarna. Flertalet barn beskriver konflikter och samarbetssvårigheter 

kring umgänget. En tolkning utifrån Ainsworths begrepp om otrygg anknytning är att 

svårigheter kring barnets umgänge med sina biologiska föräldrar kan påverka barnets 

anknytning till dem. En tolkning utifrån Bowlbys utgångspunkt om att trygga relationer 

främjar barnets utveckling, är att det är viktigt att barnen under umgängestillfällen får 

möjlighet att skapa en tryggare relation till sina biologiska föräldrar. Regelbunden 

kvalititetstid mellan barn och biologiska föräldrar kan främja en ökad trygghet hos barnet. En 

tolkning utifrån Ainsworths begrepp ”trygg anknytning” är att ökad trygghet hos barnet kan 

leda till att barnet känner en tryggare anknytning till sina biologiska föräldrar. En trygg 
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anknytning kan innebära att barnet har en trygg relation till sina biologiska föräldrar, vilket i 

sig kan medföra minskad risk för negativ utveckling hos barnet. 

 

Om barnet upplever konflikter mellan familjehem och biologiska föräldrar kan det finnas en 

risk att barnet inte får träffa sina biologiska föräldrar i den mån som bestämts. En tolkning 

utifrån Bowlbys (2010) beskrivning om relationers påverkan på barnets utveckling är att barn 

som inte får träffa sina biologiska föräldrar kan utveckla en otrygg anknytning till dem, vilket 

kan resultera i en känsla av att barnet inte behöver dem. Av den anledningen är det av stor 

vikt att socialtjänsten styr umgängeskontakten så att barnet får möjlighet att träffa sina 

biologiska föräldrar. Av Cederborg och Karlssons (2001) resultat framgår att endast en pojke 

har erfarenhet av att familjehem och biologiska föräldrar kom överens och samarbetade 

gällande umgänget och denna pojke har bra kontakt med sin biologiska mamma idag. Samma 

pojke beskriver att han tappade kontakten med släktingar på grund av att han sällan fick 

umgås med dem, då det gick lång tid mellan varje umgängestillfälle. Utifrån denna 

beskrivning, samt utifrån Bowlbys utgångspunkt, är tolkningen att samarbete mellan 

familjehem och biologiska föräldrar är viktigt för att barnet inte ska påverkas negativt. En 

ytterligare tolkning utifrån Bowlbys utgångspunkt är att om alla parter samarbetar med 

varandra gynnar det barnet och dess kontakt med sin biologiska familj när placeringen 

avslutas.  

 

5.2 Barns psykiska hälsa 

Resultat i studier av tidigare forskning visar att barn med otrygg anknytning till sina 

biologiska föräldrar har större risk att utveckla psykisk ohälsa (Bovenschen et al., 2016; 

Dubois-Comtois et al., 2015). Av resultatet framgår att placerade barn har större risk för 

psykisk ohälsa. Om barnet känner en trygg anknytning till sina biologiska föräldrar minskar 

risken för ohälsa. Pecora et al. (2009) beskriver att den psykiska ohälsan hos barn ofta 

grundas i traumatiska upplevelser som barnet varit med om, till exempel separation från sina 

biologiska föräldrar. Det framgår även att barn som varit placerade har större risk att utveckla 

missbruk och depression i vuxen ålder.  
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Carlsson (2007) beskriver att familjen har betydelse för individens psykiska hälsa. En vuxen 

individs tillit till andra människor har påverkan på den psykiska hälsan, men dessa aspekter är 

inte lika starkt relaterade till varandra när det gäller barn. Anknytningsteorins utgångspunkt 

betonar känslomässiga relationer mellan barnet och dess biologiska föräldrar. En bra relation 

ger barnet en trygg anknytning medan en sämre relation kan orsaka en otrygg anknytning, 

som i sin tur kan orsaka beteendeproblematik hos barnet (Ainsworth, 1971, citerad i Bowlby, 

2010). Resultatet visar att flertalet individer inte har kontakt med sina biologiska föräldrar i 

vuxen ålder och en del individer lider av psykisk ohälsa. En tolkning utifrån Ainsworths 

beskrivning om otrygg anknytning är att barnets anknytning till föräldrar kan vara en 

anledning till varför vissa individer inte vill ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Att 

barnet inte vill ha kontakt med sina biologiska föräldrar kan leda till att individen i vuxen 

ålder vill leva sitt liv utan kärlek och stöd från dem och andra i nätverket. Andersson (2008b) 

påtalar att otrygg anknytning får olika följder för olika personer beroende på individens 

förmågor. Med detta menas att riskerna för varje individ kan se olika ut beroende på individen 

och den sociala omgivningen. Riskfaktorer hos individen samt riskfaktorer i omgivningen 

samspelar och påverkar varandra. Individen har ökad risk för sårbarhet om den sociala 

omgivningen består av riskfaktorer. Broberg et al. (2009) beskriver att vissa psykiska besvär 

orsakas av påfrestningar i miljön, exempelvis separationer eller våld i familjen. Därför är det 

viktigt att förstå att alla individer inte utvecklar psykisk ohälsa på grund av individuell 

problematik, eftersom ohälsa kan orsakas av erfarenheter som skapats utifrån den sociala 

omgivningen.  

 

Av resultatet framgår att flertalet personer som har varit placerade utvecklade ett missbruk 

samt är kända för kriminalitet i vuxen ålder (Andersson, 2008b). Carlsson (2007) beskriver 

vikten av känslan av sammanhang för en individ, detta kan påverka hur individens hälsa 

utvecklas. Bowlbys (2010) utgångspunkt är att barns utveckling påverkas av föräldrarnas 

behandling av barnet samt barnets relation till sina föräldrar. En tolkning utifrån Bowlbys 

utgångspunkt är att individer som inte har några trygga relationer till sitt nätverk riskerar att 

hamna i umgängen som kan ha dåligt inflytande på individen, vilket kan leda till att individen 

utvecklar missbruk och/eller kriminalitet. Ainsworth (1971, citerad i Bowlby, 2010) redogör 

för begreppet ”trygg anknytning”, vilket innebär att barnet har trygga relationer till specifika 

personer och detta bidrar till att barnet känner en trygg anknytning till dem. En tolkning 
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utifrån Ainsworths begrepp om trygg anknytning är att individen får en känsla av 

sammanhang samt en känsla av att ha trygga relationer i umgängen som kan ha negativ 

påverkan på individen. Individen skapar en trygg anknytning till dessa personer. Om 

individen skapar en trygg anknytning till personer som är kriminella eller har ett missbruk kan 

det vara svårt att lämna dessa relationer för ett välmående liv. Individen vill inte vara med om 

samma separationsångest och den sorg som en separation innebär, eftersom individen 

troligtvis har traumatiska erfarenheter av detta från barndomen.  

 

En tolkning utifrån Bowlbys (2010) utgångspunkt samt Ainsworths (1971, citerad i Bowlby, 

2010) begrepp om trygg anknytning är att alla individer som varit placerade i familjehem inte 

utvecklas negativt. Andersson (2008b) skriver att vissa personer som varit placerade klarar sig 

hyggligt bra som vuxna. En tolkning utifrån Anderssons resultat är att det är viktigt att vara 

medveten om detta, då resultatet visar att en del individer klarar sig bra i livet med arbete, 

skolgång och ekonomi etc. Bowlby påtalar vikten av trygga relationer för barnets utveckling 

och en tolkning utifrån detta är att individens identitetsutveckling kan till stor del präglas av 

hur barnet utvecklas under placeringstiden. Ainsworth och Bowlby påtalar att trygga 

relationer kan främja individens utveckling. En tolkning utifrån detta är att trygga relationer 

till ett familjehem samt en relativt god kontakt med sina biologiska föräldrar ökar 

möjligheterna för individens välmående i framtiden, eftersom trygg anknytning kan främja 

psykisk ohälsa medan otrygg anknytning ökar risken för ohälsa. 

 

5.3 Barns sociala hälsa 

Bovenschen et al. (2016) skriver att familjehemsplacerade barn riskerar psykisk och social 

hälsa. Av Carlssons (2007) enkätresultat framgår att socialt stöd från nätverket, främst från 

familjen, har betydelse för barnets sociala hälsa. En positiv social hälsa utvecklas då barnet 

känner sammanhang och delaktighet. Carlsson skriver att individens tillit till andra människor 

har stor påverkan på hur den sociala och psykiska hälsan utvecklas, men detta samband är inte 

lika starkt gällande barn. Andersson (2008b) påtalar att skolan har stor betydelse för barnets 

framtid och dess sociala hälsa. Andersson beskriver familjehemsplacerade barn löper större 

risk att prestera sämre i skolan, vilket kan leda till en dålig position på arbetsmarknaden som i 

sin tur kan leda till social och psykisk ohälsa. Resultatet i Anderssons intervjustudie visar att 

familjehemsplacerade barns skolgång ser olika ut från barn till barn. Vissa individer har i 
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vuxen ålder utbildat sig och arbetar som chef, medan andra individer är sjukskrivna på grund 

av fysisk och psykisk hälsa.  

 

Broberg et al. (2009) beskriver att barnets anknytning till sina vårdgivare handlar om att 

etablera en balans mellan att vara oberoende av och kunna lita på sina vårdgivare samt våga 

utforska andra delar av omgivningen. Carlsson (2007) beskriver vikten av att barnet får stöd 

från nätverket. Bowlby (2010) redogör för begreppet ”trygg bas”, vilket innebär att barnet har 

en trygg relation till sina föräldrar och känner tillit till att föräldrarna finns där. En tolkning 

utifrån Bowlbys beskrivning är att om barnet känner en trygg anknytning till sina biologiska 

föräldrar ökar möjligheten för barnet att våga sig ut i omvärlden, eftersom barnet vet att 

föräldrarna finns kvar när denne återvänder. En ytterligare tolkning utifrån Bowlbys 

beskrivning är att barnet har utvecklat en känsla av trygghet genom den trygga basen, vilket 

gör att barnet känner en trygghet i andra sammanhang och även vågar lita på andra 

människor. Denna trygghet är viktig för att barnet ska kunna känna ett sammanhang i andra 

relationer. Trots att sambandet mellan trygga relationer och hälsa inte är lika starkt gällande 

barn är min tolkning att barn som inte känner en trygg anknytning till sina primära vårdgivare 

kan ha svårt att känna tillit till andra, vilket kan påverka när barnet blir äldre och börjar delta i 

fritidsaktiviteter eller börjar i skolan. Bowlby beskriver att trygga relationer främjar barnets 

utveckling. En tolkning utifrån detta är att barn som inte känner trygghet till någon kan ha 

svårt att utveckla positiva relationer som är viktiga för barnets fortsatta utveckling. Både 

Carlsson och Bowlby påtalar barnets relation till familjen och dess påverkan på barnets 

utveckling. En tolkning utifrån detta är att barnets anknytning till föräldrar och nätverket har 

påverkan på individens hälsoutveckling, och med en otrygg anknytning har barnet högre risk 

för social och psykisk ohälsa. Otrygg anknytning kan orsaka dåliga relationer som i sin tur 

kan orsaka negativ hälsoutveckling hos barnet.  

 

5.3.1 Skolans betydelse för den sociala hälsan 

I Anderssons (2008b) resultat framgår att den sociala hälsan ser olika ut bland vuxna som har 

varit placerade som barn. De flesta intervjupersonerna har klarat av skolan på ett eller annat 

sätt. Några personer har klarat grundskolan direkt och avslutat gymnasiet, medan andra har 

hoppat av skolan men senare utbildat sig på Komvux. I Anderssons (1998) studie, som 

baseras på intervjuer med familjehemsplacerade barn, berättar de flesta barnen att de känner 
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en tillhörighet till familjehemmet och/eller sin biologiska familj. En tolkning utifrån detta är 

att barnet känner en trygg anknytning till någon vårdgivare. Enligt Carlsson (2007) är denna 

trygghet viktig för den sociala hälsan och en tolkning utifrån detta är att det just är därför som 

de flesta barnen klarar av sin skolgång. En tolkning utifrån Bowlbys (2010) begrepp ”trygg 

bas” är att barn med en trygg bas har lättare att utveckla sociala relationer till vänner, vilket i 

sin tur kan ha stor påverkan på hur barnet klarar av sina studier. En känsla av delaktighet och 

sammanhang är viktig för en positiv social hälsa. Carlsson skriver att barnets känsla av 

sammanhang har påverkan på barnets utveckling, samtidigt som Bowlbys utgångspunkt är att 

trygga relationer främjar barnets utveckling. En tolkning utifrån Bowlbys utgångspunkt är att 

trygga relationer till föräldrar leder till trygga relationer i övriga sammanhang. Trygga 

relationer skapar en känsla av delaktighet och sammanhang. Känslan av delaktighet och 

sammanhang hjälper barnet att få en positiv känsla i skolan, vilket kan innebära att barnet 

lättare klarar av skolan. En ytterligare tolkning utifrån Bowlbys utgångspunkt är att barn som 

har svårt med sociala relationer känner sig mindre delaktig, vilket kan innebära att barnet kan 

ha svårare att klara av skolan. Barn som inte känner något sammanhang i skolan kan utveckla 

en känsla av ensamhet, vilket kan leda till barnet inte vill gå till skolan och därmed riskera att 

inte klara av sina studier. En tolkning utifrån anknytningsteorin är att en trygg bas och en 

trygg anknytning är väldigt viktig för barnets framtid och fortsatta utveckling.  

 

Utifrån Anderssons (2008b) resultat framgår att några individer är sjukskrivna på grund av 

psykisk eller fysisk ohälsa. Utifrån dessa resultat framgår återigen familjehemsplacerade 

barns risk för psykisk ohälsa. En tolkning utifrån Bowlbys (2010) beskrivning av relationers 

påverkan på barns utveckling är att psykisk ohälsa hämmar utvecklingen av den sociala 

hälsan. Personer som lever med psykisk ohälsa kan ha svårt att vara delaktig i sina 

kamratrelationer, vilket kan skapa en känsla av ensamhet istället för en känsla av 

sammanhang. Broberg et al. (2009) diskuterar miljöfaktorer och genetiska faktorer. Psykiska 

symptom kan orsakas av genetiskt arv. En tolkning utifrån Broberg et al. är att detta kan vara 

en anledning till att vissa individer i Anderssons studie är sjukskrivna. Utifrån denna aspekt är 

det viktigt att betona att anknytningen inte behöver vara betydande i sådana fall, utan att 

psykiska symptom kan uppkomma på grund av genetiskt arv. Resultatet visar att det inte finns 

någon typisk framtid för barn som varit placerade i familjehem. En tolkning utifrån Bowlbys 

utgångspunkt är att det är viktigt att barnet har ett stöd från sina biologiska föräldrar och/eller 
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familjehemmet, vilket kan påverka barnets utveckling positivt. Ett bra stöd från vårdgivare 

kan innebära att barnet har större möjligheter att klara av skolan, vilket är betydande för 

framtida arbete och försörjning. Carlsson (2007) och Bowlby påtalar relationers påverkan på 

barnets utveckling och en tolkning utifrån detta är att trygga relationer, en bra utbildning samt 

ett arbete är skyddsfaktorer mot ett negativt levnadssätt. 

 

5.4 Barns delaktighet i placeringsprocessen 

Resultat i studier av tidigare forskning visar att flertalet barn som placeras i familjehem inte 

har känt sig delaktiga i placeringsprocessen (Cederborg & Karlsson, 2001). Utifrån Westberg 

och Tilanders (2010) studie, baserad på 56 stycken uppföljningsintervjuer med barn som varit 

placerade i familjehem, framgår att flertalet barn som har varit placerade i familjehem inte är 

medvetna om orsaker till placeringen. Barnen beskriver att de inte fått någon förklaring av 

socialtjänsten under placeringsprocessen, utan det är främst familjehemmet som har förklarat 

situationen för barnen. Vidare framgår att barnen sällan fått möjlighet att prata om sina 

känslor och upplevelser av placeringen med socialsekreterare, varken innan eller efter 

placeringen. En viktig aspekt som framkommer i resultatet är att många barn inte fick 

möjligheten att träffa sitt familjehem innan de placerades (Cederborg & Karlsson, 2001). 

Enligt FN:s barnkonvention (1989) ska alla barn ha möjlighet att fritt framföra sina åsikter i 

ärenden som rör barnet själv. Det barndomssociologiska perspektivet berör forskning om 

barnets delaktighet och utgångspunkten handlar om att inta ett barnperspektiv. Andersson 

(2008a) redogör för barns perspektiv inom barndomssociologin, vilket innebär att barnet ska 

vara delaktig och ges möjlighet att berätta om sina egna upplevelser om sin verklighet. 

Andersson skriver att det inom socialt arbete är av stor vikt att beakta barns perspektiv. 

Socialstyrelsen (2012) beskriver att barnens åsikter och beskrivningar är ett viktigt medel för 

att komplettera beslutsunderlag inom socialtjänsten. Av denna anledning är det viktigt att 

socialsekreterare arbetar för att göra barnet delaktig i ärendet. Bowlbys (2010) påtalar vikten 

av att barnet har trygga relationer till sina biologiska föräldrar. Trygga relationer kan främja 

barnets utveckling. Utifrån Bowlbys utgångspunkt tolkas att det som socialsekreterare är 

viktigt att arbeta för regelbunden kontakt mellan barnet och dess biologiska föräldrar, då detta 

kan främja barnets psykiska och sociala utveckling. 
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Det barndomssociologiska perspektivets utgångspunkt handlar om att barn har rätt att vara 

delaktiga och framföra sina åsikter och synpunkter i ärenden som rör dem själva. Inom det 

barndomssociologiska perspektivet påtalas att barn som är delaktiga i ärendet ska inte behöva 

berätta den exakta sanningen om situationen, utan barnet ska ges möjlighet att beskriva sin 

upplevelse av det som har hänt (Halldén, 2007). Halldén skriver att barn ska beaktas som 

vilken annan social grupp som helst, vilket innebär att barnet ska få vara delaktig i ärenden 

som rör barnet. Coyne och Harder (2011) argumenterar för barns rätt till delaktighet i ärenden 

som rör dem själva. Resultatet i deras studie visar att det finns svårigheter i att involvera barn 

i ärendet eftersom föräldrarna ofta vill skydda barnet från information. Föräldrarna vill 

dessutom inte att barnet känner en tyngd på grund av informationen om problematiska 

förhållanden i hemmet. Andersson (2008b) beskriver att det är väldigt viktigt för barnet att få 

möjlighet att prata om sina känslor och tankar om sin erfarenhet, då tankarna och känslorna är 

viktiga för vilka konsekvenser erfarenheten får. Barnet kan tillfriskna eller utveckla en 

bestående störning beroende på vilka tankar och känslor denne har om sin erfarenhet. 

Barndomssociologin påtalar barnets rätt att vara delaktig i ärenden som rör denne själv och en 

tolkning av denna grundprincip är att det är av stor vikt att barnet får möjlighet att vara 

delaktig i ärenden hos socialtjänsten. Med hänsyn till barnets ålder och mognad ska barnet få 

möjlighet berätta om sina upplevelser och bli lyssnad på. Andersson skriver att barnets 

utveckling präglas av vilka tankar barnet har om sina erfarenheter. En tolkning utifrån 

barndomssociologins utgångspunkt samt Anderssons redogörelse, är att barnets känsla av 

delaktighet kan skapa en trygghet hos barnet, vilket kan leda till att barnet får lättare att prata 

om sina erfarenheter. Om barnet får möjlighet att prata om sina erfarenheter kan barnet ha 

lättare att bearbeta det som hänt. Genom barnets berättelse kan socialarbetaren få en 

uppfattning om hur barnet tänker och socialarbetaren ges möjlighet att utveckla förståelsen för 

barnets upplevelse, vilket kan vara viktigt för beslutet (jfr Socialstyrelsen, 2012).  

 

5.4.1 Tolkning av barns delaktighet utifrån egen förförståelse  

I jämförelser av resultat och egen förförståelse är min tolkning att socialarbetare har blivit 

bättre på att beakta barns perspektiv i ärenden som rör barn. Idag får barnen möjlighet att 

prata enskilt och/eller tillsammans med en närstående vuxen. Barn får även möjlighet att prata 

med socialsekreterare på en trygg plats i hemmet då socialsekreterare gör hembesök. Min 

erfarenhet är att socialarbetares grundprincip innebär att denne ska prata med barnet minst 
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lika mycket som med föräldrarna, detta för att barnet ska ges samma möjlighet som sina 

föräldrar att prata om situationen. Av erfarenhet vet jag att det krävs samtycke från 

vårdnadshavare för att barnet ska få vara delaktig i ärendet och oftast vill föräldrarna att 

barnet ska vara delaktig. Av erfarenhet vet jag även att föräldrar ibland säger nej till att barnet 

ska vara delaktig på grund av att föräldrarna tror att barnet inte är medveten om situationen. 

Föräldrar kan beskriva att ”barnet sov” eller ”barnet var på sitt rum” när en specifik händelse 

ägde rum etc. Coyne och Harder (2011) skriver att föräldrar sällan vill att barnet ska vara 

delaktig på grund av föräldrarnas oro att barnet ska bli tyngd av informationen. Halldén 

(2007) redogör för barns perspektiv vilket innebär att barn ska ses som vilken annan social 

grupp som helst och ska få samma möjligheter som vuxna att vara delaktiga i ärenden som rör 

barnet själv. En tolkning utifrån barndomssociologin är att barnets delaktighet i processen kan 

påverka hur kontakten mellan barnet och dess föräldrar ser ut under placeringen. Det är viktigt 

att socialarbetare förklarar för barnet vad som sker och varför, men det är även av vikt att 

föräldrarna får hjälp att prata med sitt barn om placeringen. En ökad förståelse hos barnet kan 

påverka kontakten mellan barn och förälder under och efter placeringen, vilket i sin tur kan 

främja barnets utveckling. 

 

5.5 Sammanfattning 

Empirins resultat har i detta kapitel presenterats mer ingående och analyserats utifrån den 

teoretiska referensramen. Jag har redogjort för egen förförståelse samt för egna tolkningar 

utifrån den teoretiska referensramen. I nästa kapitel sker en sammanfattning av de viktigaste 

resultaten som dessutom diskuteras i relation till studiens syfte. Där diskuteras även teoriernas 

betydelse för analysen.  
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6. Diskussion 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av studiens viktigaste resultat. Under rubriken 6.2 

diskuteras resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Teoriernas betydelse för 

analysen lyfts fram. Vidare innehåller kapitlet en metoddiskussion samt förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Resultatsammanfattning 

Det huvudsakliga resultatet visar att familjehemsplacerade barn har sporadisk eller ingen 

kontakt med sina biologiska föräldrar under placeringstiden (Andersson, 1998). Anledningen 

till att barnen har dålig kontakt med sina föräldrar under placeringstiden kan bero på att 

barnen har en otrygg anknytning till dem. Det är ytterst få barn som har bra kontakt med sina 

föräldrar. Efter placeringen är det få barn som återupptar kontakten med föräldrarna. Ett stort 

antal personer har inte någon kontakt med sina biologiska föräldrar i vuxen ålder. 

Anledningen till att personerna inte har kontakt med föräldrarna är dels för att de inte vill ha 

kontakt, eller för att föräldrarna stöter bort dem efter placeringen. Resultatet visar att 

familjehemsplacerade barn har större risk att utveckla negativa levnadssätt med psykisk och 

social ohälsa (Andersson, 2008b; Bovenschen et al., 2016; Carlsson, 2007). Anledningen till 

att familjehemsplacerade barn har större risk för ohälsa kan bero på den otrygga anknytningen 

till de biologiska föräldrarna. En trygg anknytning till de biologiska föräldrarna främjar 

barnets hälsoutveckling. Vidare visar resultatet att det inte finns någon typisk framtid för 

familjehemsplacerade barn, men det framgår att antalet personer som exempelvis lever med 

missbruk och/eller kriminalitet är större än antalet personer som inte har erfarenheter av det 

(Andersson, 2008b). Något som är viktigt att ha i åtanke är att ett barns identitetsutveckling 

grundar sig i genetiska arv men även i miljöfaktorer, vilket innebär att barns ohälsa kan 

orsakas av genetiskt arv men även på grund av riskfaktorer i miljön (Broberg et al., 2009). 

Slutligen visar resultatet att barn sällan är delaktiga i placeringsärendet. Barn får sällan 

möjlighet att prata om sina tankar och de flesta barn får inte någon förklaring om varför de 

placeras (Cederborg & Karlsson, 2001; Coyne & Harder, 2011; Westberg & Tilander, 2010).  
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6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva och analysera familjehemsplacerade barns anknytning till sina 

biologiska föräldrar samt dess betydelse för barnets sociala och psykiska hälsa. Utöver detta 

var syftet även att studera och analysera familjehemsplacerade barns delaktighet 

placeringsprocessen. Resultatet visar att familjehemsplacerade barns anknytning till sina 

biologiska föräldrar främst är av otrygg karaktär. En otrygg anknytning kan resultera i 

minskad kontakt mellan barn och biologiska föräldrar. Otrygg anknytning är en riskfaktor för 

psykisk och social ohälsa samt beteendeproblematik hos barnet (Bovenschen et al., 2016; 

Carlsson, 2007; Dubois-Comtois et al., 2015) Resultatet visar att flertalet barn inte har någon 

kontakt med sina biologiska föräldrar under placeringstiden. Resultatet synliggör dåliga 

relationer mellan placerade barn och dess biologiska föräldrar och av den anledningen är det 

av stor vikt att barnet, på något sätt, har kontakt med sina biologiska föräldrar under 

placeringstiden. En tolkning utifrån Ainsworths (1971, citerad i Bowlby, 2010) begrepp 

”trygg anknytning” är att barnets kontakt med sina föräldrar kan vara en skyddsfaktor mot att 

barnet utvecklar ett negativt levnadssätt. Resultatet visar även att familjehemsplacerade barn 

sällan är delaktiga i ärendet hos socialtjänsten. Barn får inte prata om sina tankar och känslor 

med socialsekreterare och de får heller inte möjlighet att träffa familjehemmet innan de 

placeras (Cederborg & Karlsson, 2001; Westberg & Tilander, 2010). En tolkning utifrån 

Halldéns (2007) beskrivning om barndomssociologins utgångspunkt, att barnets perspektiv 

ska beaktas, är att barnets känsla av delaktighet kan främja risken för en negativ utveckling 

hos barnet. Resultatet visar, likaså min erfarenhet, vikten av att socialarbetare beaktar barnets 

perspektiv i placeringsärenden för att i möjligaste mån främja barnets utveckling (jfr Haight et 

al., 2003). En tolkning utifrån anknytningsteorin och barndomssociologin är att det är viktigt 

för barnet att få klarhet i varför hen separeras från sina föräldrar, detta kan öka förståelsen hos 

barnet samt påverka barnets relation till sina biologiska föräldrar positivt. En trygg 

anknytning och en bra relation till de biologiska föräldrarna främjar barnets utveckling. Om 

barnet inte får information om orsaker till placeringen kan barnet skapa egna tankar om varför 

hen inte får bo kvar med sina föräldrar. Barnet kan utveckla negativa tankar om sina föräldrar, 

vilket kan leda till att barnet inte vill ha kontakt med dem under och efter placeringen. Dåliga 

relationer kan leda till otrygg anknytning som i sin tur kan orsaka negativ utveckling hos 

barnet. Av den anledningen är det viktigt att socialsekreterare i högre grad ger tid till att 

beakta barnets perspektiv i ärenden som rör barn.  
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6.2.1 Teoriernas betydelse för studiens resultat 

Teorier kan ses som ett hjälpmedel för att förstå studiens resultat (Svensson, 2015). Studiens 

resultat analyseras främst utifrån anknytningsteorin som belyser relationer mellan barn och 

dess biologiska föräldrar samt hur dessa relationer präglar barnets utveckling. 

Anknytningsteorin betonar skyddsfaktorer och riskfaktorer för barns hälsoutveckling och 

teorin utgår från att det främst är anknytningen mellan barnet och dess biologiska föräldrar 

som påverkar utvecklingen. Genom att använda ett annat teoretiskt perspektiv kan resultatet 

se annorlunda ut. Genom att använda ett salutogent perspektiv analyseras de skyddsfaktorer 

som finns för barnets hälsoutveckling, istället för att analysera orsaker till sjukdomar. 

Uppsatsen huvudsakliga analys, utifrån anknytningsteorin, beskriver orsaker till varför barnet 

utvecklas negativt. Om uppsatsens hade utgått från det salutogena perspektivet hade analysen 

betonat orsaker till barnets positiva hälsoutveckling och inte lagt lika stor vikt vid orsaker till 

ohälsa. Om analysen utgått från ett systemteoretiskt perspektiv tolkar jag att resultatet blivit 

relativt lika som nuvarande resultat. Systemteorin belyser individens sociala sammanhang 

samt processer inom nätverket. En individs utveckling präglas av de system som finns runt 

om individen, exempelvis familjen. Individen utvecklas i sina relationer till andra. Likheterna 

mellan anknytningsteorin och det systemteoretiska synsättet är att teorierna belyser individens 

relationer till andra, samt att dessa relationer präglar individens utveckling. Skillnaderna 

mellan teorierna är att anknytningsteorin utgår från att barnets identitetsutveckling präglas av 

barnets anknytning till sina biologiska föräldrar under barndomen, medan systemteorin 

betonar hela nätverkets betydelse för individens utveckling. Systemteorin beskriver även att 

personens utveckling anpassas beroende på vilka miljöer individen befinner sig i. Utifrån 

denna diskussion är min tolkning att forskningsresultatet kan se olika ut beroende på den 

teoretiska referensramen.  

 

6.3 Metoddiskussion 

I all forskning är det viktigt att välja rätt metod till val av forskningsfråga. I litteraturstudier 

studeras tidigare forskning om ämnet och i detta fall, då det finns väldigt mycket forskning 

om ämnet, kan det finnas svårigheter med avgränsning. För att genomföra denna uppsats 

baserad på litteraturstudier krävdes ständig medvetenhet och vaksamhet gällande 

studieområdet. Vid avsaknad av denna medvetenhet finns en risk att forskaren framhäver all 
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forskning som finns, och därigenom förlorar möjligheten att granska och analysera specifika 

aspekter och begrepp. Det tillvägagångssättet kan i sin tur resultera i lägre trovärdighet. 

(Backman, 2008). Eftersom jag i studien strävat efter att uppnå så hög trovärdighet som 

möjligt, har jag noggrant specificerat litteratursökningar utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (jfr Trost, 2012). Allt material som jag använt är inte skrivet av forskare, men 

utifrån vetenskapliga texter framgår återkommande referenser till samma författare som är 

betydande inom ämnet vilket gjort att jag använt mig av verk från dessa författare i studien. 

En del författare skriver utifrån egna erfarenheter och synpunkter, vilket kan innebära att 

resultatet blir mindre trovärdigt. Utifrån denna aspekt har jag med stor försiktighet använt mig 

av sådana källor.  

 

Genom att endast studera tidigare forskning finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

intresse, vilket kan påverka resultaten. Min hypotes är att jag hade fått liknande resultat med 

olika metoder, men att jag i intervju med barn eller unga vuxna hade kunnat ställa följdfrågor 

utifrån intervjupersonens svar. Via intervjustudier finns möjlighet att fråga ett antal personer 

om deras uppfattningar och erfarenheter gällande ämnet, vilket hade kunnat öka 

trovärdigheten, då följdfrågor kan ge tydligare uppfattningar om ämnet. Intervjustudier hade 

eventuellt orsakat minskad generaliserbarhet då det kan vara svårt att se om resultaten varit 

samma i en större population eller i en annan miljö. 

 

6.3.1 Triangulering 

Triangulering är en metod som kan användas för att göra studien mer trovärdig. Triangulering 

kan ske utifrån teorier, metoder och forskare (Svensson & Ahrne, 2015). Då jag är ensam 

författare är det svårt att utgå från en forskartriangulering, dvs. att flera forskare inom ämnet 

läser studien för att få olika perspektiv och resultat. För att öka trovärdigheten i studien har 

jag, flertalet gånger, läst igenom varje specifik vetenskaplig artikel för att få ökad förståelse i 

ämnet. Min handledare har läst igenom min uppsats och gett konstruktiv kritik samt förslag på 

nya idéer och tankesätt, vilket jag anser kan öka trovärdigheten i min studie. För att öka 

trovärdigheten ytterligare har jag lämnat min uppsats till icke studerande personer, som i sin 

tur har granskat språket samt gett ytterligare feedback. Språket har betydelse för hur läsaren 

uppfattar uppsatsens innehåll, därmed är det betydelsefullt att andra personer granskar 

uppsatsen innan inlämning då jag anser att det kan öka uppsatsens trovärdighet.  
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Den teoretiska referensramen grundar sig i anknytningsteorin och det barndomssociologiska 

perspektivet. Den huvudsakliga teorin är anknytningsteorin, som är användbar för analysen av 

familjehemsplacerade barns kontakt med sina biologiska föräldrar samt orsaker till barns 

utveckling. Utöver anknytningsteorin används det barndomssociologiska perspektivet, som 

belyser barnets rätt att komma till tals. Barndomssociologin diskuterar inte mycket om hur 

barnets utveckling påverkas på grund av anknytning. Trots två teorier med tydliga skillnader 

har jag analyserat en del av empirin utifrån båda teorierna, dvs. en teoritriangulering. En 

teoritriangulering användes då det framgick att barnets tankar och känslor har betydelse för 

barnets utveckling och därför är det av vikt att barnet får komma till tals, därför använde jag 

mer än ett teoretiskt perspektiv för att analysera resultatet. Att analysera en aspekt utifrån två 

olika teorier ökar trovärdigheten i uppsatsen (Svensson & Ahrne, 2015). 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Barns delaktighet i ärenden på socialtjänsten framgår som låg. Enligt resultatet får barnen 

sällan möjlighet att prata om sina tankar och upplevelser om sin situation (Cederborg & 

Karlsson, 2001; Coyne & Harder, 2011; Westberg & Tilander, 2010). Av mina erfarenheter 

utifrån mitt arbete med barn och familjer upplever jag att denna aspekt har förbättras på 

senare tid, men min tolkning är att det behövs göras mer. Av erfarenhet vet jag att 

socialarbetare försöker prata med barnet mer än en gång, men på grund av hög 

arbetsbelastning hinns detta inte alltid med. Ibland vill föräldrarna inte att barnet ska träffa 

socialarbetaren och då får barnet ingen möjlighet att vara delaktig. Jag anser det vara 

intressant att ta del av ytterligare forskning inom detta område för att se om barnets 

delaktighet har utvecklats på senare tid. Det kan vara av intresse att studera om barns 

delaktighet skiljer sig mellan ärenden, beroende på om barnet riskeras att placeras utanför 

hemmet eller inte. Ett bra alternativ till fortsatt forskning gällande detta ämne är kvalitativa 

studier baserade på intervjuer med ungdomar som har varit eller är placerade i familjehem. 

Utifrån en sådan metod finns möjlighet till ökad förståelse för hur ungdomar upplever sin 

delaktighet i ärenden hos socialtjänsten idag. 
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En annan aspekt som jag anser vara intressant är att studera socialarbetarens syn på barnets 

delaktighet i ärenden. Utifrån sådan forskning kan resultatet visa hur socialarbetare arbetar för 

barnets delaktighet. Sådan forskning kan skapas via intervjuer med socialarbetare som arbetar 

med barn och familjer. Av resultatet framgår att barnen inte får någon förklaring om orsaker 

till placeringen av socialarbetare. Dessutom visar resultatet att barnets umgänge med sina 

biologiska föräldrar kan hämmas av familjehemmet (Hunt et al., 2010; Westberg & Tilander, 

2010). Vidare forskning om socialarbetarens arbete innan, under samt efter en placering anser 

jag därför vara av intresse. Via sådan forskning finns möjligheten att framställa hur 

socialarbetaren arbetar för att barnets placering ska bli så bra om möjligt i samarbete med 

familjehem och barnets biologiska föräldrar.  

 

Social hälsa blir ett allt mer vanligt begrepp. Min tolkning var att det fanns svårigheter att 

förstå vad begreppet innebär då det finns lite forskning om ämnet. Jag anser att vidare 

forskning gällande social hälsa i relation till familjehemsplacerade barn är intressant, då det 

fanns svårigheter att hitta relevant forskning om social hälsa kopplad till 

familjehemsplacerade barn. Forskning om familjehemsplacerade barns sociala hälsa kan 

skapas via intervjuer med barn som är placerade, eller med vuxna som varit placerade som 

barn. Denna typ av forskning kan vara av vikt inom socialt arbete då socialarbetare kan få en 

översikt av hur familjehemsplacerade barns relationer ser ut samt hur dessa kan påverka 

barnets hälsoutveckling (jfr Carlsson, 2007). 
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