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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka unga vuxna f.d. familjehemsplacerades erfarenheter av föräldrarelationer och 
familjetillhörighet under och efter placeringstiden i familjehemmet. Studien tog sin utgångspunkt i de unga 
vuxnas egna erfarenheter. Målsättningen med undersökningen var att få en djupare förståelse av respondenternas 
erfarenheter, varför en kvalitativ metod användes. Fyra unga vuxna har intervjuats och materialet analyserades 
utifrån tidigare forskning och teorier med hjälp av forskningsbaserade och naturliga kategorier. Resultatet visade 
på likheter med tidigare forskning då respondenterna kunde delas in i familjetillhörighet till familjehemmet eller 
familjetillhörighet till både familjehemmet och biologfamiljen. Föräldrarelationerna skilde sig åt beträffande hur 
respondenternas beskrev dessa, vilket medförde att respondenterna delades in i en nyanserad respektive 
onyanserad kategori. Efter placeringens upphörande har de som flyttat hemifrån förändrat sig mest, vilket består 
i att de har fått en förbättrad relation till någon eller flera av sina föräldrar. En slutsats av studiens resultat är att 
det inte är avgörande om individen har tillhörighet till en eller två familjer utan hur stark familjetillhörigheten är, 
vilket i sin tur påverkas av föräldrarelationernas egenskaper och huruvida respondenten har bearbetat dessa.  
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Abstract 

The purpose of the study was to seek knowledge about family belonging and parental relationships during and 
after foster home placement among young adults who have left foster care. The starting point was the young 
adults own perceptions and the aim were to get a deeper understanding of the respondent’s personal experiences, 
which is why a qualitative method was used. Four young adults have been interviewed and during the data 
analysis both indigenous and researcher-constructed categories were identified and used. The result showed 
similarities with previous research through the respondents categorizing in either family belonging in the foster 
home or both foster home and birth home. The parental relationships was categorized in two different indigenous 
categories, one for those who described the relationships “varied”, and one for those “without nuances”, 
including rather vague and one-sided descriptions. After the end of the placement those who had moved from the 
foster parents had the biggest change regarding better parental relationships. One conclusion of the result is that 
it’s not the individual’s belonging to either one or two families who’s crucial, but how strong the family 
belonging is, which in turn is influenced by the characteristics of the parental relationships and if the respondent 
had worked with his/her experiences.  
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Introduktion 
År 2004 var drygt 20 000 barn och ungdomar placerade i familjehem eller institutionsvård, 
vilket är cirka 1 procent av befolkningen i denna åldersgrupp (Socialstyrelsen (SoS) 
2006:270ff). Det är vanligtvis brister i omsorgen som ger anledning till en placering före 
tonåren, brister som uppmärksammas av socialtjänsten eller av familjen själva (Vinnerljung 
1996:17). En placering kan ske frivilligt eller med tvång beroende på vårdnadshavarnas 
inställning (SoS 2006:270ff). Bakgrunden till familjehemsplaceringarna är vanligtvis 
missbruk, utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom hos föräldrarna, men det kan också vara 
att barnet är övergivet eller avvisat (SOU 2005:81).  Majoriteten av de placerade barnen och 
ungdomarna bor i familjehem (SoS 2006:270ff ). Både svensk och internationell forskning 
pekar på att barn och ungdomar som varit placerade i familjehem, eller institutionsvård 
riskerar en negativ utveckling inom en mängd områden, t.ex. psykisk- och fysisk hälsa och 
utbildning. Det tycks som om vården inte förmår kompensera för föräldrarnas bristande 
förmågor utan att den t.o.m. förvärrar situationen för barnen (Jones & Kruk 2005:406, SoS 
2006:270ff, Stein 2005:423,Vinnerljung 1996:90). Unga vuxna som tidigare varit placerade 
inom familjehemsvården har också visat sig sakna ett kontinuerligt känslomässigt, socialt och 
ekonomiskt stöd i jämförelse med andra i samma ålder (Cashmore & Paxman 2006:232ff, 
Fahlberg 1994:19, Triseliotis 2002:28ff, Vinnerljung 1996:236ff).  
 
Det finns olika åsikter om vad som orsakar det negativa utfallet av familjehemsvården, men 
en förklaring är det dilemma som själva placeringen innebär. Samtidigt som barnen skyddas 
från skadlig inverkan utsätts barnen bl.a. för, en separation från föräldrarna, ovisshet om 
framtiden och eventuella lojalitetskonflikter mellan biologföräldrar och familjehemsföräldrar 
(Lindén 1998:15). Ett grundläggande behov hos människan är att knyta an till andra 
människor, för små barn handlar det om ha tillgång till en huvudanknytningsperson som ger 
fysisk och psykisk närhet, trygghet och säkerhet (Bowlby 1994:28, Fahlberg 1994:15ff, Perris 
2003:25). När barn flyttar till ett familjehem ställs barnet inför att forma nya anknytningar till 
deras nya vårdare. Det är viktigt att utvecklingen av anknytningen till familjehemmet 
uppmuntras, då det är en förutsättning för barnets fortsatta utveckling (Fahlberg 1994:17, 
Lindén 1998: 267, Stein 2005:4, Wilson 2006:495ff)  
 
Uppfattningarna om familjehemsplacerade barns kontakt och relationer med biologföräldrarna 
under placeringstiden skiljer sig åt (Cederström 1998:14ff, Höijer 2001:25, Nordin 2003:11, 
Vinnerljung 1996:37). De amerikanska forskarna Fanshel och Shinn (1978, i Cederström 
1998: 24ff) anser att familjehemsplacerade barn mår bra av att träffa sina biologföräldrar och 
konfronteras med deras brister. I Sverige fann Andersson (2004:43ff) ett positivt utfall för de 
barn som haft en regelbunden kontakt med sin biologiska familj under placeringstiden, medan 
Vinnerljungs (1996:85) genomgång av forskningen av samband mellan föräldrakontakt under 
placering och utfall inte visade att föräldrakontakten påverkade barnens sociala anpassning. 
Betydelsen av barns tidigare anknytningsmönster har visat sig viktig när det gäller barns 
anpassning i familjehemmet. Barn som fungerar bra i familjehemmet har haft en trygg 
anknytning till sin biologiska mor tidigt i livet (Andersson 2004:43ff, Cederström 
1994:198ff). De barn som har haft en otrygg relation till sina föräldrar innan placeringen, är 
de som far mest illa av att familjehemsplaceras. Deras situation kan t.o.m. förvärras av 
placeringen, eftersom barnen i denna grupp är svåra att hantera för familjehemsföräldrarna. 
De riskerar därför att utsättas för upprepade separationer i form av omplaceringar (Fisher, 
Burraton & Pears 2005:69ff, Cederström 1994:198ff, Lindén1998:251ff ) Forskningen på 
området ger olika resultat gällande familjehemsbarnens upplevelse av tillhörighet, en del 
studier har visat att långtidsplacerade barn känner sig otrygga och att de upplever att de inte 
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har någon fullständig tillhörighet varken till sitt familjehem eller till sin biologfamilj (Jones & 
Kruk 2005:405ff,Triseliotis 2002:28ff), medan andra studier funnit att barnen upplevt sin 
familjetillhörighet hos antingen familjehemsföräldrarna (Nordin 2003:232) eller i både 
familjehemmet och biologhemmet (Andersson 1998:3ff).  

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka unga vuxna f.d. familjehemsplacerades erfarenheter av 
föräldrarelationer och familjetillhörighet under och efter placeringstiden i familjehemmet. 
Studien tar sin utgångspunkt i de unga vuxnas egna erfarenheter. Syftet konkretiseras med 
följande frågeställningar: (i) Hur beskriver de unga vuxna sina föräldrarelationer under 
placeringstiden (ii) Hur beskriver de unga vuxna sin familjetillhörighet under placeringstiden 
(iii) Hur beskriver de unga vuxna sin familjetillhörighet och föräldrarelationer efter 
placeringstiden. 

Begreppsanvändning 
I nedanstående stycke presenteras hur studiens centrala begrepp har använts. 
 
Familjehem 
I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) anges i kapitel 5 § 1 att socialnämnden skall, ”i nära 
samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt 
får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet”. I SoL 6:1 anges de allmänna bestämmelserna för 
vård utanför det egna hemmet. Där stadgas bl.a. att socialnämnden skall sörja för att den som 
behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för 
vård eller boende. Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden 
tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs 
yrkesmässigt (Socialtjänstförordningen 2001:937 (SoF 3:2)). 
 
Släktinghem 
I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) kapitel 6 § 5 anges att: ” När ett barn placeras skall det i 
första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad 
som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap 2 § alltid beaktas”. Bakgrunden till denna 
bestämmelse är forskning på familjehemsområdet som visat att släktingplaceringar ger ett 
bättre utfall än vanliga familjehem, vilket bl.a. visat sig i färre sammanbrott (Norström & 
Thunved 2005:130). I SOSFS (1997:15 kapitel 9) definieras att släktingar även kan vara något 
äldre personer, t.ex. mor- och farföräldrar. 
 
Unga vuxna f.d. familjehemsplacerade 
Unga vuxna f.d.familjehemsbarn skall i uppsatsen tolkas som vuxna personer mellan 19-25 år 
som varit placerade i familjehem under sin uppväxt ( Andersson 2005:45). 
 
Föräldrar och föräldrarelationer 
I den aktuella studien är det de unga vuxnas erfarenheter av sina föräldrarelationer som 
författaren avser att studera. Författaren tolkar föräldrarelationen utifrån anknytningsteorin 
som funnit att föräldrars behandling av barnet har en betydande påverkan på barnets 
utveckling (Bowlby 1994:150) I Föräldrabalken (FB 1949:381) finns regler som rör 
relationen mellan barn och förälder. I FB 6:1 stadgas att ” Barn har rätt till omvårdnad, 
trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och 
får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. Begreppet 
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föräldrarelationer är nära förknippat med, eller kan anses ingå i definitionen av en familj (jmf 
Hafstad & Ovreeide 2001:126ff).  
 
Familjetillhörighet 
I lagstiftningen finns betydelsen av familjehemsplacerades tillhörighet och kontakt med 
biologfamiljen stadgad i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). I SoL 6:1 anges att vården bör 
utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående 
samt kontakt med hemmiljön. Lagstiftarna menar att skillnader i synsätt och bakgrund kan 
skapa stora avstånd mellan människor och, att det därför är viktigt att hänsyn tas till dessa vid 
valet av familjehem. Ytterligare en väsentlig egenskap hos familjehemmet är förmåga att 
samarbeta med barnets biologiska föräldrar (prop 1996/97:124 s 114). Vid en genomgång av 
forskningen gällande familjetillhörighet i familjehemsvården saknas en definition av 
begreppet, men genom att studera vilka frågeställningar som används i olika undersökningar 
framträder en innebörd av begreppet familjetillhörighet. I Triseliotis forskning (2002:23) om 
jämförelser mellan barn som blivit adopterade och de som fortsatt att vara 
familjehemsplacerade ingick barnens upplevelse av trygghet och tillhörighet. Triseliotis 
(2002:28) fann att de som blivit adopterade upplevde en känslomässig trygghet, samhörighet 
och välbefinnande. Barnen som blivit adopterade uttryckte detta som att: ”jag hör hemma 
här”, ”man kan inte bli flyttad” och ”man är en behörig familjemedlem”, vilket tolkas som ett 
sätt att beskriva familjetillhörighet. I svensk forskning har Nordin (2003:201ff) intervjuat 
vuxna f.d. familjehemsplacerade och bl.a. undersökt familjetillhörighet. Han utgick från vilket 
hem de betraktade som sitt hem under uppväxten (det biologiska eller familjehemmet) och 
hur de såg på detta i vuxen ålder. Han ställde också frågor om vilka de som barn såg som sina 
föräldrar och syskon och hur det hade förändrats över tid. I Anderssons (1998:13) forskning 
om familjehemsplacerade barns familjetillhörighet delades intervjupersonerna in i två grupper 
avseende familjetillhörighet, utifrån vilka av de vuxna som barnen såg som sina föräldrar. I en 
annan studie frågade Andersson (2005:46) också barnen vem de upplevde som sin familj. 
Sammantaget tolkas detta som att familjetillhörighet främst handlar om vem de 
familjehemsplacerade benämner som sin mamma och pappa.  

Disposition 
I studien sker först en genomgång av forskningen inom det aktuella området, därefter beskrivs 
anknytningsteorin som är studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare följer en redogörelse av 
metod, där val av metod, etiska aspekter, datainsamling, urvalsförfarande, databearbetning 
och analys beskrivs samt metoddiskussion genomförs. I resultatavsnittet redovisas vad som 
framkommit kring de unga vuxna f.d. familjehemsplacerades erfarenheter under och efter 
familjehemsplaceringen avseende familjetillhörighet och föräldrarelationer. Studien avslutas 
med en diskussion i vilken resultatet kopplas till studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare 
forskning.   

Tidigare forskning 
Vid en genomgång av forskningsfältet avseende familjehemsvård finns inte mycket forskning 
där familjehemsbarnen själva har fått delge sina egna upplevelser av vården. Det är istället 
olika typer av registerstudier eller viktiga personer i barnets omgivning som deltagit i 
undersökningarna (Andersson 1998:5, Jones & Kruk 2005:418, Lindén 1998:96, Cederström 
1994:31). När det gäller vuxna f.d. familjehemsplacerade är det överhuvudtaget mycket lite 
forskning gjord i Sverige (Vinnerljung 1996:92). 
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Två vårdideologier 
Det finns två olika synsätt på familjehemsvården i Sverige, vilka också kan iakttagas i USA 
och Storbritannien (Cederström 1994:15, Höjer 2001:25, Lindén 1998:97ff,Vinnerljung 
1996:37). De brukar delas in i ett behovsorienterat och ett relationsorienterat synsätt som 
grundar sig på två olika teoretiska resonemang (Cederström 1994:15, Höjer 2001:25, Lindén 
1998:97ff). Det behovsorienterade synsättet har sin förankring i psykoanalytisk driftteori 
medan det relationsorienterade synsättet har sin förankring i objektrelationsteorin. Dessa 
perspektiv har två olika utgångspunkter avseende betydelsen av barnets första vårdare och 
objekt (vanligtvis modern). Objektrelationsteoretikerna menar att den biologiska modern inte 
är utbytbar och att hon har en viktig roll för det späda barnet och dess fortsatta utveckling, 
medan de driftpsykologiska teoretikerna anser att det späda barnet inte förmår diskriminera 
objekt (Cederström 1994:15ff). Det behovsorienterade perspektivet innebär ett positivt synsätt 
på placeringarnas möjligheter, som också inkluderar åsikten att fler och tidigare placeringar 
bör göras. Familjehemmet uppfattas som ett ersättningshem där familjehemsföräldrarna skall 
ta över föräldrarollen också i en psykologisk mening och där kontakten med biologföräldrarna 
successivt skall avta (Cederström 1994:15, Höjer 2001:25,Vinnerljung 1996:37). Det 
relationsorienterade synsättet medför att placeringen ses som ett komplement till 
biologfamiljen, vilket innebär att barn anses ha behov av att bibehålla kontakten med sina 
biologiska föräldrar. Här är målet att barnet ska återförenas med biologfamiljen. Inom detta 
synsätt uppmärksammas separationernas skadliga inverkan på barnet (Cederström 1994:16, 
Höjer 2001:25) och andra negativa konsekvenserna av familjehemsplaceringar. Detta medför 
att inställningen till placeringarna är att de bör vara korta, tillfälliga och helst undvikas helt 
(Vinnerljung 1996:37). Internationellt har Fanshel och Shinn (1978, i Höjer 2001:25)varit 
förespråkare för relationsperspektivet medan Freud, Goldstein och Solnit (1978, i Höjer 
2001:25) har tillhört det behovsorienterade perspektivet.  I Sverige anses Anna-Lisa 
Kälvesten (1974, i Lindén 1998:99) vara en företrädare för det behovsorienterade synsättet 
medan Andersson (1998, 2004), Cederström, Hessle och Lindén (1983, i Lindén 1998:99) är 
relationsorienterade. Idag i Sverige är det relationsorienterade synsättet väl förankrat i det 
sociala arbetet och i lagstiftningen (Vinnerljung 1996:38). 

Familjetillhörighet 
Begreppet familj, kan definieras som en social inramning av människor som har speciella 
anknytningar, och som på olika sätt har en avgränsad identitet gentemot andra. Det handlar 
om vem man uppfattar sig närmast knuten till. De vi anser tillhöra vår familj är ofta de 
människor vi upplever att vi har ett relationsmässigt beroende till och som vi har en speciell 
lojalitet mot (Hafstad & Ovreeide 2001:126ff). Shultz – Jörgensen (1999, i Höjer 2001:32) 
beskriver hur det skapas en särskild upplevelse av tillhörighet inom familjens gränser, som 
innehåller känslor av stabilitet, närhet, samspel och ovillkorlig omsorg. Föreställningen om att 
ha en familj, d.v.s. psykologisk tillhörighet till en nära grupp är något mer än att ha 
individuella relationer, eftersom tillhörigheten till en grupp ger en större trygghetskänsla 
(Hafstad & Ovreeide 2001:126ff). Orrenius (2005:17ff) definierar tillhörighet som att vara del 
av ett större sammanhang. Hon menar att höra samman med någon är en förutsättning för att 
vi ska känna att vårt liv har mening och värde. Familjetillhörigheten fortsätter att existera 
oberoende av fysiskt samspel, vilket ofta kan iakttas vid olika typer av kriser, högtider och 
jubileum då den aktiveras på nytt (Hafstad & Ovreeide 2001:131). Vanligen är upplevelsen av 
familjetillhörigheten ömsesidig (Hafstad & Ovreeide2001:128) men kan kompliceras av att 
det i vårt nutida samhälle finns ett antal olika familjekonstellationer såsom 
enföräldersfamiljen, särbofamiljen, styvfamiljen och den homosexuella familjen (Hafstad & 
Ovreeide2001:128, Hansson 2004:11, Hydén & Hydén 2002:24ff). De många olika typer av 
relationer som förekommer i dessa familjegrupperingar kan göra att familjens gränser blir 
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otydliga och kan leda till att barnet får en oklar familjeidentitet (Hafstad & Ovreeide 
2001:128). Idag finns således ingen enhetlig bild av vad en familj eller vad familjeliv innebär, 
men trots denna mångfald av olika familjeformer utgör kärnfamiljen, med det heterosexuella 
paret som bas, det normativa idealet. När man talar om att värna om familjen handlar det 
vanligtvis om den traditionella kärnfamiljen som man ser som stabil, kontinuerlig och 
trygghetsskapande (Hydén & Hydén 2002:24ff). Rosenberg (2003, i Orrenius 2005:155) 
beskriver hur familjen allt sedan människans uppkomst har fungerat som en länk mellan 
människan som individ och människan som social varelse och att vi alla föds in i en krets av 
människor, d.v.s. någon slags familj, som vi inte kan råda över. Beck och Beck-Gernsheim 
(1995, i Hydén & Hydén 2002:31ff) anser att vi blivit allt mer individualistiska och 
självupptagna och att de traditionella banden mellan man och hustru har blivit mindre 
betydande, medan barnen har kommit att spela en allt viktigare roll. Barnet innebär ett löfte 
om ett band som är mer primär, genomgripande och mer varaktigt än något annat i vårt 
samhälle.  

Föräldraskap och föräldrarelationer 
Föräldraskapet kan delas in i tre delar: det juridiska ansvaret, det biologiska ursprunget och 
slutligen den psykologiska identifikationen. Det biologiska föräldraskapet är något 
oåterkalleligt medan det juridiska föräldraskapet finns reglerat i lagstiftning (Nordin 
2003:15). Det psykologiska föräldraskapet handlar om vilka barnen betraktar som sina 
föräldrar och uppkommer utifrån vilka personer som har samspelat med barnet och som 
tillfredsställt barnets fysiska och psykiska behov (Perris 2003:49-50, Nordin 2003:15). 
Familjehemsplacerade barn har vanligtvis ingen biologisk koppling till familjehemmet och i 
de allra flesta fall är barnets biologiska föräldrar juridiska vårdnadshavare (Höjer 2001:8) 
Forskning har visat att betydelsen av föräldra- barnförhållandet är mycket stor för barnets 
psykiska hälsa och sociala anpassning (Lagerberg & Sundelin 2005:199). Höjers (2001:212ff) 
undersökning av familjehemsföräldrar visade bl.a. att familjehemsföräldarskapet var ett sätt 
att förverkliga sin syn på barn som ett livsprojekt. Många av familjerna ansåg sig leva ett gott 
liv med ett överskott som de ville dela med sig av. De såg inga större skillnader mellan 
familjehemsföräldraskap och biologföräldraskap förutom den betalning som ges för att ta 
hand om familjehemsbarn och det avtal som reglerar innehållet i vården. Det som upplevdes 
mest problematiskt med familjehemsuppdraget var att de inte hade den fulla 
bestämmanderätten över barnen, vilket ibland inneburit att de har fått en distans till barnet. 
Familjehemsföräldrarna var medvetna om att barnens kontakt med sina biologiska föräldrar 
skall uppmuntras, även om det fanns svårigheter kring detta, bl.a. var familjehemsföräldrarna 
kritiska till att föräldrarnas behov stundtals prioriterades framför barnens. Kate Wilson 
(2006:495ff) fann ett framgångsrikt förhållningssätt hos vissa familjehemsföräldrar, s.k. 
”responsive parenting”. Detta kännetecknades av att oönskat beteende konfronterades direkt 
samtidigt som föräldern visade empati, vilket medförde att barnet kände sig trygg och säker 
på att inte bli avvisad. Wilson (2006:495ff) menar att ett sådant förhållningssätt kan utgöra 
skillnaden mellan en framgångsrik eller avbruten placering. Detta synsätt delar Stein 
(2005:422ff) som anser att unga människor i familjehem behöver få uppleva att deras 
familjehemsföräldrar erbjuder en trygg bas och att de ger dem en möjlighet och aktivt 
uppmuntrar en utforskning av vuxenvärlden. Craven och Lee (2006:301) är kritiska till att det 
inte finns några speciella interventioner som behandlar familjehemsbarnens separation från 
sina biologiska föräldrar. De anser att interventionsforskningen fortsätter att bortse från risken 
för anknytningsproblem under familjehemsbarnens första tid i familjehemmet. 
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Familjetillhörighet och föräldrarelationer under pågående placering 
Olika studier har kommit fram till skilda resultat avseende biologföräldrarnas betydelse för de 
familjehemsplacerade barnen. Fanshel (1980, i Cederström 1994:24ff) är en av de främsta 
förespråkarna för att familjehemsplacerade barn har behov av att ha kontakt med sina 
biologiska föräldrar. Han menar att hans studie (1980, i Cederström 1994:24ff) visar att de 
barn som fick besök av sina föräldrar var i ett bättre emotionellt skick än de barn som inte fick 
besök. Fanshel anser att den oro som familjehemsplacerade barn ibland visar efter 
biologföräldrarnas besök inte är skadligt utan ger barnet möjlighet att få ge uttryck för den 
problematik som förhållandet till biologföräldern innebär. ”Jag föredrar, att han träffar sin 
mor, som kommer berusad, som generar honom, när hon besöker hemmet och som ger 
fosterföräldrarna anledning att säga förfärliga saker om henne – jag ser hellre, att han 
jobbar med det problemet än att han måste jobba med försvinnandets problematik” (Fanshel, 
1980, i Cederström 1994 sid 25). Gunvor Andersson (1998:3ff) studie av 
familjehemsplacerades barns upplevelse av föräldrakontakt och familjetillhörighet visade att 
samtliga barn hade en känslomässig relation till sina biologiska föräldrar. Detta trots att 
barnen kunde delas in i två olika grupper utifrån att den ena gruppen hade sin 
familjetillhörighet i familjehemmet, medan den andra gruppen hade sin familjetillhörighet i 
både familjehemmet och biologhemmet.   De som hade tillhörighet i familjehemmet 
kännetecknades av att de kallade sina familjehemsföräldrar för mamma och pappa. Vidare 
hade de kommit till familjehemmet innan fem års ålder och hade en gles kontakt med sina 
biologiska föräldrar, men hyste fortfarande starka känslor för sina biologiska mödrar. I den 
andra gruppen där barnen hade en tillhörighet till två familjer, kallade de 
familjehemsföräldrarna vid sina förnamn och de biologiska föräldrarna för mamma och 
pappa. Barnen i denna grupp hade blivit placerade mellan fem och tio års ålder och de hade en 
friare kontakt med båda familjerna och sov över regelbundet hos sina biologföräldrar, 
vanligtvis modern. Barnen uttryckte en önskan att fortsätta att ha kontakt med och ha en 
tillhörighet i båda familjerna. I Dartingtonprojektet (SoS 2000:38ff) framkom att de 
familjehemsplacerade barnen och ungdomarna hade önskemål om att träffa sin biologfamilj 
oftare och att lära känna dem på att djupare plan. Många hade bristande kunskaper om sitt 
ursprung och flera barn kände inte till varför de var familjehemsplacerade. Nordins 
(2003:201ff) undersökning av placeringar inom familjehemsvården, utifrån 
flyttningsförbudsbestämmelsen, visade att samtliga, utom en, upplevde sina 
familjehemsföräldrar som sina föräldrar under uppväxten. De kallade dem för mamma och 
pappa och samtliga intervjuade angav att de velat växa upp i familjehemmet. De barn som 
flyttat hem till sina biologföräldrar under en tid upplevde det mycket negativt. I intervjuerna 
upplevdes anknytningen och bindningen till familjehemsföräldrarna som starkare än mellan 
biologiska barn och föräldrar. De uttryckte en tacksamhet över de föräldrar de hade fått (d.v.s. 
familjehemsföräldrarna), samtidigt som de flesta undvek att tala illa om sina biologiska 
föräldrar.   
 
I Jones och Kruks (2005:405ff) forskning om ungdomars familjeanknytningar framkom 
skillnader i relationen till biologfamiljen beroende på antalet familjehemsplaceringar. Hos 
dem som hade färre än fem placeringar uppgav ingen att de var oense med biologfamiljen 
medan de som hade fler än fem placeringar uppgav att de ofta var osams. Nästan hälften av 
deltagarna i intervjun uppgav att de inte upplevde närhet till någon i sin biologfamilj. Vid ett 
ökat antal placeringar fanns en ökning av både brutna biologfamiljskontakter och en ökning 
av att inte uppleva sig tillhöra någon familj.  I samtalen med ungdomarna identifierade de sina 
biologiska familjer som sina primära objekt för anknytningen, trots att de vände sig till dem i 
sista hand när de var sjuka eller ville tala om sina känslor. 
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Kools (1997:263ff) fann att långvarig familjehemsvårds hade en negativ inverkan på 
tonåringarnas identitetsutveckling. För de tonåringar som växte upp i familjehem var det 
familjehemsbarnens allmänna dåliga status och den stereotypa synen på familjehemsbarn som 
bidrog till tonåringens uppfattning om sig själv. Detta var även något som 
familjehemsföräldrarna medverkade i genom sina negativa förväntningar på dem. Författaren 
(Kools 1997:263ff) menar att familjehemsbarnen upplevelser leder till en avpersonalisering 
och stigmatisering som i sin tur kan medföra att de övertar den definition och 
beteendeförväntning som andra tillskriver dem och börjar agera i enligt med den. Detta får 
konsekvenser för fosterbarnets mellanmänskliga relationer, vilket kan innebära social 
isolering och brist på familjeanknytning. Kools (a.a. s.263ff) anser att den påtvingade 
separationen från familjehemsbarnens biologiska föräldrar och den begränsade kontakten med 
biolog familjen skapar en social isolering. Vidare menar hon att den avbrutna relationen till 
biologfamiljen har en avsevärd påverkan på fosterbarnets identitet, p.g.a. den uteblivna 
kopplingen till ursprunget. Fosterbarnets stigmatiserade självidentitet påverkar också dess 
oberoende.  

Familjetillhörighet och föräldrarelationer efter placeringens upphörande 
Triseliotis (2002:28ff) jämförelse av familjehemsvård och adoption visade att 
långtidsplacerade barn i familjehem kände sig otrygga och att de upplevde att de inte hade 
någon fullständig tillhörighet i relation till sitt familjehem.  De levde inte med sina biologiska 
föräldrar och hade sällan kontakt med dem, samtidigt som deras familjehemsföräldrar inte var 
deras ”föräldrar”. Barnens osäkra situation ledde till en känsla av att vara annorlunda i skolan 
och bland vänner, att ha ett annat efternamn än familjehemsföräldrarna och oron över att bli 
flyttad förstärkte känslan ytterligare (jmf Kools 1997:263ff). Barn som tidigare varit 
familjehemsplacerade och senare blivit adopterade upplevde den juridiska aspekten av 
adoptionen som en fördel. Adoptionen sågs som något permanent och som gjorde att de 
kunde kalla sina familjehemsföräldrar för mamma och pappa. De kände att de hade en 
tillhörighet och att de var en behörig del av familjen. När adopterade och f.d. 
långtidsplacerade familjehemsbarn bedömde sitt välmående och hantering av sitt liv mådde 
adoptionsgruppen signifikant bättre. Ett signifikant antal hade lämnat familjehemsvården när 
de fyllt 16 år och en tredje del hade förlorat kontakten med dem. De flyttade runt bland 
släktingar eller levde som hemlösa (Triseliotis 2002:28ff).  
 
I Andersson (2004:43ff) uppföljning av barn som varit placerade inom den sociala 
barnavården i början av 1980-talet, delades de numera unga vuxna in i tre kategorier utifrån 
deras sociala anpassning och psykiska välmående. I den grupp som det hade gått bra för fanns 
många barn som hade haft en trygg anknytning till sin mor tidigt i livet och som hade fortsatt 
att ha en kontinuerlig god kontakt med henne under uppväxten. Numera såg de 
familjehemmet som sin familj för framtiden och de visade ett tryggt och självständigt 
relationsmönster. I den andra kategorin hade barnen en måttlig social anpassning och psykiskt 
välmående. Flera av barnen hade tidigare bedömts som otryggt anknutna till sin mor och de 
flesta av dem hade lite eller ingen kontakt med sina biologiska föräldrar under tiden i 
familjehemmet. I nuläget uttryckte de mer besvikelse om familje- och/eller 
familjehemsrelationer, de var mer upptagna med att tänka på dem och de kände sig mer 
ensamma jämfört med de föregående grupperna. I den tredje gruppen fanns de barn som det 
gått dåligt för (antisocialt beteende, drogmissbruk och kriminalitet). Barnen i den här 
kategorin hade varit med om olika typer av relationer, vilket kan vara kopplat till deras 
inkonsekventa anknytningsmönster. Barnen i denna kategori hade färre skyddande faktorer 
och som en möjlig konsekvens var det den kumulativa effekten av riskfaktorer som gjorde att 
de hade en sämre motståndskraft mot motgångar (a.a. 2004:43ff).  
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Två olika studier, en svensk och en utländsk, tyder på stor risk för negativ utveckling för 
tidigare familjehemsplacerade. Vinnerljungs (1996:202ff) registerstudie visade att långvarigt 
placerade familjehemsbarn, speciellt män, hade en betydligt sämre position jämfört med 
jämnåriga i normalbefolkningen, vilket Cashmore och Paxmans (2006:232ff) undersökning 
också visade. De riskerar att utvecklas till marginaliserade eller avvikande vuxna i ungefär 
samma utsträckning som de som vuxit upp i jämförbara ursprungsfamiljer (Vinnerljung 
1996:202ff). Vinnerljung (1996:239) har funnit ett antal riskfaktorer utifrån en livsförloppsfas 
som kan förklara familjehemsbarnens svaga sociala positioner. Vid tiden före placeringen är 
det följande riskfaktorer: genetisk sårbarhet, socialt arv, tidiga negativa erfarenheter, 
separationserfarenheter. Under placeringen: vårdformens instabilitet, familjehemmets osäkra 
inställning, problematisk identitetsutveckling, svaga skolprestationer. Efter placeringen: låg 
utbildning, ingen ”familj för livet” och ett svagt externt stödsystem. Vinnerljung (1996:237) 
anser också att minskade möjligheter över tid är något som påverkar familjehemsbarn. 
Cashmore och Paxman (2006:232ff) fann att upplevd trygghet i vården, kontinuitet och 
socialt stöd utöver familjehemsvården var signifikanta prediktorer för de unga vuxnas 
situation 4-5 år efter vårdens upphörande. Författarnas slutsats är att stabilitet inte bara är en 
viktig faktor under tiden i fosterfamiljen utan att det kan vara en tillgång efter vårdens 
upphörande genom att ge en varaktig känsla av trygghet, tillhörighet och ett socialt nätverk.   
 
I Vinnerljungs (1996:234) kompletterande kvalitativa studie av nio unga familjehemsbarn var 
det endast en individ som hade en stark tillhörighet till familjehemmet, vilket innebar att 
familjetillhörigheten var villkorslös och ömsesidigt bekräftad. Övriga familjehem hade helt 
eller delvis lämnat sina tidigare familjehemsbarn åt sitt öde, trots att sju av dem vill ha 
familjehemmet som sin familj. Vissa individer hade tillgång till sina biologföräldrar, men fyra 
personer saknade tillgång till någon familj. Detta resultat visar likheter med Nordins 
(2003:201ff)studie där det bara var en person som har regelbunden kontakt med sin 
biologiska mor efter familjehemsplaceringen.   Vinnerljungs (1996:240ff) slutsats av 
forskningsgenomgången och studien av vuxna familjehemsplacerade är att långvarig 
familjehemsvård medför risker för den individuella sociala utvecklingen. Detta kan ge 
argument för starkare och/eller bättre insatser av den typ som redan finns eller för svagare 
insatser och/eller till att prova nya sätt för att hjälpa utsatta familjer. Det ena synsättet kan 
innebära att propagera för adoptioner antingen i form av tvång eller att uppmuntra och 
underlätta för adoption. Ett annat sätt är att försöka förbättra familjehemsvården eller att satsa 
mer på återföreningen av familjehemsbarn till sina biologföräldrar genom ett ordentligt stöd 
till ursprungsfamiljerna. Slutligen är kompensatoriska insatser på framförallt skola och 
utbildning något att satsa på för att förbättra familjhemsbarnens möjligheter (a.a. s. 240ff).  

Familjehemsvårdens stabilitet 
Olika studier visar att biologföräldrarnas förhållningssätt innan familjehemsplaceringen 
påverkar utfallet av vården (Cederström 1994:5ff, Fisher, Burraton & Pears 2005:69ff, 
Leathers 2005:320ff, Lindén 1998:251ff). Cederström (1994:198ff) menar att barn som har en 
otrygg basrelation till sina föräldrar innan placeringen far illa eller t.o.m. kan få en försämrad 
utveckling av att familjehemsplaceras. Jones och Kruk (2005:405ff) fann skillnader i 
relationen till biologfamiljen beroende på antalet familjehemsplaceringar. De har dock inte 
gått in på tiden innan familjehemsplaceringen, men deras resultat tyder på ett samband mellan 
biologföräldrarelationen och utfallet av familjehemsplaceringen liknande Cederströms 
(1994:198ff). Lindén (1998:251ff) fann att olika förhållningssätt hos de biologiska mödrarna 
gav olika utfall i tonåringarnas anpassning till familjehemssituationen, men att 
familjehemsföräldrarna empatiskt förhållningssätt också var en viktig faktor. En annan 
betydelsefull faktor var hopp om att återförenas med föräldrarna, vilket överskuggade graden 
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av bekräftelse från familjehemsföräldrarna. Lindén tror att tonåringarnas hopp om att få 
återförenas med biologföräldrarna bottnar i en strävan efter bekräftelse, att fullborda den 
anknytning som endast utvecklats fragmentariskt. Fisher, Burraton och Pears (2005:69ff) som 
har undersökt familjehemsvård i USA fann att de barn som hade flest omplaceringar var de 
som hade svårast att forma anknytningar till sina vårdare. De (Fisher et. al.2005:69ff) 
funderar på om dessa barn kan vara mer krävande för sina vårdare, en faktor som kan leda till 
att vårdarna öppet avvisar barnet eller indirekt genom att vårdarnas ilska, vanvård och/eller 
missbruk. Författarna tror att ett antal faktorer hos barnet påverkar utfallet av en placering 
såsom: psykosocial svaghet, utvecklingsnivå och temperament. Föräldrafaktorer som kan 
påverkar är: stress, psykopatologi eller missbruk. Socialarbetares engagemang påverkar också 
hur det går för en familjehemsplacering. Leathers (2005:320ff) undersökte tonåringar som var 
placerade i familjehem och fann att graden av integration i familjehemmet var en viktig faktor 
för anpassningen i familjehemmet. Leathers tror att ungdomens förmåga att forma relationer i 
familjehemmet påverkar integrationen i familjehemmet, men att en mer komplex 
samverkande process ligger bakom. Familjehemsföräldrarnas förhållningssätt inverkar på 
familjehemsbarnens integration i familjen och barnens beteende. Leathers (2005:320ff) menar 
att insatser bör syfta till att öka positivt relationsbeteende, eftersom problembeteende är en 
konsekvens av dåliga relationer. Cederströms (1994:198ff) slutsats är att barn med otrygg 
basrelation behöver kvalificerad terapeutisk hjälp och att man bör överväga 
institutionsplacering för dessa barn, vilket också Fisher et al (2005:69ff) är inne på när de 
menar att barn och deras vårdare behöver resurser som hjälper till att vidmakthålla en 
permanent placering. Jones och Kruk (2005:419ff) går steget längre och menar att majoriteten 
av ungdomar inte borde flyttas från sina biologfamiljer. De anser att man bör arbeta med olika 
typer av interventioner för att förhindra att placering blir nödvändig. I de fall där 
familjehemsvården är nödvändig anser de att det är viktigt att inkludera biologfamiljen i 
vården. De tolkar resultatet i deras studie som att de flesta ungdomar bryr sig om sina 
biologföräldrar trots att de blivit omplacerade många gånger. De menar vidare att det utifrån 
barnens behov leder till att man ska försöka bevara barnens ursprungsfamilj. Gemensamt för 
två svenska studier om sammanbrott vid tonårsplaceringar och återplacering av barn i 
dygnsvård var, att de båda studierna pekade på att en stor andel av vården inte genomförs, att 
kunskapen om vårdens effekter är bristande och att den kunskap som finns om vården visar på 
svaga eller inga effekter av vården (Vinnerljung et al 2001:190ff, Vinnerljung et al 
2004:54ff).                

Anknytningsteori  

 Teorins ursprung och utveckling 
Anknytningsteorins grundare John Bowlby, var en engelsk barnpsykiater och psykoanalytiker 
(Broberg et al 2003:107, Perris 1994:12). I slutet på 1940-talet fick Bowlby (Broberg et al 
2003:107, Perris 2003:12) i uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) att sammanställa 
kunskapen om hemlösa barn och undersöka vad som kunde göras för att hjälpa dem. Bowlby 
(Broberg et al 2003:107, Perris 2003:12) fann att separation från modern, s k 
modersdeprivation åstadkommer ett sorgearbete vilket kan jämföras med vuxnas sorgearbete 
efter en förlust. I forskningsrapporten som publicerades 1951 betonade han den skadliga 
inverkan på barnet som en tidig separation från modern utgjorde. Bowlbys (1994:43ff) 
uppfattning gick emot det allmänna tänkesättet på 1940-talet som härstammade från Freuds 
driftteori, vilken såg barnets bindning till modern som ett resultat av att hon gav det mat. 
Bowlbys (Broberg et al 2003:17, Havnesköld & Mothander 2006:247 Perris 2003:28) 
forskning bidrog till att man förändrade vården av barn på barnhem och sjukhus, från att 
tidigare ha uppmanade föräldrar att inte besöka sina barn när de låg på sjukhus till, att 
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uppmuntra kontakten med föräldrarna då man insåg att barn mår dåligt av separationer från 
sina föräldrar.  
 
Bowlby (Broberg et al 2003:107ff, Havnesköld & Mothander 2006:247, Perris 
1994:21ff)ansåg att de psykoanalytiska teorierna inte kunde ge tillräckliga svar på hur barns 
grundläggande behov uttrycks i beteende eller hur behoven påverkas av den miljö barn växer 
upp i och sökte sig därför till andra teorier och forskningsområden. Bowlby (1994:43ff) fann 
inspiration i studier om ankungars präglingsbeteende där han såg paralleller till människans 
beteende. Harlows (Bowlby 1994:45, Perris 2003:32) upptäckt av att apor föredrog en mjuk 
modersattrapp, framför en hård modersattrapp som gav mat var ytterligare ett steg på vägen. 
Bowlbys (1994:48, 150) teori har således påverkats av den etologiska forskningen, men även 
av objektrelationsteori,  kontrollteori och kognitiv psykolog. I sin (Bowlby 1994:11ff, 
Broberg et al 2003:109) fortsatta forskning vidareutvecklade Bowlby teorierna om barns 
medfödda benägenhet att utveckla en känslomässig anknytning till en central föräldragestalt. 
Han fann att den centrala föräldragestalten utgör en trygg bas när den vuxne har varit pålitlig, 
kärleksfull och lyhörd i sitt samspel med barnet. När den centrala föräldragestalten varit dålig 
på att möta barnets behov av närhet och känslighet utvecklas en otrygg bas, vilket stör barnets 
relationer och utveckling (Bowlby 1994:11ff, Broberg et al 2003:109).  

Centrala begrepp 
Trygg bas 
Bowlby (1994:28ff) anser att föräldraomsorgens främsta uppgift är att fungera som en trygg 
bas för sitt barn, d.v.s. en bas som barnet/tonåringen kan utgå från och sedan återvända till 
efter att ha utforskat omvärlden. Den trygga basen ska ge fysisk och emotionell näring och 
trösta eller lugna beroende på barnets behov. Det handlar om att vara tillgänglig och ingripa 
först om det är tvunget. Olika undersökningar har visat att barn som är emotionellt stabila och 
som bäst utnyttjar sina möjligheter har föräldrar som både uppmuntrar dem till självständighet 
och samtidigt finns tillgängliga för barnet.  
 
Separationsångest 
Bowlby (1994:49ff) förklarar separationsångest utifrån ett etologiskt synsätt där djur liksom 
människor reagerar med fruktan inför vissa situationer för att situationerna signalerar ökad 
risk, t.ex. en förändring av ljus - eller ljudnivå. Denna reaktion har ett överlevnadsvärde och 
förklarar varför separationsångest sker vid separation (eller hot om) från en vårdande gestalt. 
Bowlby (1994:49ff) poängterar att hot om separation från en anknytningsgestalt kan skapa en 
vrede (förutom svår ångest) hos individen. Skillnaden mellan separationsångest och sorg är att 
separationsångest är en reaktion på ett hot om eller en risk för förlust medan sorg är en 
reaktion på att en förlust redan har skett. I sin forskning fann Bowlby (Broberg et al 
2003:114) att barns separationsreaktioner liknade vuxnas reaktioner när någon anhörig dör. I 
sådant tillstånd behöver barn hjälp att återknyta kontakten till föräldrarna eller få hjälp att 
knyta an till nya anknytningsgestalter. 
 
Föräldrabeteende 
Bowlby (1994:19ff) ser föräldrabeteendet ur ett etologiskt perspektiv, d.v.s. som ett delvis 
förprogrammerat system av beteendemönster som utvecklas under barnets första månader och 
som medför att barnet hålls kvar i modersgestaltens närhet.  Även om föräldrabeteendet har 
en biologisk grund är det också beroende av de upplevelser man har av sina egna föräldrars 
föräldrabeteende. Bowlby (1994:152)anser att omsorgsgivandet (föräldrabeteendet) är 
föräldragestalternas främsta uppgift. Han (a.a.1994:19ff) likställer föräldrabeteendet med 
andra biologiskt grundade beteendetyper såsom sexuellt beteende, ät beteende och 
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undersökande beteende och poängterar att det är viktigt att särskilja dessa beteenden från 
varandra, eftersom de fyller olika funktioner. 
 
Anknytningsbeteende 
Anknytningsbeteende kan definieras som ett beteende som leder till att en individ når eller 
bibehåller närhet till någon klart definierad individ som uppfattas som bättre kapabel att klara 
världen (Bowlby 1994:46, Perris 2003:26). Det är vanligtvis den svagare och mindre erfarne 
som söker omsorg av den som uppfattas som starkare eller/och klokare (Bowlby 1994:151, 
Perris 2003:25). Barnets anknytningsbeteende aktiveras t.ex. vid smärta, trötthet eller vid 
upplevelse av fara. Omständigheterna när det avbryts beror på hur intensivt det har aktiverats; 
vid låg intensitet kan det räcka med att barnet ser modern för att anknytningsbeteendet ska 
upphöra medan det vid hög intensitet kan behöva en längre stunds omfamning (Bowlby 
1994:19ff). Anknytningsbeteende hos ett litet barn är t.ex. tittande, gråtande, klängande, 
jollrande m.m. (Perris 2003:26) Anknytningsgestaltens närvaro och mottaglighet ger 
individen en känsla av trygghet och uppmuntrar honom/henne att uppskatta och fortsätta 
relationen (Bowlby 1994:46). Anknytningsbeteendet har en biologisk funktion i form av 
beskydd (Bowlby 1994:19ff, Perris 2003:15). Bowlby (1994:19ff) poängterar att 
anknytningsbeteende inte är begränsat till barndomen utan att det förekommer hela livet 
igenom även om det inte sker i samma omfattning. Relationen mellan den anknutna individen 
och anknytningsgestalten avgör vilken känsla som följer av anknytningsbeteende, vid en bra 
relation ger anknytningsbeteendet en känsla av glädje och trygghet och om den bryts uppstår 
sorg och depression. Anknytningsbeteendets organisering inom en individ är beroende av 
vilka slags upplevelser individen har haft i sin ursprungsfamilj (Bowlby 1994:20) 
 
Skillnaden mellan anknytning och anknytningsbeteende 
 Ett barns (eller vuxens) anknytning till en individ yttrar sig genom att individen är starkt 
benägen att söka närhet till och kontakt med denna individ under vissa specifika villkor. 
Anknytningsbeteende är olika former av beteende som individen använder sig av för att 
uppnå och/eller upprätthålla en önskad närhet (Bowlby 1994:47). 
 
Defensiv uteslutning 
Likgiltighet (Bowlby 1994:53, Perris 2003:107) (detachment) är en försvarsprocess från 
barnets inre och avser att skydda barnet från känslomässig smärta. Den kan uppkomma hos 
barn som separeras från omsorgspersonen och innebär en frånvaro av anknytningsbeteende. 
Anknytningsbeteendet kan också stängas av om barnet inte får något gensvar eller om det 
t.o.m. blir bestraffat när det visar ett anknytningsbehov. Deaktiveringen av 
anknytningsbeteendet beskrivs med termen defensiv uteslutning, vilket innebär att 
anknytningssystemet är blockerat och att anknytningsbeteendet inte fungerar. Resultatet av 
deaktiveringen är att vissa känslor och tankar frigörs tillfälligt eller permanent (Perris 
2003:108). Bowlby (1994:128ff)jämför defensiv uteslutning med Freuds begrepp 
bortträngning och menar att de fungerar på samma sätt. Bowlby (1994:95,128ff) förklarar att 
defensiv uteslutning kräver en kontinuerlig kognitiv aktivitet på omedveten nivå, men att 
individens beteende, kognitioner och emotioner fortsätter att påverkas trots att de uteslutna 
känslorna och tankarna är avstängda. De kan dock reaktiveras under terapi med en behandlare 
som utgör en trygg bas, varvid individen släpper fram och bearbetar en del av den uteslutna 
informationen.  

Anknytningsbeteendets utveckling 
Anknytningsbeteendet utvecklas i fyra faser med början vid barnets födelse (Perris 2003:48). 
I den första fasen är anknytningen relativt oorganiserat och barnet har ingen tydlig 
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anknytningsgestalt. Barnet kan endast signalera sina behov genom gråt (Bowlby 1994:152ff, 
Perris 2003:48). I den andra fasen, som inträffar när barnet är cirka 4 månader, försöker 
barnet att bibehålla kontakten med i första hand en huvudsaklig anknytningsgestalt och man 
kan se beteenden som visar anknytningen till den personen, t.ex. att barnet slutar gråta när 
modern håller det (Broberg et al 2003:111, Perris 2003:48). I den tredje fasen, under andra 
hälften av det första levnadsåret, börjar organiserade anknytningsmönster uppträda, eftersom 
det är först då barnet har den kognitiva färdigheten att hålla kvar modern i tankarna även när 
hon inte finns närvarande (Bowlby 1994:152ff).Vid 9 månaders ålder reagerar de flesta barn 
med gråt om det lämnas åt en främmande person, vilket innebär att barnet har bildat en 
arbetsmodell av modern. Barnet har även utvecklat en arbetsmodell av sig själv genom 
samspelet med sina föräldragestalter (Bowlby 1994:152ff). I den fjärde fasen kan barnet 
utveckla en mer innehållsrik relation till anknytningsgestalten och är inte längre beroende av 
anknytningsgestaltens fysiska närvaro (Perris 2003:49). Vid ett års ålder blir barnets 
anknytningsbeteende cybernistiskt organiserat vilket t.ex. innebär att beteendet aktiveras vid 
vissa omständigheter medan det upphör vid andra omständigheter (Bowlby 1994:19ff). Det 
närmast automatiska anknytningsbeteendet avtar i takt med att barnets kognitiva förmågor 
utvecklas, men barnet fortsätter att reagera på separationer från sina anknytningspersoner som 
varar flera dygn, i ännu några år framöver (Broberg et al 2003:113).  
 
Ett barn har en tydlig preferenshierarki som det följer, men den varaktiga anknytningen är 
riktad till ett fåtal personer (Bowlby 1994:48, Perris 2003:25). Den egentliga anknytningen 
avser främst en huvudperson som barnet väljer utifrån vem som vårdat det dagligen. Denna 
person är vanligtvis modern (Perris 2003:49-50). Olika studier har visat att ju starkare 
anknytning till huvudanknytningspersonen desto lättare knyter barnet an till andra människor, 
vilket inte innebär att anknytningen till huvudanknytningspersonen försvagas (Perris 2003:51, 
98).Under uppväxten sker individens utforskning av omgivningen, allt längre bort från den 
trygga basen både i tid och rum. Det utforskande beteendet är något som sker i motsats till 
anknytningsbeteendet och kräver att individen känner sig trygg (Bowlby 1994:152) Den unge 
söker efterhand nya anknytningsgestalter, men även som vuxen bygger individens 
trygghetskänsla på att en förstående anknytningsgestalt finns tillgänglig (Bowlby 1994:85). 
Anknytningsbeteendet finns följaktligen med oss under hela livet (Bowlby 1994:48, Perris 
2003:25), men under uppväxten sker en höjning av nivån för när anknytningsbeteendet 
aktiveras (Bowlby 1994:85).  

Anknytningsmönster 
Strange Situation Procedure (SSP) är en laboratoriesituation som utarbetades av Mary 
Ainsworth i vilken samspelet mellan barn i åldern 12-18 månader och dess omsorgsperson 
studeras (Broberg et al 2003:117, Perris 2003:70). Ainsworth (Bowlby 1994:154ff, Perris 
2003:71) har genom sin forskning identifierat tre huvudmönster för anknytning (typ A, B, C). 
Det fjärde mönstret (typ D) tillkom senare när man såg att en grupp barn inte passade in i de 
ursprungliga tre grupperna (Broberg et al 2003:119, Perris 2003:74). De presenteras nedan. 
 
Ängslig undvikande anknytning (Typ A) 
Ängslig undvikande anknytning innebär att individen inte tror att han får ett hjälpsamt 
gensvar när han söker omsorg, istället räknar individen med att bli bortstött (Bowlby 
1994:154ff, Howe 2005:34-35). Omsorgspersonerna till dessa barn tenderar att känna sig 
oroliga och ibland arga när deras barn uttrycker ett anknytningsbehov och de hanterar detta 
genom att distansera sig emotionellt från dem. Föräldrar som beter sig på detta sätt utvecklar 
ett rejekterande eller avvisande förhållningssätt. Omsorgspersonen lär barnen att ”bra” 
beteende är att inte uttrycka anknytningsbehov och tenderar att acceptera barnet bara när det 
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agerar självständigt. Barn - förälder relationen är förutsägbar så till vida att den inte reagerar 
på uttryck av negativa känslor, vilket leder till att barnet känner sig obekväm när han/hon 
befinner sig i ett stressat eller sårbart känslomässigt tillstånd. Detta medför att barnen lär sig 
att hålla tillbaka sitt anknytningsbeteende för att få tillgång till sin omsorgsperson. Dessa barn 
har en benägenhet att vara emotionellt oberoende, självsäkra, behärskade och medgörliga. De 
lär sig inte hur de ska bete sig för att få omvårdnad eller skydd (Howe 2005:34-35) utan lär 
sig att undvika intimitet och känslomässig närhet, eftersom det väcker en rädsla att bli avvisad 
(Havnesköld & Mothander 2006:264, Howe 2005:34-35). Typ A barnen utvecklar en kognitiv 
strategi som innebär att de tänker bort sina känslor (Havnesköld & Mothander 2006:265, 
Perris 2003:98)  
 
Trygg anknytning (Typ B) 
Trygg anknytning innebär att individen litar på att hans/hennes föräldragestalt finns 
lättillgänglig, att föräldern är lyhörd för sitt barns signaler och är kärleksfullt deltagande och 
hjälpsam om individen stöter på svåra eller skrämmande situationer. Denna trygghet innebär 
att individen vågar utforska omvärlden (Bowlby 1994:154ff). Tryggt anknutna barn får hjälp 
med att utveckla en kompetens i att hantera sina egna känslor, men vet också när de behöver 
söka hjälp av en omsorgsperson för att hantera svåra situationer. Denna känslomässiga 
kompetens leder till att individen fungerar bra i sociala relationer, vilket också hjälper till att 
utveckla ett bra självförtroende (Howe 2005:31-32). Dessa barn utvecklar också en förmåga 
att integrera kognitioner och känslor (Perris 2003:98). De tryggt anknutna barnen utvecklar en 
flexibel relation till sina omsorgspersoner, vilket medför att de kan växla mellan utforskande 
och trygghetssökande beteende (Broberg et al 2003:118). Dessa egenskaper finns även hos 
vuxna och kan då handla om att känna sig trygg med att uttrycka anknytningsbehov till andra. 
En viktig konsekvens av en individs trygga anknytningsmönster är att individen inte behöver 
manipulera sitt anknytningsbeteende för att anknytningspersonen ska svara på dennes behov 
(Howe 2005:31-32). 
 
Ängslig motvillig anknytning (Typ C) 
Ängslig motvillig anknytning innebär att individen är osäker på om hans/hennes 
föräldragestalt kommer att vara tillgänglig eller hjälpsam vid anknytningsbehov. 
Föräldragestalten varierar i sin tillgänglighet och hjälpsamhet, dessutom används hot om 
övergivande som ett kontrollmedel (Bowlby 1994:154ff, Howe 2005:35-36). Dessa 
omvårdnadspersoner är upptagna av sina egna behov och osäkerhet kring om det finns någon 
där för dem. De är oroliga för vad andra tänker och känner om dem och de har stora krav på 
att andra ska visa sin kärlek till dem. Detta inkluderar även relationen till barnen där föräldern 
är mer känslig för ifall barnet älskar och värderar henne/honom än inför barnens egna behov 
och känslor. Barnen anpassar sig till omsorgspersonens okänslighet och självupptagenhet 
genom att hyperaktivera sitt anknytningsbeteende för att få uppmärksamhet och för att få en 
förutsägbarhet i förälderns beteende. När barnet väl fått förälderns uppmärksamhet litar den 
inte på att föräldern ska fortsätta engagera sig och vill därför inte bli tröstad eller tryggad. 
Barnet reagerar med att underreglera sina känslor samtidigt som det blir upptaget med och 
mycket känslig inför andra människors känslomässiga tillgivenhet och intresse (Howe 
2005:36) Dessa barn styrs av sina känslor medan kognitionen får komma i andra hand, vilket 
medför att de inte utnyttjar sin kompetens (Havnesköld & Mothander 2006:265, Perris 
2003:98)) Osäkerheten som finns hos ängsligt motvilligt anknutna individer innebär en 
benägenhet för separationsångest, d.v.s. de blir rädda för att bli lämnade ensamma såväl 
psykiskt som fysiskt, vilket också yttrar sig i att individen inte vågar utforska världen 
(Bowlby 1994:154ff, Havnesköld & Mothander 2006:265, Howe 2005:36). Dessa barns 
utmanande beteende resulterar tyvärr i att personer som finns i barnens närhet drar sig undan 
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och kanske även ger upp relationen, vilket ytterligare bekräftar barnens rädsla för att andra 
personer och att deras tillgänglighet inte går att lita på. Relationerna med dessa individer är 
krävande, eftersom de ofta framkallar oro och ilska (Howe 2005:36-37). 
 
Ängslig desorienterad anknytning (Typ D) 
Ängslig desorienterad anknytning innebär att barnet verkar desorienterat och/eller 
desorganiserad (Bowlby 1994:154ff, Howe 2005:37ff). Små barn kan gå omkring, cirkulera 
kring sin anknytningsperson hjälplöst snyftande (Howe 2005:41). Barnen uppträder på 
egendomliga sätt, i extrema fall kan de t.ex. stelna i orörlighet eller fastnar i stereotypt 
beteende (Bowlby 1994:154ff, Havnesköld & Mothander 2006:266, Howe 2005:41). 
Forskning har visat att dessa barn har varit utsatta för misshandel och/eller blivit grovt 
försummade (Bowlby 1994:154ff). Forskning indikerar att föräldrarna själva har obearbetade 
förluster eller trauman från sin egen barndom, de kan t.ex. lida av en psykisk sjukdom eller ha 
varit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp(Bowlby 1994:154ff, Broberg et al 
2003:120, Howe 2005:37), vilket medför att de har svårt att se sina barns behov. Enligt Howe 
(2005:37ff) aktiverar barnens anknytningsbeteende deras obearbetade förluster och de har en 
benägenhet att reagera med rädsla eller oro inför detta. Dessa barn blir ofta lämnade ensamma 
med en hög stressnivå under långa perioder, vilket medför att barnets anknytningsbeteende 
blir oavslutat och att de inte utvecklar något psykologiskt jag. Barnet kan tillslut reagera med 
att helt stänga av sina anknytningsbeteenden. När dessa barn visar ett anknytningsbehov 
reagerar dessa föräldrar på ett farligt oförutsägbart eller stressat sätt, vilket upplevs 
skrämmande för barnet. När källan till rädslan är anknytningspersonen bryts de normala 
anknytningsbeteendena ihop eftersom ett barns naturliga beteende vore att fly från rädsla 
(Howe 2005:37ff). Barnet upplever en aktivering av två motsägelsefulla beteendesystem, 
d.v.s. rädsla och anknytning (Howe 2005:37ff, Broberg et al 2003:120, Perris 2003:78). Howe 
(2005:37ff) menar att dessa barns psykologiska jag är olöst och ångestframkallande. Barnen 
påverkas i minne, perception och utformningen av en integrerad identitet och de kommer att 
få svårigheter i sociala relationer. Barnen kommer att utveckla en rädsla för närhet och de 
kommer att sakna strategier för att känna sig trygga och känslomässigt lugna (Howe 
2005:37ff). Barn som är otryggt anknutna riskerar att utveckla en personlighet med ett falskt 
själv. En sådan person ger ett intryck av ett tvärsäkert emotionellt oberoende som inte 
behöver hjälp av någon annan. Om en individ med ett falskt själv överhuvudtaget inleder en 
relation så ser han/hon till att behålla kontrollen (Bowlby 1994:72) När det gäller 
anknytningsmönster och dess konsekvenser för individens framtid poängterar Bowlby 
(1994:157) att det inte handlar om att skuldbelägga föräldrarna, eftersom föräldrarnas 
beteende gentemot barnet grundar sig i deras egna erfarenheter från barndomen.  

Utvecklingen av personlighet och inre arbetsmodeller  
Utvecklingen av en personlighet sker i ett samspel mellan det nyfödda barnets biologiska 
sammansättning, och den familj som det föds till och den vidare sociala miljön (Bowlby 
1994:88ff, Perris 2003:49). I utvecklingen av en personlighet utgör organisationen av 
individens anknytningsbeteende en faktor, vilken påverkas av hur individens föräldragestalter 
har behandlat honom/henne under uppväxten (Bowlby 1994:88ff).Föräldrarnas 
förhållningssätt gentemot barnets beteende framkallar positiva eller negativa reaktioner som 
leder till positiva eller negativa cirklar i relationen mellan barn och förälder (1994:157ff). 
Detta medför att anknytningsmönstren består och efterhand som barnet växer blir mönstret 
successivt en del av barnet själv (Bowlby 1994:88ff). Barnet i sin tur överför dessa mönster 
på nya relationer, t.ex. i förhållande till dagispersonal eller lärare (Bowlby 1994:157ff). 
Anknytningsmönstret påverkar således utvecklingen av individens inre arbetsmodeller (Perris 
2003:94). Bowlby (1994:157ff) ansåg att innehållet i arbetsmodellerna grundas på barnets 
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verklighetsupplevelse av det dagliga samspelet med föräldrarna, vilka påverkar barnets 
känslor för respektive förälder och för sig självt, hur det väntar sig att bli behandlat av dem 
och hur det planerar sitt eget beteende mot dem. Dessa modeller av samspelet mellan förälder 
och självet blir betydande kognitiva strukturer, vilka tenderar att bli bestående, självklara och 
omedvetna (Bowlby 1994:157ff, Perris 2003:92). Hos ett tryggt anknutet barn uppdateras 
dessa arbetsmodeller efterhand som barnet växer medan ett otryggt anknutet barns modeller 
kan hindras att uppdateras p.g.a. defensiv uteslutning. För ett otryggt anknutet barn innebär 
det att de interaktionsmönster som modellerna utvecklat kvarstår i ett mer eller mindre 
oförändrat tillstånd även när individen längre fram i livet umgås med människor som 
behandlar honom/henne helt annorlunda än vad föräldrarna gjorde i barndomen (Bowlby 
1994:157ff, Perris 2003:95). Även om arbetsmodellerna genomgår en utveckling under livet 
är de inte benägna att förändras på något genomgripande sätt, vilket hänger ihop med att de 
kognitiva och de motoriska enheterna av anknytningen har blivit automatiserade (Perris 
2003:101-102).  

Kommunikationens betydelse 
Kommunikationen mellan spädbarn och mor är till en början av emotionell karaktär för att 
efterhand kompletteras med språket. Den emotionella kommunikationen kommer dock att 
fortsätta att ha betydelse i de intima relationerna livet igenom (Bowlby 1994:151). Forskning 
(Bowlby 1994:161ff) har visat att kommunikationsmönster mellan föräldrar och barn skiljer 
sig markant mellan otrygga och trygga anknytningsmönster, vilket kan iakttagas redan från 
barnets födsel. Dem trygga mor - barn paren har en fri kommunikation som innehåller 
känslouttryck och personliga ämnen, medan de otrygga paren har ett undvikande, begränsat, 
opersonligt samtal, där man undviker känslouttryck. Hos de otrygga barnen ger modern bara 
välvilliga responser till vissa delar av sitt barns emotionella kommunikation men bortser från 
eller t.o.m. avvisade andra delar.  Bowlby (1994:161ff) menar att den bristande 
kommunikationen hos dem otrygga mor - barn paren leder till att viktiga delar av barnets 
personlighetsutveckling kommer att bli separerade från eller utan kommunikation med de 
delar av personligheten som modern ser och erkänner och som i vissa fall omfattar 
personlighetsdrag som hon felaktigt tillskriver barnet. Bowlby (1994:164) anser att dessa 
olika kommunikationsmönster förklarar utvecklingen av psykiskt friska personligheter 
respektive personligheter som är benägna att utveckla någon form av psykisk ohälsa eller 
utvecklandet av ett falskt själv. Mains (Bowlby 1994: 165-167) undersökning om mödrars 
beskrivningar av sin barndom stödjer också betydelsen av den emotionella och kognitiva 
kommunikationen. Den visade att mödrar med trygga barn kunde tala fritt och känslosamt om 
sin barndom, de tog upp roliga såväl som tråkiga händelser och kunde även ge detaljerade 
beskrivningar. En mor till ett ängsligt undvikande barn gav ofta en beskrivning av en lycklig 
barndom, men när hon beskrev enstaka händelser framkom motsatsen. En sådan mor påstod 
ofta att hon inte mindes något av sin barndom.  Mödrar till otrygga barn kunde inte ge någon 
sammanhängande eller flytande berättelse om sin barndom och det fanns gott om motsägelser. 
Det var mycket tydligt att de mödrar som upprepade gånger sade att de inte mindes något av 
sin barndom hade barn med otrygg anknytning. Utifrån dessa resultat anser Main (Bowlby 
1994: 165-167) att fri tillgång till och sammanhängande organisation av emotionell och 
kognitiv information som är relevant till anknytningen spelar en mycket viktig roll för att 
utveckla en trygg personlighet i vuxen ålder. De som inte har denna organisation av 
information från barndomen behöver få hjälp med att återvinna minnena från barndomen och 
bearbeta dem för att kunna möta sina egna barns anknytningsbeteende på ett sätt som gör att 
de utvecklar en trygg anknytning.  
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Anknytningen hos vuxna 
Anknytningen hos vuxna kännetecknas av ett samspel mellan kognitioner, känslor och 
beteenden. En vuxen person söker sig till sin anknytningsperson när den upplever stress och 
blir lugnad när den får kontakt med denna person. En vuxen person behöver inte ha fysisk 
kontakt med sin anknytningsperson utan det kan räcka med ett telefonsamtal för att bli 
lugnad. Skulle anknytningspersonen vara otillgänglig reagerar den vuxna med ökad oro och 
obehag. Vänner och bekanta är vanligtvis inte jämförbara med en anknytningsperson, vilket 
kan förklara känslor av ensamhet även hos en person med många vänner. Anknytningen hos 
en vuxen människa präglas av en ömsesidighet till skillnad från barnets komplementära 
relation till sin anknytningsperson (Perris 2003:110ff).  

Metod 

Metodval 
Syftet med uppsatsen var att få de unga vuxnas erfarenheter av familjetillhörighet och 
föräldrarelationer under och efter placering i familjehem. Det betyder att det endast är de unga 
vuxnas perspektiv som beaktats i undersökningen. Uppsatsen har vare sig de biologiska 
föräldrarnas eller familjehemsföräldrarnas perspektiv av familjetillhörighet och 
föräldrarelationer utan tolkar enbart dessa begrepp utifrån de unga vuxnas synvinkel. Studiens 
syfte skulle besvaras utifrån ett antal frågeställningar som förväntades resultera i en grundlig 
skildring av enskilda individers erfarenheter av familjetillhörighet och föräldrarelationer, 
vilket medförde att en kvalitativ metod användes. En kvalitativ metod syftar till att få en 
djupare förståelse av det forskningsområde som studeras (Holme & Solvang 1997:14). Vid 
valet av metod är det väsentligt att metoden lämpar sig för studiens forskningsområde. I den 
aktuella studien var syftet att fånga de intervjuades beskrivningar av sin upplevda verklighet, 
vilket innebar att intervjuer ansågs vara en användbar metod (Kvale 1997:117, Silverman 
2005:112 ff). Kvalitativ forskning ger en närhet till respondentens individuella perspektiv 
jämfört med kvantitativ forskning (Holme & Solvang 1997:14, Marlow 2000:9, Silverman 
2005:10).Fördelen med intervjumetoden är att den kan fånga olika personers uppfattningar 
om ett ämne och därmed ge en bild av mångfalden i människors erfarenheter kring ett 
forskningsområde (Kvale 1997:14). I en intervju skapar intervjuaren och respondenten 
kunskap tillsammans genom relationen som uppstår i intervjusituationen (Kvale 
1997:47).Metoden ger ett rikligt material och en detaljerad beskrivning av respondentens 
erfarenheter även från ett fåtal respondenter (Silverman 2005:9). En kvantitativ metod såsom 
användandet av enkäter ger en större möjlighet till statistisk generaliserbarhet (Marlow 
2000:33), men ger ingen möjlighet till samspel mellan intervjuare och deltagare och det finns 
inte heller tillfälle att fånga upp individuella olikheter på samma sätt (Kvale 1997:18).  

Litteratursökning 
Uppsatsskrivandet inleddes med att söka efter relevant vetenskapligt material i form av 
artiklar, böcker och avhandlingar. Litteratur och artiklar har tagits fram via Örebro 
Universitets databaser Social Services Abstract, SAGE, elin@örebro, Diva, www.uppsatser.se 
och via internets sökmotorer Google och Eniro. Följande sökord har använts: familyhome*, 
foster care*, adult outcomes*, foster child*, familjehem*, fosterbarn*, attachment*. Sökorden 
har kombinerats i olika konstellationer och former för att finna relevant forskningslitteratur. 
Referenslistor från vetenskapliga artiklar har även bidragit till att finna litteratur. 
Utgångspunkten för valet av litteratur har varit att besvara uppsatsens syfte. Mycket av 
litteraturen handlar om tiden i familjehemmet, medan litteraturen avseende tiden efter 
placeringen inte varit lika omfångsrik.  
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Etiska aspekter 
Etiska frågor uppkommer under hela forskningsprocessen, redan vid valet av ämne (Kvale 
1997:105). I den aktuella studien väcktes intresset för forskningsområdet delvis utifrån etiska 
aspekter av hur familjehemsplacerades liv upplevs av dem som är föremål för vården. Vid 
utarbetandet av frågeställningar och syfte beaktades respondenternas ålder och utsatthet, 
vilket medförde att forskningen avgränsades till avslutade placeringar och att åldern på 
deltagarna begränsades till lägst 18 år. Anledningen till detta hänsynstagande är att den 
placerade befinner sig i en beroendeställning under placeringstiden som kan göra det 
problematiskt att vara kritisk till familjehemmet, dessutom kan nuvarande levnadsförhållande 
försämra förmågan att problematisera den egna tillvaron. Humanistiska – och 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2004) har utformat fyra grundläggande etiska krav på 
forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innehåller främst att de som berörs av forskningen skall 
informeras om syftet med forskningen. Samtyckeskravet innebär bl.a. att deltagare som är 
föremål för undersökningen själva har rätt att besluta om sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet syftar till att de som deltar i studien skall garanteras största möjliga 
anonymitet och att uppgifter om deltagare förvaras på ett tillförlitligt sätt. Nyttjandekravet 
innebär att det material som insamlas enbart skall användas för det forskningssammanhang 
det avsåg att göra. I denna studie har samtliga etiska krav varit avsedda att följas och ett antal 
åtgärder har vidtagits för att detta skall uppnås. Intervjupersonerna har informerats om 
studiens syfte och användningsområde såväl skriftligt (bilaga 1) som muntligt, vilket också 
innefattade medgivande till att citat från intervjun skulle användas i uppsatsen (bilaga 1). 
Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna ge sitt skriftliga samtycke till sin 
medverkan (bilaga 2). De fem respondenterna tillfrågades av antingen en 
familjehemssekreterare eller socialsekreterare utifrån vem som har haft den främsta kontakten 
med dem under familjehemsplaceringen. I detta förfarande kan respondenterna ha upplevt ett 
krav på sig att delta i studien även om de inte längre står i något beroendeförhållande till 
socialsekreterarna (jmf Kvale 1997:107, Marlow 1997:149). Deltagarna har dock haft några 
veckors betänketid mellan bokningen för intervjun och själva intervjutillfället. Det visade sig 
också att en person tackade nej efter denna betänketid. Respondenterna har givit både 
muntligt och skriftligt (bilaga 2) samtycke till att medverka i studien och de har också 
informerats om frivilligheten i deltagandet (bilaga 2). Användande av bandspelare har skett 
under förutsättning att deltagarna gett sitt medgivande. De har informerats om att 
bandupptagningen endast skulle avlyssnas av författaren med syfte att analysera intervjuerna. 
Vidare blev deltagarna upplysta om att kassettbanden kommer att förstöras vid studiens 
upphörande. Respondenterna har haft möjlighet att läsa igenom sin egen intervju för att 
eventuellt komma med synpunkter på eventuella förändringar av texten. I resultatet har 
samtliga namn som förekommer i avsnittet fingerats för att eftersträva respondenternas 
anonymitet och i största möjliga mån har utomståendes möjlighet att känna igen deltagarna 
försökt att förhindras. I ovanstående redogörelse för tillvägagångssättet avseende etiska 
aspekter i den aktuella studien kan samtyckes- och informationskravet sägas vara uppfyllt. 
Tillämpningen av konfidentialitetskravet har inneburit att intervjumaterialet har varit 
oåtkomligt för obehöriga och genom att respondenternas identitet inte framgår i uppsatsen. 
Materialet i studien används enbart i forskningssyfte och samtliga dokument och kassettband 
kommer att förstöras när studien är färdigställd, vilket innebär att även nyttjandekravet är 
uppnått.  

Urval 
Respondenterna valdes genom en kontakt på ett socialkontor som arbetar med familjehem. I 
den aktuella kommunen fanns totalt 59 placerade barn under 18 år, 2006, inklusive 15 jour 
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placeringar. Utifrån uppsatsens syfte, vilket inkluderade etiska överväganden valdes urvalet 
att gälla avslutade familjehemsplaceringar till följd av uppnådd myndighetsålder och avslutad 
gymnasieutbildning under år 2006. Dessa urvalskriterier uppfylldes av fem individer, varför 
samtliga av dessa personer valdes ut. Intervjuer med ett fåtal respondenter anses ge ett rikligt 
material, vilket syftar till att få en undersökning som går på djupet (Holme & Solvang 
1997:78ff, Silverman 2005:64). Samtliga av dessa avslutade placeringar var planerade utifrån 
att de gått ut gymnasiet, vilket också innebar att ersättningen till familjehemmen upphörde. 
De fem personerna som avslutades år 2006 bestod av tre män och två kvinnor, kön har dock 
inte varit något urvalskriterium i den aktuella studien. Av de fem tillfrågade personerna 
medverkade fyra, eftersom en person ångrade sig dagen innan intervjutillfället. Tre av 
deltagarna hade varit placerade enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU)och en hade varit frivilligt placerad enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). 
Vid intervjutillfället var deltagarna mellan 19-21 år. Respondenterna kontaktades av den 
socialsekreterare som hade haft mest kontakt med personen under placeringstiden vilket 
innebar att det var både socialsekreterare och familjehemssekreterare som utförde detta. Efter 
det att personen hade uttryckt en vilja att vara med kontaktades denne via telefon av 
författaren. Under telefonsamtalet fick respondenterna information om studiens syfte och 
tillfrågades om önskemål för plats och tidpunkt för intervjun.  

Bortfallsanalys 
En av de kvinnliga respondenterna ångrade sig dagen innan intervjutillfället och angav som 
skäl att hon hade ”för mycket omkring sig”. Författaren avstod från att försöka argumentera 
för ett deltagande, enligt de etiska riktlinjerna (Humanistiska – och samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet 2004). En möjlig tolkning av hennes avhopp är att hon bedömde ämnet vara 
alltför känsligt att tala om. Enligt Holme & Solvang (1997:192, 199) är det viktigt att 
minimera bortfallet, eftersom dessa individer ofta utmärker sig från det övriga urvalet. Detta 
bortfall kan innebära att studien gått miste om ett värdefullt bidrag till resultatet. 

Konstruktion av intervjuguide 
Intervjuer kan vara strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade. I den aktuella studien 
har den halvstrukturerade intervjuformen använts, eftersom den ger möjlighet till en viss 
flexibilitet där man t.ex. kan följa upp respondenternas varierande svar som uppstår i 
intervjusituationen, samtidigt som den ger en viss struktur för samtalsprocessen (Kvale 
1997:117, Marlow 2000:158ff). Den halvstrukturerade intervjuformen innehåller ett antal 
teman och förslag på frågor som skall fånga in svaren på studiens olika grundtankar. 
Intervjuguidens olika teman avspeglar de forskningsfrågor som avses att besvaras medan 
intervjufrågorna bl.a. syftar till att få fram många olika synvinklar på ett ämne och inbjuda till 
ett positivt samspel mellan intervjuare och respondent (Kvale 1997:121ff).  Studiens syfte har 
varit vägledande för utformningen av intervjuguiden (bilaga 3). Fyra olika huvudteman 
skapades utifrån aktuell litteratur, tidigare forskning och existerande teorier. Det första temat 
bakgrundsinformation syftar till att utgöra en utgångspunkt för studien genom att 
åskådliggöra de förändringar i bl.a. familjerelationer som antas ha skett i respondentens liv. 
Uppgifter om ålder vid placering, tidigare placeringar och biologföräldrarnas samt barnets 
inställning till familjehemsplaceringen har visat sig påverka hur placeringen kommer att 
gestalta sig (Andersson 1998:3ff, Fisher, Burraton & Pears 2005:69ff, Jones & Kruk 
2005:405ff Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle-Westermark 2001:187ff, Vinnerljung, Öman & 
Gunnarsson 2004:54ff). Det andra temat föräldrarelationer under placeringstiden är 
inspirerat av Berkeleys semistrukturerade anknytningsintervju för vuxna (Perris 2003:81) som 
bl.a. innebär att den vuxne uppmanas att beskriva sin relation till sina föräldrar under 
barndomen, vad hon/han gjorde när denne kände sig upprörd som barn och vilken av 
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föräldrarna individen kände sig mest knuten till. I svensk forskning om familjetillhörighet har 
relationen till både familjehemmets föräldrar och biologföräldrar varit viktiga aspekter för att 
beskriva hur familjetillhörigheten utvecklas (Andersson 1998:3ff, Nordin 2003:87ff). Det 
tredje temat familjetillhörighet under placeringstiden har även det påverkats av Berkeleys 
(Perris 2003:81) semistrukturerade anknytningsintervju för vuxna men främst utifrån svensk 
forskning (Andersson 1998:3ff, Andersson 2004:43ff, Nordin 2003:87ff). Frågor om vem 
som upplevs vara en individs familj och vilka personer respondenten ser som sina föräldrar 
har används för att besvara vilken familj en individ tillhör (Andersson 1998:3ff, Andersson 
2004:43ff, Nordin 2003:87ff).Det tredje temat innehåller också frågor om hur kontakten med 
biologföräldrarna har sett ut och upplevts under placeringstiden. Denna aspekt avser att 
beskriva hur familjetillhörigheten utvecklas, vilket avspeglas i forskningen inom detta område 
(Andersson 1998:3ff, Andersson 2004:43ff, Nordin 2003:87ff). Synen på kontakten med 
biologföräldrarna under tiden i familjehemmet är omdiskuterad såväl i inom svensk och 
internationell forskning (Cederström 1994:15, Höjer 2001:25, Lindén 1998:97ff,Vinnerljung 
1996:37). Det fjärde temat familjetillhörighet och föräldrarelationer efter placeringstiden 
innehåller influenser från det som berörts ovan, men har främst inriktats på om det skett 
någon förändring avseende familjetillhörighet och föräldrarelationer sedan 
familjehemsplaceringens upphörande. Tidigare forskning har visat att de tidigare placerade 
kan stå utan familj som unga vuxna (Triseliotis 2002:28ff, Vinnerljung 1996:234). Det 
primära syftet med intervjuguiden har varit att få de familjehemsplacerades egna 
beskrivningar av familjetillhörighet och föräldrarelationer, eftersom tidigare forskning inom 
familjehemsområdet främst använt sig av sekundära källor. I ovanstående beskrivning av hur 
intervjuguidens frågor har formulerats framgår att utgångspunkten har varit syfte, teori och 
tidigare forskning. Intervjuguiden har som tidigare nämnts använts för att strukturera 
intervjun, men den har samtidigt använts flexibelt då olika respondenter utvecklat vissa 
resonemang olika utifrån sina skilda erfarenheter (Kvale 1997:117, Marlow 2000:158ff). 

Genomförande 
Intervjuer har genomförts med fyra stycken respondenter, vilka tog mellan 45 och 90 minuter. 
Intervjuerna har ägt rum i deltagarnas hem, vilket innebar att två intervjuer ägde rum i det f.d. 
familjehemmet medan två intervjuer ägde rum i deltagarnas egna lägenheter. Samtliga 
intervjuer spelades in på bandspelare.  

Databearbetning och analys 
Studiens syfte har varit att undersöka de f.d. unga vuxnas erfarenheter av familjetillhörighet 
och föräldrarelationer under och efter familjehemsplaceringen i form av en deskriptiv ansats. 
Centrala teman och kategorier har urskiljts ur datamaterialet utifrån studien syfte och 
frågeställningar. Analysen har också kopplat datamaterialet till teorier och 
forskningslitteratur. Datamaterialet analyserades enligt följande: 

1. De inspelade intervjuerna avlyssnades och skrevs ut inom ett dygn efter det att 
intervjuerna hade ägt rum. Intervjutexterna skickades sedan ut till samtliga 
respondenter där varje respondent hade möjlighet att läsa igenom sin intervju för att 
korrigera eventuella missuppfattningar och/eller felaktiga tolkningar.  

2. Författaren läste igenom samtliga fyra intervjuer för att få en helhetsbild. 

3. Därefter söktes efter mönster genom de likheter som framträdde i de unga vuxnas 
berättelser, men även olikheter för att finna det specifika i datamaterialet. 

4. Nästa steg blev att skilja mellan studiens tre frågeställningar under separata teman för 
att tydliggöra resultatredovisningen.  
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5. Resultatet från den första frågeställningen presenterades under temat 
föräldrarelationer under placeringstiden, den andra frågeställningen redovisades 
under temat familjetillhörighet under placeringstiden och den tredje under 
familjetillhörighet och föräldrarelationer efter placeringstiden. I samband med 
sammanställningen och analysen av intervjumaterialet valde författaren att 
kategorisera dessa teman. Kategoriseringen genomfördes med hjälp av tabeller men 
utgick också från tidigare forskningsresultat och valda teorier. De unga vuxna 
placerades därefter under varje tema i respektive kategori utifrån den helhetsbild som 
framkom genom datamaterialet under varje frågeställning. 

Indelningen i olika teman och kategorier har skett kontinuerligt under arbetets gång samt med 
hänsyn till valda teorier och forskningslitteratur. Miles och Hubermans (Silverman 2005:177-
178) syn på kvalitativ forskning har varit vägledande. De menar att dataanalysen innehåller 
datareduktion, ”datadisplay”, ”conclusion drawing” och verifiering. Datareduktionen syftar 
till den process som sker från att samla in datamaterialet till att transformera den och besluta 
om vilken data som svarar mot studiens fokus. Datadisplay innebär att koppla ihop materialet 
och visa det genom t.ex. matriser eller nätverk, med vars hjälp klargör den huvudsakliga 
inriktningen på analysen. Conclusion drawing innebär att börja fundera på vad olika fenomen 
betyder, notera regelbundenheter, mönster, förklaringar, konfigureringar, orsaksflöden och 
förslag. Denna process kan jämföras med Marlows (2000:217) beskrivning av logisk analys, 
vilken hon jämför med den kvantitativa processen korrelation och krosstabulering. Hon 
beskriver hur det skapas potentiella kategorier genom att korsa en dimension med en annan, 
hur forskaren arbetar fram och tillbaka med datamaterialet och forskarens logiska 
konstruktioner samt hur detta arbete åskådliggörs med en matris.  I analysen har s.k. naturliga 
kategorier används, likväl som forskningskonstruerade kategorier (a.a. s.212ff). De 
forskningskonstruerade kategorierna har inspirerats av Anderssons (1998) studie om 
föräldrakontakt och familjetillhörighet avseende familjehemsplacerade barn där materialet 
delades in i två kategorier utifrån familjetillhörighet i en familj (familjehemmet) eller två 
familjer (familjehemmet och biologhemmet). Dessa kategorier användes för att analysera 
resultatet under temat familjetillhörighet under placeringstiden. I Anderssons (1998) studie 
var även föräldrakontakten inkluderad i dessa två kategorier, men i resultatet i den aktuella 
studien framträdde inte samma mönster, varför möjligheten att införliva föräldrarelationerna i 
samma kategorier som familjetillhörighet inte infann sig. Detta medförde att s.k. naturliga 
kategorier (Marlow 2000:212ff) fick användas för att analysera temat föräldrarelationer 
under placeringstiden. Dessa kategorier har benämnts nyanserad respektive onyanserad 
utifrån att respondenterna skiljde sig åt i sina beskrivningar av föräldrarelationerna. 
Respondenterna i den nyanserade kategorin gav mer utmärkande positiva och negativa 
beskrivningar av sina föräldrarelationer, medan respondenterna i den onyanserade kategorin 
var jämförelsevis mera ensidiga och sparsamma i sina beskrivningar. Kategorierna nyanserad 
respektive onyanserad är inte helt ”naturliga” utan inspirerade av Bowlbys (1994:151) 
resonemang om betydelsen av den emotionella kommunikationen mellan vårdare och barn för 
individens framtida intima relationer. Han hänvisar till forskning inom detta område som visat 
att kommunikationen mellan otrygga respektive trygga anknytningsmönster skiljer sig åt, 
vilket senare avseglar sig i hur individer beskriver sin barndom.  Även kategorierna förändrad 
respektive oförändrad är naturliga kategorier (Marlow 2000:212ff) som uppstått och 
benämnts genom den tidsaspekt som finns i undersökningen. Dessa kategorier har använts för 
att analysera temat familjetillhörighet och föräldrarelationer efter placeringstiden där 
resultatet visade på en skillnad mellan respondenternas förändringsbenägenhet efter 
familjehemsplaceringens upphörande. Verifiering (Silverman 2005:178) betyder att testa de 
preliminära slutsatserna för deras rimlighet, styrka och grad av bekräftelse. Miles och 
Huberman (a.a.s. 178) betonade att kvalitativ forskning måste visa hur de delar eller begrepp 



 21 

som identifierats i forskningen hänger samman. Citat har använts för att åskådliggöra och 
framhäva respondenternas utsagor, men de har inte varit avsedda att styra inriktningen på 
analysen. Vid något tillfälle har det varit nödvändigt att omformulera citatet med hänsyn till 
anonymitetskravet (Holme & Solvang 1997:144-145). Analysen har genomförts i avsnittet 
Diskussion där avsikten har varit att sammanfatta centrala delar av resultatet och koppla detta 
till teoriavsnittet, tidigare forskning och aktuell litteratur utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
För att en studie skall räknas som en vetenskaplig undersökning måste reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet beaktas (Kvale 1997:207ff). Reliabilitet kan definieras som att 
mätningen speglar faktiska skillnader av fenomenet snarare än skillnader i själva 
mätinstrumentet (Marlow 2000:181). Reliabiliteten kan också definieras som graden av 
konsistens. I kvalitativ forskning kan det innebära att samma utsagor av en intervju hamnar i 
samma kategori trots att det är olika forskare som gör kategoriseringen (Silverman 2005:210). 
Reliabiliteten inom kvalitativ forskning avgörs av flera olika aspekter genom hela 
forskningsprocessen. En del av reliabiliteten utgörs av intervjuarens sätt att ställa frågor vilket 
kan inverka på huruvida respondenternas beskrivningar av sina upplevelser har påverkats av 
intervjuaren (Kvale 1997:150,188, 213). Marlow (2000:182-183) tar upp fyra felkällor när det 
gäller reliabilitet: oklara definitioner av variabler, retrospektiv information, variationer av 
förhållanden vid insamlingen av materialet och strukturen hos själva mätinstrumentet. Vid 
enkätundersökningar är det viktigt att variabler noga definieras, trots det finns möjlighet att 
dessa tolkats olika. I intervjuer kan oklara definitioner förklaras och utforskas tillsammans 
med respondenten, vilket också skedde i den aktuella studien. Användandet av retrospektiv 
information innebär en viss förvrängning av materialet, t.ex. kan den intervjuade hämmas att 
minnas av olika anledningar (Marlow 2000:182-183). I denna studie var det speciellt en 
person som hade svårt att minnas och det var också tydligt att respondenterna påverkades av 
sin nuvarande situation när de berättade om situationer längre bakåt i tiden. Variationer i 
förhållanden under intervjuerna påverkar reliabiliteten (Marlow 2000:182-183). I den aktuella 
studien skilde sig respondenterna åt i vilka som bodde kvar i familjehemmet och vilka som 
hade flyttat till eget boende. Då intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem kan det ha påverkat 
deras berättelser, de som bodde kvar i familjehemmet kan ha haft svårare att vara kritiska mot 
familjehemmet jämfört med dem som bodde själva. Andra aspekter som påverkar 
reliabiliteten är kön och ålder hos intervjuaren (Marlow 2000:182-183). I denna studie var 
majoriteten av deltagarna män och de kan ha påverkats annorlunda av att intervjuaren var av 
motsatt kön jämfört med den enda kvinnliga deltagaren. Validitet kan sägas vara ett annat ord 
för sanning och det handlar om i vilken omfattning en redogörelse korrekt representerar det 
sociala fenomen den avser att beskriva (Kvale 1997:214, Silverman 2005:210). Validitet kan 
också definieras som att man mäter det man avser att mäta (Marlow 2000:185) I 
forskningssammanhang handlar validitet om att forskaren kontrollerar och ifrågasätter sina 
egna resultat och tolkningar (Kvale 1997:218) Det är också viktigt att inte utesluta avvikande 
fall som eventuellt framkommer i forskningen (Silverman 2005:210). Bedömningen av 
reliabilitet och validitet av kvalitativa instrument är svårare i jämförelse med kvantitativa 
instrument (Marlow 2000:181), t.ex. är en bedömning av en intervjuutskrifts validitet omöjlig 
att göra. Det handlar mer om den är lämplig utifrån forskningens syfte (Kvale 1997:152). Det 
finns olika former av generaliserbarhet i forskningssammanhang (Kvale 1997:210). I 
kvantitativ forskning är det möjligt att genomföra en statistisk generalisering under 
förutsättning att intervjupersonerna valts ut slumpmässigt från en population (Kvale 
1997:210, Marlow 2000:135, Silverman 2005:126). I kvalitativ forskning är det däremot 
sällsynt att intervjupersonerna väljs ut slumpmässigt. De väljs ofta utifrån vissa bestämda 
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kriterier (Kvale 1997:210, Silverman 2005:127), vilket också var fallet i denna undersökning. 
Ett sådant urvalsförfarande innebär att resultatet inte kan generaliseras statistiskt. Analytisk 
generalisering handlar om i vilken omfattning resultaten från en undersökning kan förutsäga 
vad som kommer att ske i en annan situation. Denna form av generalisering baseras på en 
påståendelogik. Forskaren kan specificera stödjande bevis och klarlägga argument vilket gör 
det möjligt för läsaren att bedöma riktigheten i generaliseringsanspråket (Kvale 1997:210). 
Enligt Silverman (2005:128ff) kan generaliserbarhet också erhållas genom att jämföra 
analysen av de fåtal fall man har i sin egen studie med relevanta aspekter av fallpopulationen, 
vilket t.ex. litteraturgenomgången kan åstadkomma. Valet av intervjudeltagare är också viktig 
ur generaliserbarhetsaspekten. I detta sammanhang är det angeläget att noga överväga vilka 
kriterier som ska vara uppfyllda genom att ta hänsyn till den population som studeras 
(Silverman 2005:128ff). Enligt, Mason (Silverman 2005:132) bör urvalet också vara teoretiskt 
förankrat:”designed to provide a close-up, detailed or meticulous view of particular units 
which may constitute … cases which are relevant to or appear within the wider universe”.  

Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning utgörs mätinstrumentet av intervjuaren själv. Viktiga egenskaper hos 
intervjuaren är bl.a. att fungera strukturerande och styrande, att vara kunnig på området, att 
ställa tydliga och korta frågor samt att i intervjusituationen tolka intervjupersonernas utsagor 
och på så sätt få dessa bekräftade eller dementerade direkt (Kvale 1997:136ff). Reliabiliteten i 
kvalitativ forskning kan således kontrolleras under själva intervjusituationen. Det är dock 
svårt att återskapa det sociala samspelet mellan respondent och intervjuare. Validiteten är 
lättare att uppnå i kvalitativa undersökningar p.g.a. att forskaren befinner sig närmare 
respondenten jämfört med kvantitativa undersökningar. Närheten är samtidigt ett problem 
eftersom forskaren kan påverka respondenterna att bete sig annorlunda än om forskaren inte 
vore i närheten. Deltagarna kan uppträda på ett sätt som de tror att de förväntas att göra 
(Holme & Solvang 1997:94ff). Ett sätt att få fram deltagarnas egna åsikter är att man som 
intervjuare lyssnar intresserat (Holme & Solvang 1997:98). I den aktuella studien har 
intervjuguidens frågeformuleringar inspirerats av tidigare forskning på området och de har 
därmed bedömts vara välfungerande för att uppnå ett tillförlitligt mätinstrument. Frågorna till 
respondenterna har ibland omformulerats för att bli ännu tydligare för intervjupersonen eller 
för att anpassas till den specifika respondentens förhållanden. Under intervjuerna har 
respondenternas utsagor följts upp genom upprepning och tolkning varvid informanterna har 
haft möjlighet att påtala eventuella missförstånd. Respondenterna har dessutom getts 
möjlighet att läsa igenom sina egna intervjuer och på så sätt haft ytterligare ett tillfälle att 
korrigera eventuella feltolkningar (jmf Holme & Solvang 1997:107). I diskussionen om 
reliabilitet och validitet kan nämnas att denna studie endast utgår från de unga vuxnas egna 
uttalanden. Syftet har inte varit att bekräfta om deras berättelser är sanna utan hur de har 
upplevt familjetillhörigheten. De tolkningar som görs under en forskningsintervju kan skapa 
etiska problem, eftersom intervjun inte har efterfrågats av intervjupersonen till skillnad från 
t.ex. en terapisession. Det kan därför vara oetiskt att komma med tolkningar som kan ge 
upphov till nya självtolkningar och emotionella reaktioner (Kvale 1997:144). Det är också en 
svår balansgång mellan att vilja ha information och att inte pressa intervjupersonen (Holme & 
Solvang 1997:107). I denna studie har det funnits en medvetenhet om detta dilemma, 
intervjuaren har i vissa fall avstått från att följa upp vissa utsagor, då de uppfattats som 
känsliga, i synnerhet när de inte berört själva syftet med uppsatsen. Det har dock bedömts 
vara omöjligt att undvika detta helt, respondenterna har därför upplysts om att de kan vända 
sig till sin ”gamla” socialsekretare om funderingar skulle uppkomma efter intervjun. 
Flexibiliteten som är utmärkande för kvalitativ forskning kan vara en nackdel när olika 
intervjuer ska jämföras med varandra. Detta sker exempelvis då intervjufrågorna utformats 
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olika beroende på respondenternas skilda förhållanden och personliga egenskaper eller p.g.a. 
att kunskapen hos intervjuaren ökar med antalet genomförda intervjuer, vilket kan medföra att 
de senare intervjuerna får fram mer information än de tidiga (Holme & Solvang 1997:80). 
Denna flexibilitet har även förekommit i den aktuella studien, vilket har berörts tidigare i 
detta avsnitt. Svårigheten med att jämföra utsagorna från de olika intervjuerna har till viss del 
avhjälpts genom att intervjuguiden har fungerat strukturerande och avgränsande. Enligt 
Holme och Solvang (1997:82) syftar valet av kvalitativ metod samtidigt till att fånga 
individuella skillnader och få kunskap om individens specifika livssituation, men det 
begränsar möjligheten till generaliseringar av en större population (Holme & Solvang 
1997:82). Den kvalitativa forskningsprocessen grundar sig på forskarens förförståelse och 
fördomar som tillägnats genom egna erfarenheter från vardagen och från olika utbildningar 
m.m. En växelverkan mellan forskaren och dennes förförståelse och deltagarnas egna 
uppfattningar kan dock medföra att forskaren kan utveckla tillförlitliga tolkningar. Detta 
kräver att forskaren är kritisk till sina egna uppfattningar och inte bara söker bekräfta sin egen 
förförståelse (Holme & Solvang 1997:97, Kvale 1997:218, Silverman 2005:210) I den 
aktuella studien har författarens subjektiva referensramar ställts mot relevant litteratur, aktuell 
forskning och teori och på så sätt har författaren kunnat minimera felaktiga tolkningar.  

Resultatredovisning 
I detta avsnitt presenteras den empiriska delen i studien i form av intervjumaterial. Studiens 
syfte har varit vägledande för utformningen av resultatavsnittet. Avsnittet inleds med 
bakgrundsinformation om respondenterna där enbart information som är relevant för studiens 
syfte tas upp för att garantera respondenternas anonymitet. Relevanta teman har valts ut från 
intervjuerna och därefter kategoriserats för att skilja mellan de unga vuxnas erfarenheter. 
Kategorierna exemplifieras med direkta citat. Av anonymitetsskäl är respondenterna och 
övriga namn som förekommer i texten fingerade.   

Bakgrundsinformation 
Samtliga respondenter avslutades som familjehemsplaceringar i juni år 2006 då de slutfört 
sina gymnasieutbildningar.  Tabell 1 visar deltagarna i undersökningsgruppen, hur gamla de 
är nu och hur gamla de var när de kom till familjehemmet (F-hem). Vidare visas vilken lag 
som tillämpades vid deras placering i familjehemmet, d.v.s. Lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) som är en tvångslag eller Socialtjänstlagen (SoL 
2001:453) som innebär att placeringen var frivillig. I tabellen framgår också om 
respondenterna var placerade i ett familjehem eller släktinghem (S-hem). 
 
Tabell 1. Bakgrundsinformation 

 Nuvarande ålder Lag Ålder vid 
placering 

F-hem eller S-hem 

Adam 20 år LVU 9 år F-hem 
Sebastian 20 år SoL 11 år S-hem 
Matilda 20 år LVU 1,5 år F-hem 

Tim 21 år LVU 6 år F-hem 

 
Som framgår av tabell 1, ovan, var de flesta placerade enligt LVU. Samtliga respondenter 
utom Sebastian kände till om placeringen var frivillig eller inte. Sebastian var ensam om att 
vara placerad med stöd av SoL och han var också den ende som bodde i ett släktinghem 
(moster), för övrigt var alla placerade inom en radie av 10 mil från sina biologiska föräldrar. 
Ålder vid placeringen, anger åldern vid placeringen i det senaste familjehemmet och det visar 
att åldern varierade mellan 1,5 år till 11 år.  Ingen av deltagarna har kommit direkt till det 
familjehem som de vistades i till placeringens upphörande, utan placeringen har föregåtts av 
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någon form av jourhem eller barnhem. Adam och Matilda berättade att deras biologiska 
mödrar fick olika former av stödinsatser innan de placerades i familjehem. Adam är den 
person som uppgivit att han har blivit omplacerad flest gånger. Han bodde i tre olika 
familjehem innan det fjärde och sista familjehemmet, men samtliga placeringar skedde under 
det första året. Intervjupersonerna har sedan vuxit upp i det familjehem som de nu avslutat sin 
placering hos. Adam, Sebastian och Tim kom ihåg hur de upplevde separationen från sina 
biologiska föräldrar. De uttrycker en förståelse för det inträffade och menar att de inser att det 
var bra så här i efterhand, men beskriver också hur de reagerade med ilska. I slutet av i 
intervjun berättar Tim om ett kvarstående minne som han har från själva omhändertagandet: 
 
”Jag vet inte vem det var, om det var socialen eller vilka det var, som kom och hämtade mej och min syster, men 
jag minns att vi skrek och grät. Det är väl det jag kommer ihåg, att jag kollade bakåt genom fönsterrutan. Det är 

faktiskt ett minne som jag har rätt klart i huvudet” 
 

Deltagarnas beskrivningar av föräldrarelationerna i biologfamiljen innan familjehems -
placeringen kännetecknas av otrygghet. Adam berättade att han bråkade väldigt mycket med 
sin lillebror, eftersom deras mamma inte hade förmåga att sätta några gränser. Adam fick 
styra och ställa, samtidigt som han fick ta ett alltför stort ansvar för sin ålder. Sebastian 
berättar att han inte förstod hur illa det var i hemmet, till skillnad från hans syster som 
bråkade mycket med deras mamma. Sebastian menar att det alltid varit dåligt i 
biologfamiljen, men att det blev värre när hans mor skilde sig från sin sambo och flyttade in 
till stan. Då hamnade hon i fel umgänge, och det blev inte bättre av att hans pappa gick bort. 
Tim har svårt att minnas något från tiden i biologfamiljen mer än att hans föräldrar bråkade. 
Matilda har inga minnen från tiden innan familjehemsplaceringen, eftersom hon bara var 1,5 
år när hon flyttade dit.  
 
Tabell 2. Familjebakgrund 

 B-föräldrarnas 
civilstånd vid 

placering 

Antal        
B- syskon 

B- syskon i 
F-hemmet 

Andra      
F-hems 
barn 

B-barn eller       
A-barn i F-hem 

Adam Separerade Två Nej Ja Adoptivbarn 
Sebastian Separerade (far 

avliden) 
Ett Ja Nej Inget av 

alternativen 
Matilda Ensamstående Ett Nej Ja Adoptivbarn 

Tim Sammanboende Två Ja Nej Biologiska barn 

 
I tabell 2 visas deltagarnas ursprungliga familjesammansättning (B-föräldrarnas), hur många 
biologiska syskon (B-syskon) de har och hur många av respondenterna som bodde 
tillsammans med sina syskon i familjehemmet. Vidare visas om familjehemmet hade fler 
placeringar och om de hade egna biologiska barn (B-barn) eller adoptivbarn (A-barn). Det var 
endast Tim som bodde tillsammans med båda sina biologiska föräldrar vid tiden för 
placeringen. Adam och Sebastian bodde med sin biologiska mor och en styvfar, medan 
Matilda bodde ensam med sin mor. Samtliga respondenter har syskon, varav hälften har 
helsyskon och hälften har halvsyskon. Två av respondenterna hade med sig någon eller 
samtliga biologiska syskon i familjehemmet. Hälften av familjehemmen har haft andra 
familjehemsplaceringar i sina hem. Två av familjehemmen hade adoptivbarn, ett hade egna 
biologiska barn medan släktinghemmet endast hade de två familjehemsplacerade syskonen.  

Föräldrarelationer under placeringstiden  
I deltagarnas beskrivningar av föräldrarelationerna under familjehemsplaceringen framträder 
två kategorier, dels en nyanserad relation där deltagarna beskriver sina föräldrarelationer både 
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positivt och negativt och dels en mer onyanserad relation där deltagarna är förhållandevis 
sparsamma i sina beskrivningar. I den nyanserade kategorin framträder en bild av ganska 
aktiva och engagerade föräldrar både vad gäller biologmödrarna och familjehemsföräldrarna. 
I den onyanserade kategorin beskriver deltagarna familjehemsföräldrarna övervägande 
positivt och ganska vagt. De upplevs inte lika aktiva och engagerade. Med föräldrarelationer 
avses relationen till var och en av föräldrarna, d.v.s. biologisk mor, biologisk far, 
familjehemsmor och familjehemsfar.  
 
Nyanserad 
Adam och Matilda placeras i den nyanserade kategorin eftersom deras berättelser innehåller 
både positiva och negativa beskrivningar av sina föräldrar. De upplevs ha accepterat sina 
biologiska mödrar med deras fel och brister. Gemensamt för dem är att de har haft en tät 
kontakt med sina biologiska mödrar under placeringstiden. Adam beskriver att hans mor kan 
vara instabil, inkonsekvent och underlig ibland. Han ger också en beskrivning av en 
kärleksfull mor som har varit ett otroligt stöd för honom. Adam anser att hans mor är en 
väldigt bra människa, men konstaterar att hon inte fungerar som förälder.  Han anser att hon 
är en bra kompis istället.  
 

”Mor och jag har ett speciellt förhållande…”, …” jag har lärt mig att ta mamma för den hon är”. 
 

I Matildas beskrivning av sin biologiska mor framträder en person som bryr sig väldigt 
mycket och som alltid har gett henne mycket presenter. Hon har även en negativ sida då hon 
kan vara sur och grinig. Matilda upplever sin mor som ganska fri utan några tydliga regler. 
Hon berättar också om när hennes mamma försökte få hem henne till sig. 
 

”Hon snackade ju väldigt mycket skit om familjehemsföräldrarna hela tiden och det var jätte jobbigt, 
jättejobbigt. Jag visste inte vad jag skulle säga och hela den perioden försökte hon ju få mej att flytta dit och det 

var en jätte jobbig period. … och jag var där och sedan drack hon och drack, drack och drack”. 
 
Adams relation till sin far är präglat av faderns frånvaro. Adam har inte träffat honom sedan 
han var 6 år. Fadern har uttryckt sitt intresse för kontakt med Adam i telefonsamtal med 
Adams mamma, men det har aldrig blivit av. Adam menar att han skulle kunna träffa honom 
nu och ha en bra relation till sin far, eftersom han tycker bra om honom. Han anser dock att 
han kunde ha varit mer delaktig i familjens situation när den började bli problematisk. Matilda 
menar att hennes pappa är alltför mycket alkoholist för att det ska gå att ge någon utförligare 
beskrivning av honom. Hon har träffat honom vid ett par tillfällen under hela uppväxten och 
anser att det räcker. Matilda har ingen önskan att lära känna honom utan är nöjd med att veta 
vem han är.  
 
Adam och Matildas beskrivningar av sina familjehemsföräldrar ger intrycket av dem som 
trygga, respektingivande och engagerade. Adam beskriver sina familjehemsföräldrar som 
trygga, stabila, vänliga, tillmötesgående, konsekventa och med bra kommunikation mellan 
varandra.   

 
”Det jag märkte mest var att det var en sådan trygghet att komma till dem, att komma till ett riktigt hem” 

 
Matilda beskriver familjhemsmamman som omtänksam, bra på uppfostran, att hon inte gör 
som alla andra och att hon har egna funderingar. Familjehemspappan beskrivs som en person 
som man har respekt för, men som hon samtidigt hade lättare att prata med.  

 
”Det är ett tryggt hem, ett himla tryggt hem… Kramar får man, kramar har man alltid fått” 
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De har inte alltid upplevt familjehemsföräldrarna positivt. Sebastian ger uttryck för att det 
kunde vara ganska tufft ibland. 
 

” Nej, lugna har de inte varit. De har varit rätt skarpa tillbaka. … Det har fungerat stundtals väldigt bra och 
stundtals mindre bra tycker jag”    

 
Matilda är den person av alla respondenter som beskriver relationen till familjhemsföräldrarna 
mest negativt. Hon berättar att hon inte hade någon bra kontakt med familjehemsföräldrarna 
under tiden i familjehemmet. Hon ville inte öppna sig för dem utan drog sig tillbaka istället. 
Matilda tror att detta delvis kommer av deras regler som var mycket annorlunda jämfört med 
hennes kompisars regler.  

 
”En del fick vara ute och dricka och träffa killar hit och dit, men jag fick ju inte… många gånger vågade jag inte 

ens diskutera det.”  
 
Onyanserad 
I den onyanserade kategorin placeras Sebastian och Tim utifrån deras fåordiga och ganska 
ensidiga beskrivningar av sina föräldrarelationer. Sebastian beskriver sin biologiska mamma 
som snäll och rar, men med problem att se vad som ska gå i första hand. Han menar att hon 
valde alkoholen före sina barn. Sebastian anser att han har accepterat detta.  
 

”Jag har ju fått ett jättebra liv ändå, till skillnad mot henne. Hon får skylla sig själv”… 
 

Tim beskriver sin mamma som lite rädd av sig och lite hård i jämförelse med 
familjehemsmamman. Tim menar att hon var rädd i största allmänhet, men kan inte ge några 
exempel på hur det yttrade sig.  
 
Sebastians pappa gick bort när han var i 10-års ålder, men innan dess bodde han hos honom 
varannan helg. Han trivdes och hade det bra hos honom, när han var där. I efterhand har 
Sebastian fått höra att pappan hade problem, men det var inget han märkte eller kommer ihåg.  
Tim beskriver sin pappa som bråkig, men ger ingen utförligare beskrivning av det mer än att 
han inte bråkade med sina barn. Tim menar att han inte kan beskriva sin relation till sin 
pappa.  

…” alltså, jag har ju inte så mycket minnen. Jag har väl förträngt allt.” 
 
Sebastian och Tim ger ganska vaga och positiva beskrivningar av sina relationer till 
familjehemsföräldrarna och av deras egenskaper. Sebastian uttrycker sig enligt följande: 
 

” ja, vad ska man säga, de är ju snälla…de hjälper till om det är något…det går att prata med dem” 
 

Tim ger följande beskrivning av familjehemsföräldrarna: 
 

”Snälla, jag vet faktiskt inte hur de är” … Familjehemspappan är hårdare fast ändå väldigt lugn… 
Familjehemsmamman är den snälla och positiva” 

 
Både Sebastian och Tim menar att de hade regler som de flesta andra. De ger uttryck för att ha 
haft det ganska fritt i jämförelse med Adam och Matilda. Sebastian berättar emellertid att han 
har upplevt att familjehemsföräldrarna varit lite ängsliga för att det skulle hända honom något. 
 
”De har varit rädda att släppa taget när man började vara ute… De var väl rädda att man skulle hålla på med 

en massa dumheter”… 
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Även om Sebastian kom hem för sent fick han inget speciellt straff, men de pratade om det 
dagen efter. 
 
Relationen under placeringstiden placerar respondenterna jämnt i de två kategorierna, 
nyanserad respektive onyanserad relation till föräldrarna. Uppdelningen i de två kategorierna 
är inte helt separerade från varandra utan respondenternas berättelser av erfarenheterna 
avseende relationerna till föräldrarna kan placeras utifrån ett kontinuum där Adam och 
Matildas upplevelser är mer tydliga i att tillhöra den nyanserade kategorin. Matilda var 
betydligt mer negativ till relationen med familjehemsföräldrarna även om hon också beskrev 
många positiva upplevelser i sin relation till dem. Hon är även den person som beskriver mest 
negativa erfarenheter av sin biologiska mor. Sebastians uttalar sig visserligen både positivt 
och negativt om sin biologiska mor, men mest negativt. Sebastian uttrycker en ganska positiv 
relation till familjehemsföräldrarna, men med vaga beskrivningar. Tim ger en mer neutral och 
vag beskrivning av sin relation till familjehemsföräldrarna och utmärker sig genom sin 
svårighet att minnas något från barndomen. Gemensamt för Sebastian och Tims beskrivningar 
av sina föräldrarelationer är att de är färre och vagare. Samtliga intervjudeltagares relationer 
till sina fäder präglas av frånvaro under deras uppväxt i familjehemmet, vilket återspeglas i 
respondenternas utsagor.  

Familjetillhörighet under placeringstiden 
Temat kännetecknas av hur de unga vuxna har upplevt sin familjetillhörighet under 
placeringstiden i familjehemmet. Familjetillhörighet avser vilka individer som har varit 
viktiga för respondenterna i fråga om närhet och förtroende, vilka individer de har benämnt 
som sina föräldrar, vilka individer deltagarna har upplevt som sina föräldrar samt vilken eller 
vilka familjer de har upplevt vara deras familj. Kontakten med biologföräldrarna i fråga om 
kvantitet och kvalitet har ansetts vara en viktig faktor för hur familjetillhörigheten har 
gestaltat sig likväl som hur relationen mellan familjehemsföräldrarna och biologföräldrarna 
har sett ut under placeringstiden. Den ena kategorin kännetecknas av en tillhörighet i både 
familjehemmet och biologhemmet. Respondenterna har upplevt både familjehemsföräldrar 
och biologföräldrar som sina föräldrar. De har haft en regelbunden och positiv kontakt med 
sina biologiska mödrar under placeringen och relationen mellan familjehemsföräldrarna och 
biologmödrarna har varit övervägande positiv. Den andra kategorin av respondenter har haft 
sin tillhörighet i familjehemmet. De har upplevt familjehemsföräldrarna som sina föräldrar. 
De har haft en mer negativ kontakt med sina biologiska mödrar jämfört med den andra 
kategorin, dessutom har relationen mellan familjehemsföräldrarna och deras biologiska 
mödrar inte varit oproblematisk. Inom de olika kategorierna finns variationer varför 
intervjupersonerna presenteras individuellt för att dessa olikheter ska framkomma. 
 
Familjetillhörighet i två familjer 
Adam har den tydligaste tillhörigheten i både familjehemmet och biologhemmet. Han har haft 
förtroende för både sin biologiska mamma och sina familjehemsföräldrar under placeringen 
och upplevt en närhet till båda familjerna. Han har fortsatt att kalla sina biologiska föräldrar 
för mamma och pappa, men han upplever att både hans biologiska mamma och 
familjehemsföräldrarna är hans föräldrar.  
 

”Familjehemsmamman och mamma får dela på morsrollen, de är ju precis lika mycket mina mammor bägge 
två” 

 
Han är också den som uttrycker sig mest positivt om kontakten med sin mamma under 
placeringen.  
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” Hon hade alltid något finurligt för sig, något kreativt. Vi har varit ute och lagat mat med stormkök, gått på 
promenader och på marknader och så ” 

 
Familjehemmet har varit aktiva i att stödja kontakten med biologmamman under placeringen.  
Tim placeras också i kategorin som har tillhörighet i både familjehemmet och biologhemmet 
utifrån att han har upplevt båda föräldraparen som mamma och pappa. Han har även kallat 
båda föräldraparen för mamma och pappa, vilket kunde bli lite knepigt när de träffades. 
  
” Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga nära vi träffades allihopa. Det blev lite konstigt vad jag skulle säga 

då” 
 
Han har upplevt sin främsta närhet till sin syster och det är också henne han hade förtroende 
för under uppväxten. Tim beskriver att han har träffat biologmamman regelbundet och att han 
har sett fram emot besöken, även om han ofta har tyckt att det varit skönt när hon har åkt igen. 
Utifrån det han berättar uppfattas relationen mellan familjehemsföräldrarna och biologmodern 
vara ganska neutral. De har hållit kontakten vid det schemalagda umgänget, men ger inte 
intrycket av någon nämnvärd flexibilitet.  
 
Familjetillhörighet i familjehemmet 
Matilda har sin tillhörighet i familjehemmet, eftersom hon både upplevt 
familjehemsföräldrarna som sina föräldrar och dessutom kallat dem för mamma och pappa. 
Matilda berättar att hennes biologiska mor nog hade önskat att hon kallat henne för mamma. 
 

” Hon ville väl att jag skulle säga mamma Birgit”…” Jag säger Birgit”. 
 
Matilda har inte upplevt att familjehemsföräldrarna har stått henne närmast utan en annan 
”syster” (adoptivdotter till familjehemmet). När hon var mindre minns hon att hon vände sig 
till sina familjehemsföräldrar för att få tröst och hjälp. Matilda är den intervjuperson som har 
gett uttryck för de mest negativa upplevelserna av kontakten med sin biologiska mamma 
jämfört med de andra respondenterna även om hon också har positiva minnen av kontakten 
med henne under placeringen. De negativa upplevelserna är främst förknippade med en period 
när Matildas mamma ville ha tillbaka henne. 
 
” Det var Birgit som sade att nu vill jag ha henne och då blev det ju jättejobbigt. Jag grinade ju, jag ville inte”. 
 
Familjehemsföräldrarna har varit angelägna om att kontakten med biologmamman, Birgit, 
skall vara bra trots att Matildas mamma har varit mycket negativ till dem. De var mycket 
positiva till att Matilda och Birgit återfick kontakten med varandra efter ett avbrott på två år i 
samband med att det hade framkommit att Birgit bl.a. hade druckit under Matildas besök hos 
henne. 
 
Sebastian har den starkaste tillhörigheten till familjehemmet av samtliga deltagare, trots att 
han inte har kallat dem för mamma och pappa. Sebastian är den ende av respondenterna som 
placerar familjehemsföräldrarna närmast honom själv och som endast har haft förtroende för 
familjehemsföräldrarna. Han har upplevt familjehemsföräldrarna som sina föräldrar. 
Sebastian har haft en dålig kontakt med sin biologiska mamma under placeringen och det 
verkar inte ha funnits någon regelbundenhet i umgänget med henne. Han ger uttryck för att 
inte ha brytt sig speciellt mycket om att ha kontakt med sin biologiska mamma.  
 
” Det var inte så att jag gick och tänkte på henne. Jag har ju aldrig haft någon tanke på att flytta hem sedan hon 

har blivit bättre.” 
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Familjehemmet ger intryck av att ha låtit Sebastian själv välja om han ville ha någon kontakt 
med sin biologiska mamma.  
 
” De frågade mej ibland om vi skulle ringa till henne och höra ifall hon skulle komma hit. Så det är väl så de har 

gjort. Det har väl mer jag själv fått välja” 
 
Relationen mellan familjehemmet och biologmodern var ganska ansträngd under de första 
åren, men blev bättre mot slutet av placeringstiden. Sebastian berättade att han tror att det var 
svårt för biologmodern att han placerades hos hennes ”duktiga” syster. 
 
Respondenterna fördelar sig med hälften i kategorin familjetillhörighet i två familjer, medan 
hälften återfinns i kategorin familjetillhörighet hos familjehemsfamiljen. Samtliga deltagare i 
studien har upplevt familjehemmet som sin familj. Det har däremot funnits en variation i vilka 
individer som har varit viktiga för respondenterna i fråga om närhet och förtroende och vilka 
de har upplevt som sina föräldrar, vilket gör att deltagarna kan delas in i två kategorier. Ingen 
kategori är homogen utan samtliga respondenter skiljer sig åt. Det som gör att de unga vuxna 
trots detta placerats i respektive kategori är den helhetsbild som framträder i 
intervjumaterialet.  

Familjetillhörighet och föräldrarelationer efter placeringstiden 
Temat kännetecknas av om det har skett någon förändring av de unga vuxnas upplevelse av 
familjetillhörighet och föräldrarelationer efter placeringstiden i familjehemmet. Förändring 
avseende familjetillhörighet omfattar förändring gällande vilka individer som är viktiga för 
respondenterna i fråga om närhet och förtroende, vilka individer de har benämnt som sina 
föräldrar, vilka individer deltagarna har upplevt som sina föräldrar samt vilken eller vilka 
familjer de har upplevt vara deras familj. Föräldrarelationens förändring avser om relationen 
har förändrat sig något sedan placeringens upphörande. Hur kontakten med både 
biologföräldrar och familjehemsföräldrar gestaltar sig anses vara en viktig faktor för hur 
familjetillhörigheten och föräldrarelationerna ser ut idag. Den ena kategorin kännetecknas av 
att det skett en viss förändring av familjetillhörigheten främst i fråga om vem som står de 
unga vuxna närmast och hur relationen med föräldrarna ser ut. De har också flyttat till egna 
lägenheter. I den andra kategorin har det inte skett några förändringar i vem som står dem 
närmast och ingen större förändring har skett i relationen till någon av föräldrarna. De unga 
vuxna är fortfarande skrivna hos familjehemsföräldrarna. Inom de olika kategorierna finns 
variationer varför intervjupersonerna presenteras individuellt för att dessa olikheter ska 
framkomma. 
 
Förändrad 
Både Tim och Matilda har flyttat till egna lägenheter. Tim är den person som beskriver den 
största förändringen avseende familjetillhörighet av samtliga respondenter. Han är den enda 
som beskriver en förändring gällande upplevd familj, numera ser han både familjehemmet 
och biologfamiljen som sin familj. Tim anser att hans flickvän står honom närmast idag, 
under placeringen i familjehemmet var det hans syster. En stor förändring har skett i Tims 
förhållande till sin pappa. Han har en mycket nära kontakt med sin pappa idag, något som har 
utvecklats gradvis under de sista åren i familjehemmet, men som förbättrats ytterligare sedan 
Tim flyttade hemifrån.  
 

” Min far träffar jag minst en gång i månaden och vi pratar i telefon minst en gång i veckan, om inte oftare 
ändå. … Vi har väl samma intressen i allt i princip… Vi pratar mycket, han är mer som en kompis.” 
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 Han upplever fortfarande både familjehemsföräldrar och biologföräldrar som sina föräldrar. 
Sammanfattningsvis kan Tims familjetillhörighet i både familjehemsfamiljen och 
biologfamiljen ha blivit ännu tydligare. Matilda beskriver hur hon och familjehemsföräldrarna 
har kommit mycket närmare varandra sedan placeringen avslutades. Numera upplever hon att 
de står henne närmast jämfört med tidigare då Matilda hade sin ”syster” närmast sig.  
 
” Pappa och jag, vi kan prata i en timme på telefon om allt möjligt. Nu kan jag öppna mej… Nu kan jag vända 

mej till dem om det är något och åka dit och dricka kaffe… Nu har det släppt.” 
 
Matilda menar att hon upplever en förändring i synen på vilka personer som är hennes 
föräldrar. Hon anser att hennes biologmamma har kommit närmare. 
 

” Nu tar jag nog Birgit mer som att hon är min mamma och att mina familjehemsföräldrar, de är också min 
mamma och pappa. Det är mer jämnt …” 

 
Matilda har fått en bättre kontakt och relation till både biologmamman och 
familjehemsföräldrarna sedan familjehemsplaceringen avslutades. När det gäller 
biologfamiljen är det framförallt kontakten med hennes bror som hon värdesätter. De har 
daglig telefonkontakt och de brukar hitta på saker tillsammans. Gemensamt för både Tim och 
Matilda är att de upplever friheten att själv bestämma när de ska träffa sina biologföräldrar 
som mycket positivt. 
 
” Jag tycker att biologföräldrarna har blivit mer viktiga. Jag träffar dem mer nu, när jag vill. Förut var det mer 

att jag ska träffa dem”. (Tim) 
 

”Nu kan jag göra som jag vill, nu har vi en annan sorts kontakt, det är roligt att komma dit nu.” (Matilda) 
 
Oförändrad 
Både Adam och Sebastian är fortfarande skrivna på familjehemsföräldrarnas adress även om 
deras arbeten medför att de inte bor hemma på vardagarna. Adam menar att synen på vem 
som är hans föräldrar och vem som är hans familj är oförändrad, men poängterar att han 
numera har ett eget ansvar. Han berättar att familjehemsföräldrarna tog över vårdnaden av 
honom några månader innan han fyllde 18 år som en symbol (för att han skulle känna att han 
tillhörde deras familj).  

 
”Man har ju hört skräckhistorier om familjehemsplacerade som har blivit utkastade dagen de fyllde 18 år, men 

här har inställningen varit att jag är deras son, jag kan komma och gå när jag vill” 
 
Adam bor hos sina familjehemsföräldrar när han är ledig från sitt arbete och träffar sin 
biologiska mamma ungefär lika mycket som förut, d.v.s. en gång i månaden. I framtiden när 
han har flyttat hemifrån tänker han försöka dela upp besöken hos respektive familj.  
 
Sebastian ser fortfarande familjehemsföräldrarna som sina föräldrar och sin familj. De står 
honom närmast. Kontakten med biologmamman har blivit gradvis bättre under de senaste 
åren.  
 
” Vi ringer till varandra ibland och jag kommer dit och fikar. Fast det är ju inte mycket… men vi pratar med 
varandra några gånger i månaden. Träffas, det kan ta flera månader, om man inte bara möter varandra på 
stan.” 
 
Ingen av intervjupersonerna har bytt kategori gällande familjetillhörighet. Adam och Tim har 
fortfarande sin familjetillhörighet i både familjehemsfamiljen och biologfamiljen medan 



 31 

Matilda och Sebastian har sin tillhörighet i familjehemmet. De som flyttat till egen lägenhet 
uppvisar de största förändringarna inom sin kategori av familjetillhörighet. Tim är den person 
som har förändrats mest avseende familjetillhörighet sedan placeringens upphörande. Hans 
biologfamilj har blivit viktigare främst utifrån att kontakten med fadern har ökat. Tim placerar 
numera flickvännen närmast sig själv till skillnad från tidigare då systern stod honom närmast. 
Matilda har också förändrats. Hon har kommit närmare både familjehemsföräldrarna och 
biologföräldrarna sedan placeringen upphörde. Numera är familjehemsföräldrarna viktigast 
till skillnad från förut när det var ”systern”. Adam och Tim har förändrats minst. Båda bor 
kvar i familjehemmet och de personer som stod dem närmast i familjehemmet är desamma, 
d.v.s. familjehemsföräldrarna, som innan placeringens upphörande. Tim beskriver emellertid 
en något förbättrad relation till sin biologmamma även om det skett gradvis under de senaste 
åren och inte efter placeringens avslut.  

Diskussion 
Den aktuella studien har undersökt fyra unga vuxnas erfarenheter av föräldrarelationer och 
familjetillhörighet under och efter placeringstiden i familjehem. Samtliga respondenters 
berättelser vittnar om att de har haft en familjetillhörighet under vistelsen i familjehemmet, 
och även efter placeringstidens upphörande. Det är däremot olika till vem eller vilka familjer 
de unga vuxna har en tillhörighet till. Två av de unga vuxna hade en familjetillhörighet till 
familjehemmet medan två av dem hade en familjetillhörighet till både familjehemmet och 
biologfamiljen (jmf Anderssons studie 1998). Respondenternas beskrivningar av 
föräldrarelationerna under placeringstiden i familjehemmet skiljde sig åt, vilket medförde att 
respondenterna delades in i en nyanserad respektive onyanserad kategori. Den nyanserade 
kategorin innebar att relationen beskrevs både positivt och negativt, medan den i den 
onyanserade kategorin beskrevs mera ensidigt och vagt. Efter placeringens upphörande har de 
som flyttat hemifrån förändrat sig mest, vilket består i att de har fått en förbättrad relation till 
någon eller flera av sina föräldrar (biologiska föräldrar och/eller familjehemsföräldrar). En 
slutsats av studiens resultat är att det inte är avgörande om individen har tillhörighet till en 
eller två familjer utan hur stark familjetillhörigheten är, vilket i sin tur påverkas av 
föräldrarelationernas egenskaper och huruvida respondenten har bearbetat dessa.  
 
Respondenternas beskrivningar av relationerna till biologföräldrarna är jämförbara med 
tidigare forskning som visat på brister i omsorgen som skäl till placering (Vinnerljung 
1996:17). Informationen som framkommer i intervjuerna om tiden innan 
familjehemsplaceringarna tyder också på otrygg anknytning hos en del av studiens deltagare. 
Respondenternas sätt att beskriva sina biologiska – respektive familjehemsföräldrar under 
placeringstiden är likartade, vilket kan förklaras utifrån tidigare forskning som visat att barn 
för med sig sina anknytningsmönster från de biologiska föräldrarna till 
familjehemsföräldrarna (Cederström 1998:198ff, Fisher et. al 2005:69ff). Likheterna i 
föräldrarelationerna kan också kopplas till de inre arbetsmodellernas förmåga att vara relativt 
bestående över tid och deras generaliserbarhet till andra relationer (Bowlby 1994:157ff, Perris 
2003:92). En tolkning av studiens resultat avseende föräldrarelationer är att det inte bara är 
familjehemsföräldrarna som påverkar hur respondenternas föräldrarelationer gestaltar sig utan 
att relationen till biologföräldrarna har stor betydelse.  Hur kommer det sig att 
respondenternas beskrivningar av sina föräldrarelationer skiljer sig åt gällande detaljrikedom 
och innehåll? En orsak kan vara deras emotionella och kognitiva kommunikation som Main 
(Bowlby 1994:165-167) menar är betydelsefull för att utveckla en trygg anknytning i vuxen 
ålder. Forskning (Bowlby 1994:161ff) har visat att moderns kommunikation med sitt barn 
påverkar individens förmåga att som vuxen integrera emotionell och kognitiv information 
från barndomen. Skillnader mellan otrygga och trygga mor - barn relationer har 
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uppmärksammats, där individer med otrygg anknytning har svårt att ge sammanhängande 
berättelser om sin barndom (Bowlby 1994: 165-167). Tim är den som tydligast uppvisar 
svårigheter med att minnas sin barndom, vilket kan bero på föräldragestalternas bristande 
kommunikation. En annan möjlig förklaring till hans svårighet att minnas kan vara s.k. 
defensiv uteslutning som innebär att anknytningsbeteendet upphör till följd av förälderns 
bristande respons, vilket resulterar i att den emotionella informationen stängs av (Perris 
2003:108).  Den defensiva uteslutningen medför att tidigare erfarenheter blir omedvetna för 
individen, vilket leder till att individen fortsätter att agera såsom den anpassat sig till 
föräldragestalten även om nuvarande relationer behandlar individen annorlunda (Bowlby 
1994:157ff, Perris 2003:95).Sebastians beskrivningar av sina föräldrarelationer är relativt 
knapphändiga och odetaljerade. Han har inte haft särskilt god kontakt med sin biologiska mor 
under placeringen, men menar att han inte varit speciellt intresserad. Det ointresse Sebastian 
uttrycker kan tolkas som likgiltighet, i betydelsen av en försvarsprocess som avser att skydda 
barnet från känslomässig smärta (Bowlby 1994:53, Perris 2003:107). Sebastians berättelse ger 
intrycket av att familjehemsföräldrarna låtit honom välja hur mycket han skulle träffa sin 
biologiska mor, men kan man lägga det ansvaret på ett barn? Sebastians bristfälliga kontakt 
med biologmodern kanske medförde att han inte fick utlopp för sitt problematiska förhållande 
till henne (jmf Fanshel 1980, i Cederström 1994:25). Han placerades hos sin biologmoders 
syster, vilket var svårt för hans mor då han hamnade hos hennes ”duktiga” syster. Möjligen 
var det systrarnas dåliga relation som resulterade i den bristfälliga kontakten mellan Sebastian 
och hans biologiska mor. Sebastian menar att han inte brydde sig om när biologmodern skulle 
komma på besök eller när hon åkte igen, samtidigt som han ger ett ganska negativt omdöme 
om sin mor, när han menar att hon valde alkoholen framför sina barn. Sebastian var dessutom 
frivilligt placerad, vilket kanske har medfört att han känt sig övergiven av sin biologiska mor? 
Hans beskrivning av sin relation till modern tyder på att han inte har bearbetat den särskilt väl 
och att han fortfarande känner sig ganska bitter och besviken på henne (jmf Bowlby 
1994:165ff).  
 
Ett tryggt anknytningsmönster kännetecknas av att den emotionella och kognitiva 
informationen är integrerad i individen (Perris 2003:98), vilket kan vara förklaringen till att 
Matilda och Adam kan ge mer nyanserade beskrivningar av sina föräldrarelationer jämfört 
med Sebastian och Tim. De kan således ha haft trygga anknytningar till sina biologföräldrar 
innan familjehemsplaceringen, men informationen som framkommer i intervjuerna tyder inte 
på det. Resultatet indikerar snarare att det är familjehemsföräldrarna som åstadkommit en 
bearbetning av relationerna till föräldrarna och därigenom bidragit till att de kopplat ihop 
emotionell och kognitiv information från uppväxten (Bowlby 1994: 165-167). En orsak till att 
de lyckats med det kan vara familjehemsföräldrarnas aktiva föräldraskap samt deras ganska 
stränga och konsekventa förhållningssätt. Wilson (2006:495ff) har funnit att s.k. responsive 
parenting kan åstadkomma trygga anknytningar hos de familjehemsplacerade barnen, vilket 
innebär en aktiv fostring där man direkt konfronterar felaktigt beteende samtidigt som man 
utgör en trygg bas för barnet. Vidare ger intervjuerna också en bild av att Matilda och Adams 
familjehemsföräldrar uppmuntrat kontakten med biologföräldrarna i en större utsträckning än 
de andra två familjehemsföräldrarna. Biologmödrarna upplevs också ha velat ha mer kontakt 
med dem i jämförelse med Sebastian och Tim. Frågan är om det härstammar från mödrarna 
själva eller om det beror på familjehemsföräldrarnas uppmuntran till att de skulle ha kontakt 
med sina barn under placeringen? Höjers (2001:212ff) forskning visade att 
familjehemsföräldrar var medvetna om att barnens kontakt med biologföräldrarna skulle 
uppmuntras, men att det inte var problemfritt. En trolig konsekvens av 
familjehemsföräldrarnas förhållningssätt är att barnen har träffat sina biologmödrar mer i 
jämförelse med Sebastian och Tim, vilket kan vara en viktig förklaring till att de kunnat 
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bearbeta sina relationer till mödrarna. Olika studier har visat på ett samband mellan god och 
kontinuerlig kontakt med biologmodern under uppväxten och psykiskt välbefinnande 
(Anderssons 2004:43ff, Fanshel & Shinn 1978, i Cederström 1994:24ff).  
 
I kategoriseringen av familjetillhörighet fördelar sig respondenterna annorlunda jämfört med 
kategorierna gällande föräldrarelationerna. Vad beror det på? I intervjuerna framträder inga 
tydliga mönster som förklarar orsaken till att man upplever familjetillhörigheten olika. I 
Anderssons (1998:15) studie framkom att placering innan fem års ålder var en viktig faktor 
för upplevelsen av tillhörighet i familjehemsfamiljen, vilket kan förklara Matildas tillhörighet 
i familjehemsfamiljen eftersom hon placerades vid 1,5 års ålder. I samma studie (Andersson 
1998:15) fann man att upplevelse av varaktighet i placeringen var en annan viktig faktor. 
Detta kanske kan förklara Sebastians tillhörighet till familjehemmet, då han uttrycker att han 
aldrig funderat på att flytta hem till sin biologmamma igen. Sebastians kontakt med 
biologmodern har varit mycket sparsam under familjehemsvistelsen vilket är ytterligare en 
faktor som kan ha bidragit till hans familjetillhörighet (jmf Andersson 1998:15). Vidare kan 
en förklaring till Sebastians starka familjetillhörighet i familjehemmet hänga samman med att 
det är en släkting han bor hos. Kan känslan av kontinuitet och stabilitet bli starkare i ett 
släktinghem? Det finns forskning som tyder på detta (Vinnerljung 1993:8, Vinnerljung et al 
2001:192). Triseliotis (2002:28ff) forskning om jämförelse mellan adoptivbarn och 
familjehemsbarn visade på en sådan skillnad som kanske kan överföras till placeringar i 
släktinghem?  I kategorin med familjetillhörighet i två familjer visade Anderssons (1998:16) 
forskning att placeringarna skett mellan 5-10 års ålder, något som också var karakteristiskt för 
respondenterna i denna studie, även om Sebastian är ett undantag. Kan Tim och Matildas 
placering av systrarna närmast sig och det faktum att de upplevt mest förtroende för dem vara 
ett tecken på att de haft en svagare anknytning till sina familjehemsföräldrar jämfört med 
Adam och Sebastian? En möjlig förklaring till deras svagare anknytning till 
familjehemsföräldrarna är att de haft otrygga anknytningar till sina biologiska mödrar innan 
placeringen, vilket kan medföra svårigheter att knyta an till någon ny anknytningsgestalt 
(Cederström 1998:198ff, Fisher et. al 2005:69ff). Matildas avvisande beteende gentemot 
familjehemsföräldrarna kan vara ett uttryck för att hon utvecklat en ängslig undvikande 
anknytning (Typ A) vilket kännetecknas av att individen har lärt sig att hålla tillbaka sitt 
anknytningsbeteende vilket resulterar i en benägenhet att vara emotionellt oberoende, 
(Bowlby 1994:154ff, Howe 2005:34-35). Tim har en tillhörighet i två familjer, men upplevs 
ha den svagaste familjetillhörigheten av samtliga respondenter. Hans berättelse tyder på att 
familjehemmet inte varit särskilt aktiv i att uppmuntra kontakten med biologföräldrarna utan 
hållit på det uppgjorda umgängesschemat. Den biologiska modern har inte heller beskrivits 
som speciellt påstridig i att vilja ha mer kontakt med sin son. Kan Tims obearbetade 
föräldrarelationer och otrygga anknytning till samtliga föräldrar vara orsaken till hans svaga 
familjetillhörighet? Är Tims beskrivning av sin mamma som rädd och hård ett uttryck för att 
hans mor medfört att han utvecklat en ängslig desorienterad anknytning (Typ D)?  Dessa barn 
påverkas i minne, perception och i utvecklandet av en integrerad identitet (Howe 2005:37ff, 
Broberg et al 2003:120, Perris 2003:78), vilket kan vara en förklaring till Tims svårigheter att 
minnas och berätta om sin uppväxt. Sammantaget synes familjetillhörigheten påverkas av 
flera faktorer som samverkar olika, eftersom det finns variationer inom samma kategori. 
 
De som har förändrats mest sedan placeringstidens upphörande är Matilda och Tim som har 
flyttat till egna lägenheter. Gemensamt för Matilda och Tim är att de har haft förtroende för 
sina systrar i första hand och placerat dem närmast sig under vistelsen i familjehemmet. Kan 
deras svagare tillhörighet till familjehemsföräldrarna vara orsaken till att de varit mer 
angelägna om att flytta hemifrån? Flytten från familjehemmet kan också vara ett uttryck för 
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en känslomässig självständighet som individer med otrygga anknytningsmönster tenderar att 
utveckla (Bowlby 1994:72). Matildas förändring består i att hon i nuläget placerar sina 
familjehemsföräldrar närmast sig, vilket kan tolkas som att hon numera har fått en stark 
tillhörighet till sitt familjehem. Hon har fått en bättre kontakt med både 
familjehemsföräldrarna och biologmodern sedan hon flyttat hemifrån, dessutom anser hon att 
hennes biologiska mor har kommit närmare familjehemsföräldrarna i betydelse. När Matilda 
beskriver sina föräldrarelationer upplevs hon ha bearbetat dem och det är kanske därför hon 
har en djupare relation till både sina familjehemsföräldrar och sin biologiska moder? Matilda 
beskriver en nyanserade relation till både familjehemsföräldrarna och biologmodern under 
uppväxten samtidigt som hon stod närmast sin syster, vilket kan tolkas som att hon inte hade 
någon trygg anknytning till någon föräldragestalt. Kanske är hennes nuvarande beskrivning av 
sin barndom ett uttryck för att hon lyckats integrera positiva och negativa erfarenheter under 
uppväxten till en sammanhängande historia och helt enkelt försonas med sina 
barndomsupplevelser (Bowlby 1994:166)? Tim ger en ännu tydligare bild av en tillhörighet i 
två familjer jämfört med tiden i familjehemmet, eftersom han menar att både biologfamiljen 
och hans familjhem är hans familjer idag. Det är främst kontakten med Tims pappa som 
utvecklats positivt efter placeringens upphörande, vilket troligtvis har medfört att han numera 
inkluderar biologfamiljen som sin familj. Hur kommer det sig att socialtjänsten inte har 
arbetat mer aktivt med deras relation under familjehemsplaceringen? Det var först när Tim var 
15-år som han fick kontakt med sin pappa i samband med ett besök hos sin farmor och farfar. 
Hans pappa hade kanske kunnat vara ett viktigt stöd för Tim under uppväxten och bidragit till 
en starkare familjetillhörighet? Överhuvudtaget upplevs socialtjänsten i den aktuella 
kommunen inte ha uppmärksammat fädernas betydelse för de unga vuxna under uppväxten, 
vilket de tyvärr inte är ensamma om (Internet 1). Gemensamt för Matilda och Tim är att de 
uttrycker en lättnad över att nu själva få bestämma när och hur de ska träffa sina 
biologföräldrar. En tolkning av deras beskrivningar av den ofta uppgjorda och schemalagda 
kontakten med biologmödrarna är att den upplevts som ett krav under uppväxten i 
familjehemmet. Intressant är också att de som flyttat hemifrån har fått en förbättrad relation 
till biologmodern i ena fallet och biologfadern i andra fallet. Adam och Sebastian upplevs ha 
haft en trygg anknytning till sina familjehemsföräldrar, då deras beskrivningar av relationen 
till dem överensstämmer med vad som kännetecknar Bowlbys (1994:28ff) begrepp trygg bas. 
De placerar dem närmast sig under uppväxten och det är också dem de har haft förtroende för 
under placeringstiden. Vidare bor de fortfarande kvar i familjehemmen, vilket ytterligare 
förstärker bilden av dem som tryggt anknutna. Till skillnad från Sebastian har Adam även 
placerat sin mor i samma betydande position avseende närhet och förtroende. Adam och 
Sebastians förmåga att knyta an till familjehemsföräldrarna kan bero på att de haft trygga 
anknytningar till sina biologiska föräldrar innan placeringen (jmf Cederström 1994:5ff). 
Adam upplevs ha bearbetat sin relation till sin mor jämfört med Sebastian som fortfarande 
uttrycker besvikelse i sin relation till sin mamma. Det som framkommer i intervjuerna tyder 
på att samtliga respondenter har klarat sig bra i livet, de har fullföljt gymnasiet och har någon 
form av sysselsättning. Det lovar också gott inför framtiden (jmf Vinnerljungs riskfaktorer 
1996:239). Alla har regelbunden kontakt med någon av sina biologiska föräldrar och de har 
också ett stöd av familjehemsföräldrarna trots att placeringarna har avslutats. Resultatet 
avviker därmed från tidigare forskning som visat att tidigare placerade har ett svagt stöd efter 
placeringstiden (Cashmore & Paxman 2006:232ff, Triseliotis 2002:28ff, Vinnerljung 
1996:236ff). 
 
Studiens resultat är begränsat då den baseras på en relativt liten urvalspopulation som skiljer 
sig åt beträffande individuella egenskaper, placeringstid i familjehemmet och olika 
familjehem. Samtidigt har samtliga deltagare i den aktuella studien haft en relativt 
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oproblematisk familjehemsplacering om man betänker att ingen av dem har omplacerats. 
Majoriteten av respondenterna har också haft kontinuerlig kontakt med biologföräldrarna 
både under och efter placeringen. Vidare har alla respondenter en sysselsättning av något slag, 
vilket annars förefaller vara ett problem för tidigare familjehemsplacerade. Det är angeläget 
att uppmärksamma att ett annat urval kunde ha åstadkommit ett annat resultat än det valda 
urvalsförfarandet. Studien redovisar de unga vuxnas erfarenheter av familjetillhörighet och 
föräldrarelationer, vilket innebär att det inte har funnits någon avsikt att studera objektiva 
bedömningsgrunder av familjetillhörighet eller föräldrarelationer. Intervjuer av inblandade 
socialsekreterare eller föräldrar hade troligtvis gett en något annorlunda bild av 
respondenternas erfarenheter under uppväxten, men det var inte avsikten med studien. 
Studiens styrka är att den förmedlar de unga vuxnas subjektiva erfarenheter och upplevelser, 
d.v.s. de familjehemsplacerades verklighet av familjehemsvården. Oavsett hur den faktiskt har 
sett ut är det deras upplevelse av den som utgjort fokus i denna studie 
 
Är det bättre att ha två familjetillhörigheter än en familjetillhörighet? Det tycks snarare handla 
om hur stark familjetillhörighet individen har, vilken kan vara lika stark oavsett om man har 
den till en familj eller till två familjer. Styrkan i familjetillhörigheten kan vara påverkad av 
föräldrarelationernas kvalité och hur man har bearbetat relationerna till sina föräldrar, d.v.s. 
både familjehemsföräldrar och biologföräldrar. Möjligen minskar otrygg anknytning i 
betydelse eller kompenseras av att individen reflekterat och benämnt sina upplevelser av 
barndomen. Resultatet i studien pekar på familjehemsföräldrarnas betydelse för hur relationen 
till biologföräldrarna utvecklar sig. De familjehemsföräldrar som aktivt uppmuntrade 
relationerna till biologföräldrarna åstadkom att dessa barn lärde känna sina biologföräldrar på 
ett djupare plan och att de fick möjlighet att bearbeta relationerna till dem. En annan viktig 
aspekt av familjetillhörighet och benämningen av föräldrar är att det finns en möjlighet att 
individerna själva är aktiva i att välja sina föräldrar och vilka personer de vill ha nära sig (jmf 
Andersson 1998:20). 
 
Den aktuella studien visar att familjetillhörighet och föräldrarelationer påverkas av flera 
faktorer under uppväxten. Aktiva och engagerade familjehemsföräldrar tycks åstadkomma en 
benämning och bearbetning av de familjehemsplacerades erfarenheter, vilket skulle vara en 
del av uppdraget hos samtliga familjehem. Även betydelsen av barnets tidigare 
anknytningsmönster borde lyftas fram och tydliggöras i större utsträckning än vad som sker 
idag (jmf t.ex. Cederström 1994:198ff). Kanske skulle alla placeringar föregås av en 
psykologbedömning? En medvetenhet om svårigheten med att ta hand om ett otryggt anknutet 
barn skulle också resultera i att skulden för eventuella problem i familjehemmet inte läggs på 
familjehemsföräldrarna. Resultatet i studien pekar på nödvändigheten av att följa upp 
deltagarna och se hur deras liv har utvecklats sedan placeringen upphörde och vilka 
konsekvenser familjetillhörighet får i ett längre perspektiv. Utifrån kunskapen om vikten av 
kommunikationens betydelse för hur individen förmår bemöta sitt barns anknytningsbeteende 
(Bowlby 1994:167), torde det vara viktigt att följa upp f.d. familjehemsplacerade och erbjuda 
samtal för att de ska få möjlighet att bearbeta sina barndomsminnen. För individer med 
otrygga anknytningsmönster är det synnerligen viktigt för att förhindra att deras egna barn 
utvecklar otrygga anknytningsmönster, då de annars riskerar att föra över sina otrygga 
anknytningsmönster till nästa generation. Idag finns inga rutiner gällande uppföljningar av 
tidigare familjehemsplacerade individer i den aktuella kommunen, vilket är en brist. Förutom 
möjligheten för tidigare familjehemsplacerade individer, att bearbeta sina upplevelser av 
uppväxten kan en uppföljning ge viktiga kunskaper om det sociala arbetet utifrån klienternas 
perspektiv. De tidigare familjehemsplacerade innehar värdefull kunskap som borde tas till 
vara.  
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Hej! 
 
Jag sänder detta brev för att förtydliga mina önskemål efter vårt telefonsamtal den ….. 
 
Jag går den sjunde och sista terminen på socionomutbildningen i Örebro. Under den här 
terminen ingår att göra en examensuppsats. I min uppsats kommer jag att skriva om hur det är 
att bo i ett familjehem och jag har därför bett dig att medverka i min studie. Jag tror att du har 
kunskaper och erfarenheter som skulle vara mycket intressanta att ta del av. Studiens syfte är 
att undersöka unga vuxna f.d. familjehemsplacerades berättelser om sin familjetillhörighet. 
 
För att göra denna studie vill jag genomföra en intervju med dig. Intervjun tar cirka en timme 
och spelas in på band, under förutsättning att det känns bra för dig. Ditt deltagande är helt 
frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. De uppgifter jag får ta del av under 
intervjun kommer att avidentifieras, vilket innebär att det du berättar om i intervjun inte 
kommer att kunna spåras till dig och att ditt namn inte kommer att finnas med i uppsatsen.  I 
uppsatsen kommer intervjun att bearbetas och delar av den kan komma att redovisas i form av 
citat eller referat. Innan uppsatsen publiceras kommer du att ha möjlighet att läsa igenom 
intervjun. Du har själv rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor du ska delta. 
Endast jag kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och det kommer att förvaras så att 
ingen utomstående kan ta del av det. Intervjumaterialet kommer att förstöras när uppsatsen är 
färdigskriven. 
 
 
 
Har du några frågor är du välkommen att ringa på tfn 070-433 42 75 eller maila till: 
anna.vogel@telia.com. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
……………………………….. 
 
Anna Vogel 
 
 
 
 

Handledare: Anna Henriksen tfn.070-416 16 71 
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”Unga vuxna f.d. familjehemsplacerades berättelse om familjetillhörighet”  
 
Inom alla vetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De som används i denna studie är 
de som representeras av Vetenskapsrådet. Det är viktigt att ni som medverkar i studien är 
införstådda med dessa riktlinjer och därför får ni en kortfattad information om vad riktlinjerna 
innehåller. 
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet  – innebär att ni som är deltagare i studien ska vara fullt införstådda med 
studiens syfte och tekniken för datainsamlingen. Det innebär att ni också ska veta vem jag är, 
vilken utbildning jag tillhör och var ni kan nå mig. Vidare innebär detta krav att ni ska veta att 
ert deltagande är helt frivilligt och att ni när som helst kan avbryta det. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ert deltagande bygger på ert samtycke. Ni har även rätt att 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor ni ska delta i studien.  
 
Konfidentialitetskravet  - innebär att ingen, förutom jag, kommer att förstå att det är just ni 
som har deltagit i studien och delgett mig era erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att ni ska vara helt införstådda i vad studien/uppsatsen kommer att 
användas till. Ni har rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras och ni kommer att 
få ett exemplar av uppsatsen om ni önskar det.  
 
 
 
Härmed samtycker jag till att delta i studien: 
 
 
………………………………………… 
 
(Namn och datum) 
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Bakgrund 

• Biologfamiljens sammansättning 
• Ålder vid placering 
• Placeringstid i familjehemmet 
• Tidigare placeringar 
• Medföljande syskon 
• Geografiskt avstånd mellan biologfamilj och familjehem 
• Biologföräldrarnas inställning till placeringen (frivilligt, tvång m.m.) 
• Din inställning till placeringen 
• Familjehemmets sammansättning (vuxna, barn och eve. andra placeringar) 
• Den första tiden i familjehemmet  
•  

Relationen till familjehemmet 
• Beskrivning av familjemedlemmarnas egenskaper.  
• Hur upplevde du relationen mellan dig och dina familjehemsföräldrar? (Fysisk och 

psykisk närhet, regler och uppfostran) 
• Hur såg villkoren ut för ”familjehemsbarn” respektive biologbarn? (veckopeng, 

semester, fritidsaktiviteter, leksaker, kläder m.m.) 
 
Relationen till biologfamiljen 

• Beskrivning av biologfamiljmedlemmarnas egenskaper.  
• Hur såg kontakten mellan dig och din biologfamilj ut under placeringstiden?(Hur ofta 

träffades ni? Var träffades ni? Vilka träffade du?) 
• Din beskrivning av kontakten och relationen till din biologiska familj? 
• Hur kan du beskriva relationen mellan familjehemmet och biologföräldrarna? (T.ex. 

Vad sa de om varandra?, Bjöd familjehemmet på fika?, Vad tyckte familjehemmet om 
att du skulle träffa dina föräldrar?) 

 
Familjetillhörighet under placeringstiden 

• Vem stod dig närmast under tiden i familjehemmet? 
• Vem talade du med när något bekymrade dig eller om du var ledsen, arg eller rädd? 
• Hur reagerade den personen när du vände dig till den för att be om hjälp?  
• Vem/vilka personer hade du förtroende för?  
• Vem såg du som mamma och pappa?  
• Vem upplevde du som din familj?  
 

Familjetillhörighet efter placeringstiden 
• Vem ser du som din mamma och pappa idag?  
• Vem står dig närmast idag?  
• Hur har kontakten med biologfamilj sett ut efter placeringstidens slut? (Hur ofta 

träffas ni? Var träffas ni? Vilka träffar du? Hur ser relationen ut idag?) 
• Hur har kontakten med familjehemmet sett ut efter placeringstidens slut? (Hur ofta 

träffas ni? Var träffas ni? Vilka träffar du? Hur ser relationen ut idag?) 
• Boende 
• Framtidsplaner 

 


