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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie är en forskningsöversikt med syfte att undersöka hur barnets bästa i form av 
identitetsskapande, familjerelationer och etnicitet tillgodoses vid familjehemsplacering i 
släktinghem. Frågeställningar för att besvara syftet var; vad visar forskningen beträffande 
barns behov av stabilitet i relationer och identitetsutveckling vid släktingplacering? Utifrån 
detta tittar vi även på de etniska aspekterna, eftersom lagen är tydlig med att barn med annat 
etniskt ursprung, helst ska placeras inom släkten. Till tidigare forskning har vi använt oss av 
fem forskningsöversikter skrivna inom området släktingplaceringar. Teoretiska 
utgångspunkter i studien är familjerelationer och identitet. Materialet till studien har samlats 
in främst via sökmotorer på Internet. Urvalskriterier var relationer till biologiska föräldrar, 
närhet till ursprungsmiljön, beskrivning av barnens situation i placeringen och etnicitet. 
Kravet på de studier vi undersökte, var att de skulle ha varit publicerade i någon vetenskaplig 
tidskrift. Urvalet, som bestod av tio studier, sammanställdes i en tabell i 
resultatredovisningen. Därefter delades resultatet upp i teman utifrån frågeställningar från 
syftet. Resultatet analyserades utifrån den tidigare forskningen och teoretiska utgångspunkter. 
En begränsning i studien var det knapphändiga underlaget av tidigare studier och framför allt 
svensk forskning om släktingplaceringar utifrån barnets behov. Denna studie visar att det är 
stor etnisk skillnad mellan vilka barn som placeras i släktinghem och att barn ofta mår bättre 
av att placeras i släktinghem, både identitetsmässigt och relationsmässigt. Det finns dock en 
del motsägande fakta, som menar att det ibland är sämre med släktingplaceringar, utifrån 
barnets behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Kin care, Kinship care, släktingplaceringar, familjehemsvård och fosterbarn. 
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ABSTRACT 
 
This study has a purpose to see how the interest in children can be provided for in terms of 
identity, family relations and ethnicity in kin ship care. The questions we had, to be able to 
answer the purpose were: What does the research show about children’s need of stability in 
relations and identity development in kin ship care? On the basis of this we also include the 
ethnic aspects because the Swedish law are very clear that children with another ethnic origin 
should be in kin ship care. We have used five literature reviews about the kin ship subject area 
in our previous research chapter. Theories used in this study were family relations and 
identity. The material for the study has been collected by search engines on Internet. The 
selection criterions were relations to biological parents, the nearness to origin environment, 
and description of the children’s situation in kin ship and ethnicity. The requirements of the 
selected studies were that they should have been published in some scientific periodical. The 
selections of the ten studies were compiled in a table in our result account. After that the 
results were divided in themes on the basis of the questions from the purpose. The results 
were analysed on the basis of the previous research and the theories. The limitations in this 
study were the briefly basis in earlier studies and in the first place the Swedish research of 
children’s well being in kin ship care. This study shows that it is a large ethnic difference 
between children in kin ship care. It also shows that children often feels better when they are 
placed in kin ship care, both identically and in relations. There is a contradictory fact that 
shows that kin ship care not are in the interest for the children and their needs.          
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Kin care, Kinship care, Foster care and Kin ship 
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INLEDNING 
 

”Det anses numera självklart att principen om barnets bästa ska vara standard vid beslutsfattande 
som rör barn (Ds 1994:85). Men som nämndes inledningsvis är begreppet inte entydigt, och ska 
det vara till hjälp behöver det fyllas med ett innehåll. Detta innehåll varierar också beroende på 
vilket beslut som fattas” (Andersson m.fl, 1996). 

 
Enligt Socialstyrelsen (2004) var det i Sverige den 1 november 2004, ca 15 000 barn och unga 
som vårdades utanför det egna hemmet enligt SoL och 5600 enligt LVU. Av dessa var det 
flest barn och unga i åldern 13 – 17 år. I åldersgruppen 0-21 år fanns ingen skillnad mellan 
antalet pojkar och flickor i placeringarna, utan det var 50/50 (a.a.). Om man ser till 
placeringsformen av dessa ungdomar, var 77 procent av de SoL- placerade och 65 procent av 
de LVU - placerade barnen/ungdomarna placerade i familjehem. Det var 488 barn/unga enligt 
SoL och 57 barn/unga enligt LVU, som placerades i nätverkshem under 2004 (a.a.).  
 
Enligt Socialtjänstlagens 6 kapitel 5 § skall det i första hand beaktas om barnet vid en 
placering kan tas emot av en anhörig eller annan närstående (Norström & Thunved, 2003). 
Denna lag har tillkommit på inrådan av socialutskottet, med tanke på barnets bästa. Det 
betyder dock inte att barnet till varje pris skall placeras hos släktingar eller närstående, utan en 
ordentlig utredning bör göras även på dessa hem (Norström & Thunved, 2003). Författarna 
beskriver att Socialstyrelsen menar att det är nästan dubbelt så stor risk för sammanbrott i 
familjehemmet om barnet placeras i ett främmande hem, jämfört med släktingplaceringar. 
Ordet sammanbrott definieras här som att en placering avbryts på ett sätt som inte var tanken 
från början.  
 
I 14 § LVU, står det att barnet i möjligaste mån skall beredas umgänge med föräldrarna eller 
annan vårdnadshavare under placeringstiden. Socialnämnden har också ansvar för att barnet 
skall kunna hålla kontakten med andra närstående. Lagen betonar att detta är ett skäl till att 
vara extra uppmärksam då det gäller placering av invandrar- eller flyktingbarn, då dessa barn 
ofta kommer från en kultur där släkttillhörigheten är mycket viktigare än vad vi i Sverige är 
vana vid (Norström & Thunved, 2003). 
 

”Vid val av placering bör vårdnadshavarens grundläggande värderingar i fråga om religion, 
människosyn, livsvärden m.m. så långt som möjligt respekteras. Detta är viktigt inte minst för 
barn av annat kulturellt ursprung. Barnet kan annars hamna i en kulturkonflikt. Enligt art 2 
tilläggsprotokoll nr 1 till Europakonventionen, som gäller som svensk lag, skall staten/samhället 
respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barns uppfostran och undervisning som står i 
överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Europadomstolen har i 
ett mål (14 mars, 1988, Serie A no.130, § 95) uttalat att omhändertagande av barnen inte innebär 
att föräldrarna fråntas alla sina rättigheter med hänvisning till Europakonventionen” (SOSFS, 
1997:15 Kap.9). 

 
Vinnerljung (1993) menade då han gjorde sin studie att det skett en halvering av 
släktingplaceringar de senaste tjugo åren. Anledningarna till detta kunde vara många, men ett 
avgörande skäl kunde ha varit att det under 40-50 talen inte fanns någon möjlighet för unga, 
ensamstående mödrar att ta hand om sina barn själva. Den möjligheten finns i dagens 
samhällsstruktur menar författaren. Linderot (2001, ref. i SOS, 2001) visar på att det har skett 
en förändring de senaste åren. De intervjuade socialarbetarna har oftast en positiv inställning 
till släktingplaceringar, men de vet inte att de har en skyldighet att utreda möjligheter till 
släktingplacering och det är inte korrekt. Författaren menar också att det förr i tiden var 
vanligt med släktingplaceringar, som inte var arrangerade av någon myndighet. Idag är det 
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enligt lag förbjudet att ta emot ett barn utan att vara godkänd av sociala myndigheter 
(Norström & Thunved, 2003).  
 
De två främsta skälen som socialtjänsten, om man ser till lagen, bör använda för att placera 
barn i släktinghem är att familjerelationerna är lättare att upprätthålla och barnen får vara kvar 
i sitt sammanhang (miljö) (Norström & Thunved, 2003). Ur detta perspektiv finns även de 
etniska aspekterna med, där lagen är tydlig med att barn med annat etniskt ursprung, skall 
beredas möjlighet att stanna i sitt kulturella sammanhang. Hur ser det då ut i den forskning 
som finns på området? 
 
Undersökningar både i England och i USA (Triselitos 1980, Fanchl 1979) visar att de 
familjehemsplacerade barnen klarar sig bäst, som bibehåller kontakten med sina biologiska 
föräldrar.  
Triselitos (ref. i Vinterhed, 1985) studie visar att för att ett familjehems placerat barns ärende 
skall få en lyckligt utgång måste det familjehemsplacerade barnet veta svaret på följande 
frågor 
- Vem är jag? 
- Vem tillhör jag? 
- Vad kommer att hända med mig? 
 
I ett försök att definiera barns bästa har vi använt oss av Dartingtonprojektet (SOS, 2000:2) 
som kom till på initiativ av Socialstyrelsen. Anledningen till att studien uppkom, var kritik 
som riktades mot den svenska vården av barn i familjehem. Dartingtonprojektets mål var att 
hitta metoder för att stärka och utveckla familjehemsvården i Sverige. I detta projekt använde 
man sig av ett formulär för att utvärdera sju behovsområden hos placerade barn. Detta 
instrument kan vara en hjälp för socialsekreteraren i dennes bedömning om vården är bra för 
det enskilda barnet (SOS, 2000:2).  
 
Enligt Cederborg och Karlsson (2001) har svenska forskare belyst familjehemsplacerade 
barns möjligheter till anpassning i familjehemmet. I dessa studier framkommer bland annat att 
barn bör bibehålla kontakten med sina biologiska föräldrar och andra viktiga närstående, för 
att kunna utvecklas och anpassas i den nya miljön. Detta kan också jämföras med antalet 
sammanbrott som sker inom familjehemsvården. Enligt Sallnäs, Vinnerljung och Westermark 
(2003) visar siffror på 17 – 25 % sammanbrott i släktinghem, jämfört med 41 – 51 % 
sammanbrottssiffror i familjehem. 
 
I Socialtjänstens mål och medel. Handboken om socialtjänsten (Grönwall m.fl. 1991) används 
båda begreppen stabilitet och identitet. Där definieras de omväxlande som barns behov och 
barns rätt. 
 
Utifrån ovanstående fakta anser vi att det är viktigt att undersöka om det verkligen är för 
barnets bästa att placeras i släktinghem. Utgångstanken är begreppen identitet och familj, 
vilka kan kopplas ihop med barnets sammanhangskänsla.  
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Syfte 
 
Vårt syfte med översikten är att utreda kunskapen om barnens bästa i samband med placering 
i släktinghem med fokus på identitetsskapande, familjerelationer och etnicitet. 
Utifrån detta syfte har vi följande frågeställningar: 
 
1. Vad visar forskningen beträffande barns behov av stabilitet i relationer vid 
släktingplacering?  
 
2. Vad visar forskningen beträffande barns behov av identitetsutveckling vid 
släktingplacering? 
 
3. Vad visar forskningen beträffande stabilitet i relationer och behov av identitetsutveckling 
hos barn av olika etniska ursprung? 
 
Definitioner av begrepp 
 
Här definieras begreppet barnets bästa utifrån lagen och definitioner av ordet släktinghem, 
samt metoddefinitioner. 
 
Barnens bästa 
 
Begreppet barns bästa har flera definitioner, SOU (1997:116) beskriver att barns bästa även 
innefattar ett barnperspektiv, där perspektiv i bemärkelsen barns bästa innebär att se med ett 
barns ögon. Ett barnperspektiv innebär att försöka förstå barns och ungdomars behov. 
Begreppet barns bästa inrymmer även aspekten om hur man bedömer ett barns bästa?  
SOU (1997:116) menar att det handlar om att dels skaffa sig kunskap om barn och att barnet 
själv får komma till tals och ge uttryck för sin uppfattning. I en kombination av dessa bör en 
bedömning få det bästa underlaget för att se vad som är barnets bästa. 
 
Förenta Nationernas (FN) Barnkonvention och artiklar om barns rättigheter har påverkat 
svensk lagstiftning. I SoL 1. Kap. 2 § beskrivs att ”när åtgärder rör barn skall det särskilt 
beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” Barnkonventionen har utvidgat begreppet till 
att omfatta alla samhällsområden där barn vistas (UD info, 2002). SOU (1997:116) menar att i 
barnkonventionen görs barnen för första gången till subjekt med egna rättigheter. I artikel 3 
beskrivs att: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet” (UD info, 2002). 
 
Släktinghem 
 

”En av de vägledande principerna i socialtjänstlagstiftningen, kontinuitetsprincipen, bör tolkas så 
att nämnden inte förbiser möjligheten att hitta en bra placering i barnets naturliga nätverk. Att 
barnet inte onödigtvis flyttas från trygga och invanda förhållanden är en viktig ledstjärna i arbetet 
med familjehemsplaceringar. Det betyder att socialtjänsten i varje enskilt fall i första hand bör 
överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Enligt 1 § SoL skall 
dock barnets bästa alltid beaktas (22 § fjärde stycket SoL). Även något äldre personer, t.ex. mor- 
och farföräldrar kan komma i fråga som familjehemsföräldrar. Det betyder att man också 
regelmässigt bör undersöka släktens möjlighet att stödja barnet även om det placeras i ett 
’främmande’ familjehem (jfr 1996/97: SoU18)” (SOSFS, 1997:15 kap.9).  
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Om barn placeras hos mor- eller farföräldrar, moster, faster eller någon annan släkting kallas 
det för släktinghem. Det finns även hem som heter nätverkshem, där det kan vara någon i 
nätverket kring barnet, som ställer upp och tar hand om barnet. Om socialtjänsten rekryterar 
ett hem utifrån, som det utbildar för att ta emot barn, så heter det familjehem i Sverige. Vi har 
i denna översikt valt beteckningarna familjehem och släktinghem, med de skillnader dessa ord 
har enligt ovanstående. 
 
Om man ser till svenska förhållanden kan nätverkshem ha betydelsen av både släktinghem 
och placeringar inom nätverket exempelvis hos någon kamrat. I lagstiftningen görs ingen 
skillnad mellan dessa placeringsformer. Detta synliggörs även i den engelska definitionen av 
ordet kinship, ”any living arrangement in which a relative or someone else emotionally close 
to a child (e.g., friends, neighbours, godparents) takes primary responsibility for rearing that 
child” (Leos-Urbel, Bess& Green 2000:1, ref. i Marie Connolly, 2003). I de fall vi kunde 
avgöra om det var en nätverksplacering eller släktingplacering studierna handlade om, har vi 
valt ut släktingplaceringarna. Detta för att dessa svarar till syftet för vår översikt. 
 
Vid översättningen från engelska och begreppet kinship care, till svenska har det ibland 
omväxlande använts ord som släktingplacering och släktinghem, utifrån det faktum att det 
inte alltid finns ett korrekt översättningsbart ord.   
 
Child welfare services och Child protective services är i texten översatt till socialtjänsten.   
 
I studien har amerikanska medborgare med afrikanskt ursprung, blivit benämnda som 
afroamerikaner, av det skälet att den engelska texten har den benämningen.  
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FORSKNINGSÖVERSIKTER 
 
Här beskrivs några av de forskningsöversikter, som finns inom ämnet släktingplaceringar. 
 
Svensk Forskning om fosterbarnsvård. En översikt. 
 
Vinnerljung (1996) har gjort en forskningsöversikt, med syfte att kartlägga den svenska 
forskningen om fosterbarnsvård. Avgränsningar i denna översikt är att bara fosterbarnsvård av 
barn och unga har bearbetats. Endast material från socialtjänstens fosterbarnsvård är 
medtagen. Översikten är begränsad till svensk forskning på området. Tidsaspekten har varit 
en begränsning, där författaren valt att hålla sig från 1970- talet och framåt.  
 
Vinnerljung menar att hälften av alla placeringar av barn för 30 till 40 år sedan, var 
släktingplaceringar. Under senare år har det skett en drastisk minskning av 
familjehemsplaceringar, orsaken till detta är i stort sett okänd. Flera av de rapporter 
författaren tagit del av visar att det är fler invandrarbarn än svenska barn som är placerade i 
släktinghem. En anledning till detta kan vara att barnen redan bodde hos släktingar, när 
socialtjänsten blev inblandad. Vinnerljung menar att undersökningar från utlandet påvisar 
enbart positiva effekter vid släktingplaceringar. Författarens översikt visar att det är svårt att 
dra generella gränser om släktingplaceringar är bra eller inte, utan det mest avgörande är hur 
barnens tidiga relationer till föräldrarna varit.  
 
Välmående hos barn i släktinghem 
 
Hyun-ah Kang (2003) beskriver i sin litteraturstudie/översikt att fosterbarns hälsa och 
välmående numera är i fokus för olika studier. Hyun-ah Kang’s översikt har som mål att 
undersöka vilken relevans litteraturen i ämnet har, vad gäller fosterbarns välmående. 
Översikten riktar in sig på barnens skolprestationer, beteendeproblem, psykisk hälsa och 
numera vuxna f.d. fosterbarns allmänna funktion. För att finna relevant litteratur i ämnet 
valdes följande källor: Eric, Psych INFO, Social Science Abstracts och Social Work 
Abstracts. Avgränsningarna var litteratur mellan 1990-2003 och på engelska. Sökorden som 
användes var ”kinship” och ”relative care”. För att kunna inkluderas i översikten måste tre 
kategorier vara uppfyllda. (a) litteraturen skall ha varit publicerat i en psykologisk, 
sociologisk och/eller en skrift för socialt arbete, (b) vara en översikt med professionell och 
ackrediterad standard och (c) påvisa empiriska bevis gällande släktingplacerade fosterbarns 
välmåga. Hyun-ah Kang menar utifrån litteraturstudierna att man inte med säkerhet kan dra 
den slutsatsen att släktingplaceringar är att föredra. Författaren menar att det i dagsläget 
behövs mer forskning i form av empiriska studier för att kunna dra några slutsatser.  
 
Släktingplaceringar, en selektiv litteraturstudie 
 
Det har varit välkänt för samhället i århundraden menar Connolly (2003), men inom det 
sociala arbetet är släktingplacerade barn ett ganska nytt fenomen. Det är under de två senaste 
årtiondena som genomslaget för släktingplaceringar har kommit att bli ett internationellt 
favoriserat system. Connolly beskriver att det finns flera olika variabler på hur man definierar 
släktingplaceringar. I USA definierar t.ex. ungefär hälften av alla stater släktingar med enbart 
blodsband, genom giftermål och adoption. Connolly menar att litteraturen gör en mycket liten 
skillnad mellan de släktinghem som barnet känner till och de släktinghem som barnet inte 
känner till. Connolly menar att det som tycks vara ett antagande om familjebandens stora 
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betydelse, har lett till att litteratur om släktingplaceringar ”fastnat” i tron på uppfattade 
fördelar. Connollys studie och slutsatser visar också på svårigheten vad gällande 
internationella studier av släktinghem. Det kan vara svårt med jämförande studier utifrån hur 
man definierar släktinghem och med vilka metoder man använder för att samla in data. 
Författaren menar att just därför bör internationella jämförande studier behandlas med 
försiktighet. Connollys översikt visar på att trots den vida spridda användningen av 
släktingplaceringar, är det ett faktum att det finns relativt lite studier som visar att denna 
placeringsform är bra för barnen och familjerna. Undersökningsresultaten och slutsatserna i 
litteraturen är inte representativa urval, metoder är inte tillförlitliga samt att det finns brister i 
mätningarna från vilka man drar slutsatser. Connollys översikt har visat att det är omöjligt att 
jämföra släktinghem med andra fosterhem.  
 
Etnicitet:  Connolly (2003) menar att vara släktinghem är en djupt rotad tradition i vissa 
samhällen, speciellt när ett delat föräldraskap är ett drag eller kännetecken i den kulturella 
miljön. Färgade människor (författarens ord) är starkt representerade i statistik över 
släktinghem. Av alla etniska grupper har afroamerikaner (författarens ord) den högsta andelen 
släktinghem och etniska grupper är oproportionerligt representerade i USA. 
 
I översikten som presenterats har författaren inte redogjort för sina sökvägar, 
jämförelseländerna i studien är Nya Zeeland, Australien, USA och Storbritannien. 
Referenserna visar på engelsk litteratur och sökåren spänner från 1987-2003.  
 
Släktingplaceringar i fosterbarnsvården. 
 
Förr i tiden var det vanligt att barn växte upp hos sina mor- eller farföräldrar menar 
Vinnerljung (1993), men det uppmärksammades inte av de sociala myndigheterna. Det fanns 
då väldigt många unga, ensamstående mödrar, som helt enkelt inte kunde ta hand om sina 
barn själva enligt Vinnerljung. De senaste tjugo åren har det skett en halvering av 
släktingplaceringarna, vilket enligt författaren kan förklaras med att det är bättre rent socialt 
och ekonomiskt för de ensamstående. Den största orsaken till placeringar idag är psykosociala 
problem. Det finns väldigt lite forskat kring släktingplaceringar i Sverige. Den största 
undersökningen är Barn i Kris - projektet, som utgår mer från ett psykologiskt perspektiv. 
Den undersökningen visar en väldigt svart bild av släktingplaceringar, genom att relationerna 
mellan föräldrar och barn kan vara väldigt komplicerade vid en släktingplacering menar 
Vinnerljung. Idag så är kontakten mellan barn och biologiska föräldrar en grundsten, såväl i 
lagstiftning, som i socialarbetarens professionella inställning. Studier har visat att barnen har 
mycket större chans till en väl bibehållen kontakt med sina biologiska föräldrar, vid en 
placering i släktinghem. Detta beror främst på att det är en naturlig kontakt mellan dessa 
parter från början. Studier som Vinnerljung gjort visar också att stabiliteten för barn i 
släktinghem är mycket bättre än om de bott i andra fosterhem. Slutsatsen i Vinnerljungs 
studie blir att utifrån den lilla forskning som finns på området, så är släktingplaceringar i alla 
fall inte sämre än andra fosterhemsplaceringar, utan på många områden bättre för barnet. 
 
Etnisk oproportionalitet inom den Amerikanska socialtjänsten. 
 
Roberts (2002) menar att USA’s välfärdssystem är märkt av uttalade störande rasåtskillnader. 
Hennes studier visar bl.a. att de afrikansk-amerikanska och de inhemskt (tolkat som 
ursprungsbefolkningen) födda barnen är överrepresenterade procentuellt sett i fosterhem. 
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Översikten visar även att färgade barn erhåller en sämre behandling av socialtjänsten (Child 
protective services) och att det är högre risk att bli förda från föräldrarna och placerade i 
fosterhem i jämförelse till vita barn. Studier visar att färgade barn stannar längre i fosterhem, 
de har mindre ”chans” att få återvända hem eller att bli adopterade. Färgade barn har ett sämre 
utgångsläge inom socialtjänsten. Översikten visar att socialtjänsten inte har kompetens på det 
kulturella planet, språkliga brister i kommunikationen till de spanska och asiatiska barnen 
leder till svårigheter. Roberts översikt visar att bristen och orsakerna till den oproportionerliga 
stora snedfördelningen kan ha rötter i strukturell rasism. Det är heller inte sannolikt att ”Child 
protection” är immuna från djupt inbäddade stereotyper som medvetet och omedvetet 
påverkar beslut menar hon. I ett led i preventionsarbetet har man på flera ställen alltmer börjat 
verka för att i större grad placera afroamerikanska barn i släktinghem berättar Roberts. 
Entusiasmen har sedermera lagt sig då det har visat sig att återförenande med föräldrarna visar 
på en låg nivå när färgade barn blir placerade hos släktingar. Författaren menar att 
släktingplaceringar förefaller intensifiera rasskillnader när det gäller längden i tid i 
placeringen. Det är också troligt att en lång tids placering även tjänar som ett alternativ till 
adoption och när släktinghemmet ser med motvilja på föräldrarnas band till barnet menar 
Roberts.  

 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Eftersom vi i denna studie inriktar oss på identitet och familj har vi valt att använda två 
behovsområden, för att kunna analysera resultatet av studien. 
 
1, Identitet: Studier har visat att placerade barn har sämre självkänsla p.g.a. att de har 
separerats från sitt ursprung (SOS, 2000). 
  
2, Familj och relationer: Forskare hävdar vikten av att barnet får möjlighet att behålla 
kontakten med sina biologiska släktingar och familjmedlemmar, så de har en chans att 
återkomma dit när de inte längre är placerade (SOS, 2000).  
 
Thoburn (1994, ref. i Andersson m.fl., 1996) menar också att dessa två begrepp är de 
viktigaste för barn. Varaktighet i form av trygghet och stabilitet i kärlek, familjeliv och 
vardagsliv. Identitet genom att få en möjlighet att bibehålla relationer med viktiga personer i 
det förflutna, ha kontakt med sin biologiska familj och få en chans att vara den man är. Hon 
menar också att detta gör att de som arbetar med barnavårdsärenden har i uppgift att 
upprätthålla balans mellan dessa begrepp. Dels genom att stärka och stödja familjen så att 
barnen kan bo kvar hemma. Dels att se till så att trygghet och stabilitet tillgodoses vid 
placering av barn, genom bibehållna kontakter med föräldrar och andra viktiga personer.  
 
Identitet 
 
Payne (2002) beskriver att socialpsykologin handlar om effekterna av relationer mellan 
människor, i syfte att skapa och hålla kvar sociala identiteter. Detta innebär att människor 
formas av de grupper de lever i genom kommunikationen. Om ett barn växer upp i ett 
samhälle med sin familj, är det utifrån detta samhälle och dess värderingar som barnet kan 
skapa sig en identitet. Identitetsskapandet utgår från tidigare erfarenheter om hur man ska bete 
sig i olika situationer och vad som är normer i det sammanhang, man är uppväxt i (Payne, 
2002). 
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Enligt Erik Homburger Eriksson är ett av de största problemen under ungdomen att få en 
jagidentitet (Evenshaug & Hallen, 2001). Den kognitiva utvecklingen spelar en stor roll för 
identitetsbildningen, eftersom det måste finnas en förmåga till att resonera logiskt kring olika 
val och värderingar. Under spädbarnsåren är föräldrarna ett viktigt stöd för barnets 
emotionella utveckling och under ungdomsåren är föräldrarna lika viktiga för att barnet skall 
kunna bilda en identitet. Det krävs en trygg bas i familjen som barnet kan utgå ifrån i sitt 
sökande efter en identitet menar Evenshaug och Hallen. Barn kan ha väldigt svårt att skapa 
sig en identitet utan att haft möjligheter att identifiera sig med föräldrar de kan respektera. 
Barn med nära relation till sina föräldrar kan ha lättare att komma fram till en mogen identitet. 
De barn som inte har en lika bra relation med sina föräldrar, kan ha en s.k. lånad identitet, 
vilket kan uttrycka sig i att barnet har ovanligt starka band till sina föräldrar. Detta kan i sin 
tur bidra till en osund frigörelse från sina föräldrar. En sund frigörelse är ett måste för 
identitetsskapandet betonar författarna. 
 
Identitetsbildningen hos barn som tillhör etniska minoriteter kan utgöra en svårare process än 
vanligt. De barn som växer upp tillsammans med föräldrar som är av etnisk minoritet, lär sig 
kulturen genom uppfostran. Ibland är det dock så att barnen ser hur annorlunda allting i 
samhället är för dem pga. deras ursprung, som exempelvis arbetsmarknad, bostäder o.s.v. 
Detta kan enligt Evenshaug och Hallen leda till att dessa barn inte vill identifiera sig med sitt 
ursprung och då uppstår en identitetsförvirring. Föräldrarna kan hjälpa dessa barn genom att 
tidigt i livet lära dem kulturella traditioner och fostra dem till att vara stolta över sin etniska 
tillhörighet. Föräldrarna har också en viktig uppgift i att lära barnen möta och hantera 
fördomar som finns i övriga samhället (Evenshaug & Hallen, 2001).  
 
Rollteorin har en framträdande roll inom identitetsbildningen. Denna teori bygger på att vi 
människor har olika roller i olika sammanhang (Payne, 2002). Det är också så att vi påverkas i 
vårt sätt att hantera förändringar, genom våra roller. Rollerna kan vara tillskrivna oss 
människor, utifrån andras förväntningar, exempelvis om man är svart menar Payne. För att vi 
skall kunna bilda oss en identitet krävs det att vi känner oss trygga i vår roll. 
 
Etniska och kulturella identiteter utgör en grund för samkänsla menar Stier (2003). 
Därigenom blir den etniska och kulturella identiteten viktig för totalidentiteten. Detta är också 
starka skäl till ett kollektivt beteende, vilket gör att folk eller samhällen kan stå upp mot hot 
och fienden (Stier, 2003). Människor har ett behov av att känna känsla av sammanhang även 
identiskt. Vi är en individ i samhället med vår egen identitet, men vi har ett behov av att passa 
in. Stier beskriver att vi människor då och då går igenom kriser i livet, som kan komma att 
påverka vår identitet. Detta kan störa identitetsutvecklingen och skapa kaos i vårt 
sammanhang, som i sig kan leda till identitetsförvirring. 



 14

Familj 
 
Under barnets första levnadsår kommer det att upprätta en stark känslomässig bindning till 
den eller de personer som tar hand om barnet. Forskningen har visat att barn har förmåga att 
knyta an till andra än sina föräldrar (Evenshaug & Hallen, 2001). Det som tycks vara kärnan 
till anknytning är samspel. Barns gråt, leenden och klängande har till uppgift att skapa och 
upprätthålla närhet till vuxna. Familjen anses vara oundgänglig för både samhälle och individ, 
så tillvida att den har en fundamental betydelse för individen. Familjen är grunden till hela det 
stora samhället. Familjen utgör också den mest grundläggande ramen för den enskilda 
individens personlighet. ”Familjen har därför blivit kallad personlighetens vagga och den 
viktigaste ramen för mänsklig utveckling” (Evenshaug & Hallen). 
 
Enligt Payne (2002) är familjen ett informellt eller naturligt system. Författaren menar att 
detta informella system har till uppgift att stödja och hjälpa individen.  
 
Barn lär sig kulturens värderingar och livsmönster genom identifikation och imitation. Denna 
process sker främst mellan barn och föräldrar och kallas av Evenshaug och Hallen (2001) för 
socialisation. När barnet blir äldre lär det sig även via skola, kamrater och massmedia. För att 
individen skall ha en förmåga att socialiseras, måste den också kunna ta emot och godkänna 
vissa påverkansorsaker. Denna process är ett samspel mellan individen och omgivningen, där 
föräldra- och barnrelationen eller familjerelationerna har stor betydelse (a.a.).  
 
Familjen har en central plats och är en grundläggande förutsättning för barns utveckling. 
Familjen fungerar som ett slags ”filter” för annan slags påverkan i barns socialisations- och 
uppfostransprocess. Familjens direkta s.k. filterfunktion har enligt Evenshaug och Hallen 
(2001) att göra med att familjen normalt är barnens första samspelsarena, där framför allt 
föräldrarna förmedlar och levandegör kulturens och samhällets värderingar, normer och roller. 
Föräldrarna är normalt de första och mest stabila anknytningspersonerna och modellerna i 
barnens tillvaro. Barnen tillägnar sig en referensram som blir avgörande för hur de tolkar och 
bearbetar påverkan och intryck från andra socialisationsfaktorer. Genom de erfarenheterna 
som barnen gör i familjerna färgas deras tolkningar och bearbetning av andra former av 
påverkan och inflytande senare i livet (Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
Hafstad och Övreeide (2001) beskriver att barn kan uppleva en osäker familjeidentitet, vid 
placeringar. En del barn blir placerade på grund av beteendeproblem och det kan vara svårt 
för dessa barn att veta om de är välkomna tillbaka till sina familjer när de är 
”färdigbehandlade”. Ett annat exempel är barn som placeras i familjehem. I dessa fall kan det 
vara så att barnet knyter an mer till familjehemsföräldrarna än familjehemsföräldrarna gör till 
barnet. Detta kan barnet känna av och känna denna osäkra familjeidentitet som uppstår (a.a.). 
 
Den omsorg som ett barn får ingår i ett socialt system som förenklat sett enligt Hafstad och 
Övreeide (2001) består av tre positioner: barn, föräldrar och en ”vi- andra-position”. Vi andra 
är personer som direkt eller indirekt påverkar den enskilda föräldrar–barnrelationen och dessa 
personer kan i högre eller lägre grad förhålla sig till relationen mellan föräldrar och barn. 
Uppfattningar om vad som är ett barns behov förändrar sig över tid, mellan kulturer och 
familjer. Föräldrars uppfostran är en viktig kulturförmedlare med kultur och 
samhällsbevarande funktioner (Hafstad & Övreeide, 2001).     
 
Omsorg och utveckling är knuten till samhällens och individers sociala förväntningar och 
uppfattningar menar Hafstad och Övreeide (2001). Det riktas därför stort intresse på själva 
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omsorgsprocessen. Diskussioner om vad som främjar eller inte främjar, rätt eller fel i 
omsorgen för ett barns utveckling, kommer ständigt att diskuteras och förhandlas. Det 
omkringliggande sociala nätverket påverkar starkt omsorgsprocessen mellan föräldrar och 
barn. Den hjälp och de stödåtgärder som sätts in för barn kan upplevas som ett hot mot 
föräldrakompetensen och vara en slags social kontroll. Med ett lösare nätverk, har man desto 
mindre insyn och därmed blir det lättare att dra sig undan den naturliga sociala 
kontrollen…”kan vi förmoda att den sociala kontrollen fungerar effektivt i släkt- och 
familjemässigt täta nätverk med en välutvecklad kultur för omsorgen för barn.”  (Hafstad & 
Övreeide, 2001:73-84).     
 

”Enligt prop 1989/90:28 bör särskild uppmärksamhet alltid riktas mot barnens behov…Barns rätt 
till kontinuitet och stabilitet bör vara ett övergripande mål för alla hjälpinsatser, oavsett om det 
gäller stöd i hemmet eller vård utom hemmet. Det är ett grundläggande behov hos alla barn att 
känna tillhörighet och i största möjliga utsträckning slippa utsättas för avbrott i betydelsefulla 
relationer…Barn och ungdomar som har omhändertagits för samhällsvård har också rätt till 
respekt för och kontakt med sin egen historia och sin sociala och kulturella bakgrund. Detta är ett 
mänskligt behov som måste tas i beaktande även i de fall man planerar för en långsiktig 
placering” (Andersson m.fl., 1996:90). 
 

Thoburn (1994, ref. i Andersson m.fl., 1996) menar att det är så otroligt viktigt för 
socialarbetaren att arbeta med biologiska föräldrar och kontakten med deras barn även när de 
är placerade. Det är så att hur barnen än upplevt sin tid i familjehemmet, så återkommer de 
någon gång i livet till föräldrarna eller hemkommunen. Hon menar också att biologiska 
föräldrarna är de som skall finnas kvar för barnen resten av deras liv. Om det skulle vara så att 
det blir sammanbrott eller andra avbrott i placeringen är det viktigt att barnet har kvar sina 
biologiska föräldrar, för att kunna känna varaktighet och kontinuitet i någon form betonar 
Thoburn.  
 

METOD 
 
Val av metod 
 
I vårt val av ämnet barn i släktinghem, var först tanken att göra en kvalitativ studie med 
intervju som grund. Detta visade sig dock inte vara genomförbart då de biologiska föräldrarna 
nekade sitt samtycke. För att ändå hålla fast vid ämnet valde vi att inrikta oss på en 
forskningsöversikt.   
 
Enligt Backman (1998) kallas en studie som denna för forskningsöversikt. Syftet med denna 
översikt är att redovisa vad som tidigare gjorts inom ett område. Behovet av 
forskningsöversikter har ökat under de senaste åren, med anledning av det ökade antalet 
forskningsrapporter. Det behövs vissa sammanställande översikter för att visa inom vilka 
områden det behövs mer forskning eller vad det finns för forskning inom vissa områden 
menar Backman. När vi sökt litteratur till denna översikt har vi funnit att det finns mängder 
med litteratur om samma sak, men att det saknas mycket inom andra delar, vilket också de 
studier vi läst visar.  
 
Backman (1998) menar att det finns två olika sätt att utföra en forskningsöversikt på. Den ena 
kallar han för kombinatorisk översikt, vilket betyder att man beskriver och summerar den 
hittills dokumenterade översikten. Det andra sättet kallar han för komparativ översikt, där 
meningen är att mer jämföra likheter eller olikheter mellan olika studier. Denna studie har mer 
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karaktär av en kombinatorisk översikt, då vi inte jämför materialet, utan letar efter specifika 
saker. Det är dock så att den litteratur vi har gått igenom är mer jämförande i sig. 
 
Holme och Solvang (1997) har valt att kalla en översikt som denna för källanalys och 
beskriver källanalysmetoden som en form av kvalitativ metod. 
 
Avgränsning 
 
Backman (1998) beskriver att en forskningsöversikt skall utgöra en översikt av kunskapsläget, 
inte litteraturläget. Vi har inte bara tittat vad det finns för litteratur inom området 
släktingplaceringar, utan valt att fokusera på aspekterna identitet, familj och etnicitet. 
 
Avgränsningen i denna översikt var beroende av vårt intresseområde med placerade barn. Vad 
är det som gör att släktingplaceringar, enligt vår förförståelse ”håller” bättre än 
familjehemsplaceringar? En annan förförståelse vi hade var att barn som är släktingplacerade 
har lättare att hålla kontakten med sina biologiska föräldrar. Vad har det för påverkan för 
barnen? Utifrån Dartingtonprojektets (SOS, 2000:2) behovsområden för barns bästa, fick vi 
en aning om att identitetsbildningen och familjen spelar en väldigt stor roll för barnens 
välmående vid en placering. Vad visar då forskningen kring dessa områden? För att ta reda på 
det valde vi tre frågeställningar. Vad visar forskningen beträffande barns behov av stabilitet i 
relationer vid släktingplacering? Vad visar forskningen beträffande barns behov av 
identitetsutveckling vid en släktingplacering? Därtill kommer ett etniskt perspektiv, eftersom 
det är extra viktigt för barn av annat etniskt ursprung att placeras inom ”kulturen”. 
 
Styrkor och svagheter med metoden 
 
En styrka med en forskningsöversikt är enligt Backman (1998) att den avser att ge 
vetenskapligt stöd för någon praktik samtidigt som den redogör för den samlade vetenskapliga 
kunskapen. Om man i en forskningsöversikt bara tittar på vad som finns skrivet inom ett visst 
område, genom att ställa sig frågor som ”vad finns på området” eller ”hur ser det ut”, blir 
studien ganska svag (Backman, 1998). Svagheten beror på att man bara återberättar det som 
redan finns skrivet. För att det ska bli en mening med arbetet krävs en frågeställning, som kan 
visa på svagheter i tidigare forskning eller genom att göra ett urval inom en liten del av ett 
ämne menar Backman. Eftersom vi i denna översikt har ett syfte med frågeställningar blir den 
lite starkare, men det finns andra svagheter, som redovisas här nedan. 
 
Svagheter med denna metod är att sökorden ger en begränsning i urvalet, att vi inte sökt i alla 
databaser, utan de som finns under socialt arbete på Örebro Universitetsbiblioteks söksida, då 
kan vi ha missat en del relevant litteratur. En stor svaghet, som var en svårighet i denna 
översikt, var att hitta relevant litteratur som passade syftet för denna översikt. Den litteratur 
som verkade relevant fanns inte med på Internet i fulltext, den var vi tvungen att köpa för 
$30/styck. Eftersom mycket av litteraturen var amerikansk, gick den inte att beställa hit under 
tidsintervallet vi hade till att färdigställa studien. Detta beskrivs som en svaghet av metoden 
även av Holme och Solvang (1997). 
 
Litteratursökning 
 
Olika sökmotorer användes för att hitta relevant litteratur, via Internet. www.google.se , 
Sociological Abstracts, Social Sciences Citation Index, ELIN@Örebro och LIBRIS.  
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Sökorden som användes var Kin care, Kinship care och släktingplaceringar 
 
Urvalskriterier 
 
Det finns mycket utländsk litteratur skriven om släktingplaceringar. Däremot är det sämre i 
Sverige och Norden överlag. Avgränsningen i denna litteratur är i första hand beroende av 
syftet för denna översikt, vilket också visade sig vara en begränsning. Begränsningen består i 
att det inte finns så många empiriska studier inom ämnet och ännu färre studier som är 
inriktade mot syftet för denna översikt. Vidare har det utländska urvalet begränsats till 
litteratur mellan åren 1994 till 2005. Detta för att det skall vara det mest relevanta inom 
området. När det gäller den svenska och nordiska litteraturen har dock inget urvalsårtal 
kunnat sättas, då forskningen är så knapp. Därför kan den litteraturen vara lite äldre. 
 
Det första urvalet gjordes omedelbart vid träffsökningen på Internet. De träffar som var 
relevanta för denna översikt skrevs sedan ut och lästes mer noggrant. Detta är en viktig del av 
en forskningsöversikt, att se vad som är relevant för just mina frågeställningar (Holme & 
Solvang, 1997). Det avgörande i denna urvalsprocess var om studien hade med något som 
kunde beskriva barnens situation av placering i släktinghem. Detta utifrån att översikten skall 
uppnå syftet (Backman, 1998). Även litteratur som var inriktad på speciella grupper av 
människor, exempelvis drogberoende, har valts bort, utifrån att denna översikt handlar om 
alla barn oavsett placeringsorsak. Genom att vi överhuvudtaget gjort ett urval blir detta en 
selektiv forskningsöversikt (Backman, 1998). 
 
Under tiden för letandet av studier upptäckte vi att det fanns en mängd med litteraturstudier 
eller forskningsöversikter skrivna inom området. Detta var för oss ointressant, då vi skulle 
inrikta oss på studier, som var empiriska. Det visade sig när vi gick igenom 
litteraturförteckningar från forskningsöversikter och litteraturstudier att de mest omskrivna 
(tre-fyra stycken) studierna var från 1994. Då hade tidskriften Children and Youth Services 
Review ett temanummer om just släktingplaceringar. Ett par av dessa empiriska studier var 
användbara för vår översikt. 
 
Bortfall 
 
De studier som redovisas i tabellen i bilaga 1, var de vi tyckte var relevanta. När vi sedan läste 
dem ordentligt visade det sig att ett flertal inte stämde in för syftet i denna översikt, då de inte 
var inriktade på barnen och deras behov. 
 
Bearbetning och analys 
 
Resultaten som redovisas i resultatredovisningen är enbart empiriska studier av olika slag. Det 
avgörande var att de varit publicerade i någon vetenskaplig tidskrift inom socialt arbete. 
 
Resultatet sammanställs i en tabell (bilaga 2), där vi visar urval och metod i enlighet med 
Backman (1998). Studierna redovisas var för sig i temaindelning, utifrån frågeställningarna i 
syftet. Därefter dras en slutsats av resultatet under varje tema. 
  
Studierna vi använt till resultatredovisningen är i huvudsak engelskspråkig och från USA. Två 
studier är norska och en är nederländsk.  
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I översikten som helhet har det till stor del förekommit engelsk litteratur. En begränsning som 
kan uppstå är att på ett korrekt och sakligt sätt översätta engelska till svenska utan att 
innebörden suddas ut eller att meningen får ett annat syfte. Detta har vi varit medvetna om, 
och har haft som mål att så autentiskt som möjligt återge vad den engelska litteraturen 
verkligen säger.   
 
Analysen kommer att beredas i ett eget kapitel, för att öka läsvänligheten. Analyskapitlet 
struktureras upp i teman kring de frågeställningar vi har för att uppnå syftet. Analysen sker 
därefter utifrån tidigare forskning i ämnet och med hjälp av teoretiska utgångspunkter, som 
belyser identitet och familj, vilka även innefattar begreppet etnicitet.  
 
En förväntan som finns är att forskningen och forskaren står fri från yttre påverkan och 
manipulering, och att forskaren inte heller går sina egna privata eller vissa intressenters 
ärenden. Ett första steg för att uppfylla detta är att forskaren försöker klargöra för sig själv 
vilka de egna drivkrafterna är (Gustafsson, Hemrén, Peterson, 2005). 
Vår ”drivkraft” i detta arbete är intresset för barn och vad som händer med dem vid en 
placering i familjehem. Det finns även en nyfikenhet på detta ämne, som uppkommit under 
utbildningen. Vi tror att vi gått in i detta arbete ganska förbehållslöst och med öppna sinnen.  
  
Validitet och reliabilitet 
 
I den kvalitativa undersökningen är giltigheten (validiteten) det viktigaste mätinstrumentet 
(Holme & Solvang, 1997). Ett problem med en forskningsöversikt är att bedöma giltigheten i 
det andra har skrivit. Vi måste helt enkelt förlita oss på att det tidigare forskare fått fram är 
giltigt. Därför kan det i en översikt som denna vara svårt att säkerställa validiteten. 
 
Reliabiliteten skall säkerställa pålitligheten i en undersökning (Holme & Solvang, 1997). 
Detta kan inte uppnås i denna översikt, då det skulle kunna bli ett helt annat resultat om någon 
skulle göra om undersökningen. Det finns för många olika sökmotorer och för mycket 
information, för att det skulle kunna bli likadant en gång till. Det som skulle kunna visa någon 
tillförlitlighet i en studie som denna, är resultaten av de olika forskningarna.  
 
Det svåra när en vetenskaplig undersökning börjar ge resultat är uppgiften att bedöma dess 
tillförlitlighet. I de flesta forskningstraditioner krävs en noggrann forskningsanalys, eller en 
diskussion om tänkbara felkällor och andra förhållanden som kan påverka resultatens 
giltighet. Det viktigaste är att vara kritisk och ärlig om hur man bedömer sina felkällor 
(Gustafsson, Hemrén, Peterson, 2005). Vi är medvetna om att det kan finnas en del felkällor i 
de forskningsöversikter och studier vi använt oss av. Dessa felkällor kan bestå i att vi inte kan 
kontrollera materialet från andra forskare. Forskarnas metoder och tillvägagångssätt är inte 
alltid belysta i studierna. 
 
Etiska aspekter 
 
Det som var en etisk fråga gällande denna översikt, var att kunna ta tillvara och översätta det 
engelska materialet. Det finns alltid en liten tolkning med vid översättning som är rent 
individuell. Detta har vi dock varit medvetna om och försökt att vara så noggranna med orden 
och resultaten, som möjligt. 
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Thomas Kuhn menar ”att forskarnas utgångspunkter och synsätt i stor utsträckning är 
omedvetna eller av andra anledningar svåra att ifrågasätta för forskarna själva” 
(Gustafsson, Hemrén, Peterson, 2005:9). 
 
Hur kan man värdera forskning? Ett svar är att forskningens värde beror på vilken nytta den 
nya kunskapen kan medföra för individer och samhälle (Gustafsson, Hemrén, Peterson, 
2005). Vi har valt ut material utifrån syftet för denna studie. Detta betyder att vi utelämnat en 
del av resultatet från de granskade studierna, som inte hade någon relevans för våra 
frågeställningar.  
 
Gustafsson, Hemrén, Peterson (2005) menar att kunskapen har ett egenvärde, oberoende av 
hur den kan tänkas användas. Det ligger i forskningens natur att vi i förväg inte helt kan veta 
vart dess resultat leder oss. Ett sökande efter nya sanningar och synsätt kan ha ett värde i sig, 
för enskilda människor eller för kultur och samhälle, även om definitiva resultat aldrig nås. 
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RESULTATREDOVISNING 
 
Resultatet redovisas utifrån perspektiven relationer, identitet och etniska aspekter. Studierna 
vi tittat på redovisas först var för sig och sedan i en gemensam slutsats som kunnat dras 
utifrån resultatet av studierna. 
 
Relationer och identitet 
 
Keller, Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim och Lamont (2001) menar i denna amerikanska 
studie att barn kan uppvisa mer positiva beteenden, bara genom att de placeras i släktinghem. 
Detta genom att de får bo tillsammans med människor de redan känner. Dessa barn har också 
en betydligt större chans att få stanna i den kommun de bodde i tidigare och därigenom gå 
kvar i samma skola eller dagis. Placeringar i släktinghem är oftare av frivillig karaktär, vilket 
gynnar barnen i kontakten med de biologiska föräldrarna. Barnen är också mindre 
traumatiserade vid släktingplaceringen. Resultatet visar tydligt att pojkar är 
överrepresenterade i släktinghem. Studien visar att barn i släktinghem inte har beteende- eller 
kompetensproblem i högre utsträckning än andra barn som växer upp i sina biologiska 
familjer. Ett problem som visat sig i denna studie är skolproblem. Detta kan dock ha sin 
förklaring i att barnen flyttat och bytt skola inom det senaste året. Författarna menar att det 
vore konstigare om det inte syntes alls i studien, än att det gör det.  
  
I Berrick, Barth och Needell´s (1994) amerikanska studie uppger släktingarna att det är av 
kärlek till barnen som de vill ställa upp och ta hand om barnen. Författarna menar att 
släktingplaceringar kan ses som en förlängning på ett föräldraskap, där barnen får vara kvar i 
sitt nätverk, både skola och omgivning. Studien visar även att barn i släktinghem i mycket 
högre utsträckning hade god kontakt med sina biologiska föräldrar, än barn i familjehem. 
Över hälften av barnen i släktinghem träffade sina föräldrar minst en gång per månad, medan 
det i familjehem hände färre än en tredjedel av barnen. I släktinghemmen var det mycket 
vanligt att de vuxna själva arrangerade besök med de biologiska föräldrarna. I andra 
fosterhem var det ca 56 % som svarade att kontakten sköttes av socialtjänsten. Upplevelsen 
att det fanns en varm och nära kontakt mellan biologiska föräldrar och barn var större hos 
släktingarna än familjehemsföräldrarna. Kontakten upplevdes också som mer naturlig och en 
del av vardagen i släktinghemmen.  
  
En amerikansk studie av Ehrle och Geen (2002) visar att barn som placeras hos någon 
släkting upplever mindre trauma vid separationen från sina biologiska föräldrar. Genom 
denna studie har det visat sig att barn i släktinghem har mycket kontakt med sina biologiska 
föräldrar.  
 
Holtan, Ronning, Handegård och Souranders (2005) norska studie visar att det är mer troligt 
att barn blir kvar i sin miljö, med skola, vänner och omgivningar vid en släktingplacering. 
Studier har visat att en av de största utmaningarna för barn som blivit separerade från sina 
biologiska föräldrar är att upprätthålla identitet och kulturell identitet. Barn i släktinghem är 
ofta placerade inom samma sociala och kulturella sammanhang som tidigare. Att leva med 
släktingar kan hjälpa till att upprätthålla självkänsla, genom att barnet vet om familjehistorien 
och sin kultur. Detta kan vara en förklaring till att det är mindre vanligt med psykiska 
problem hos barn som bor i släktinghem. Stabilitet och bättre kontakt med biologiska 
föräldrarna kan kompensera för de riskfaktorer, som annars är förknippade med 
släktingplaceringar i form av, lägre socioekonomisk status och sämre stöd från socialtjänsten. 
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En australiensisk studie av Spence (2004) visar att ca 45 % av alla placerade barn är 
släktingplacerade. Gemensamt för de intervjuade släktingarna var anledningarna till varför de 
hade tagit emot ett släktingbarn. Anledningar till att de tagit emot släktingbarn var att ”blod är 
tjockare än vatten”. De ansåg att det var mindre trauma för barnen att separera från biologiska 
föräldrar då de känner dem de ska bo hos. Släktingarna ansåg också att det är lättare för 
barnen att identifiera sig med en släkting. 
 
Strijker, Zandberg och Van der Meulen´s (2004) nederländska studie visar att om anknytning 
ses som ett viktigt argument för att släktingplaceras, skulle argumentet inte hålla, då denna 
studie visar på en marginell skillnad av positiv anknytning mellan de placerade barnen i 
släktinghem och familjehem. Resultatet visar även att det är marginell skillnad mellan 
släktingplaceringar och familjehem, vad gäller kontakten med biologiska föräldrar.   
  
Holtans (2002) norska studier har visat att barn i släktinghem har färre flyttningar samt, har 
större kontakt med sina biologiska föräldrar och ursprungsnätverk. När barn får flytta till ett 
familjehem innebär det ett avbrott från den kända och invanda vardagen. En flytt innebär för 
många barn ett avbrott med lokalsamhället, dagis och skola. Holtan menar att fyra av fem 
barn byter skola eller dagis när de flyttar till familjehem. För barn som flyttar till släkt 
fortsätter 27 % i sin invanda skolmiljö, medan motsvarande siffra är 12 % för barn i 
familjehem. Studierna visar även att, för de barn som flyttar till släktingar blir avbrotten till 
det sociala och det kulturella livet mindre dramatiskt. Studien visar att för de barn som flyttar 
till främmande människor kan avbrotten bli mer omfattande. De flesta barn upplevde det som 
en känslomässig belastning att skiljas från kända personer och miljöer. Holtan (2002) fann att 
samvaron med föräldrarna var längre för barn i släktinghem, 49 % av barnen hade en samvaro 
som sträckte sig över två dygn när de träffade sina föräldrar, och för barn i familjehem var 
motsvarigheten 29 %. Studien av släktingplaceringar visade att många föräldrar kände sig 
okomfortabla med att besöka barnet hos fosterföräldrarna. Föräldrarna kände ibland att 
släktingarna tog över och berövade dem barnet. Studien visade också att barnen i släktinghem 
hade mer kunskap om sin bakgrund (Holtan, 2002). 
 
En amerikansk studie av Jones, Harden, Clyman, Kriebel och Lyons (2004) visar att 
karaktäristiska resultat i studien mellan familjehemsföräldrar och släktingföräldrar var fler 
ensamstående, lägre inkomster, inte eget hem, högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå, fler 
med kronisk sjukdom och fler som behövde sjukvård hos dem som var släktingar än 
fosterföräldrar. Det som tydligt syns är att släktingföräldrarna ofta är äldre och har svårare att 
koncentrera sig på föräldrarollen p.g.a. faktorerna som visas ovan, exempelvis dålig inkomst 
och ensamstående. Studien visar även att barn som av olika anledningar behöver placeras, gör 
det oftare i släktinghem än i familjehem. Författarna anser att det behövs fler undersökningar 
som visar om det finns positiva fördelar med släktingplaceringar. 
  
Shore, Sim, Le Prohn och Keller´s (2002) amerikanska studie, som är genomförd med lärare 
och familjehemsföräldrars/biologiska föräldrars upplevelse av beteendeproblem, visar inte på 
några skillnader i beteende problem om alla placerade barn jämförs med icke placerade barn. 
Däremot finns en liten skillnad mellan släktingplacerade barn och familjehemsplacerade barn. 
Denna skillnad är inte till fördel för släktingplaceringar, vilket är helt motsatt till andra 
studier, där samma jämförelse gjorts, men i hemmiljön menar författarna. 
 
Carpenter och Clyman´s (2004) amerikanska studie visar inget signifikant resultat på att de 
kvinnor som varit placerade i släktinghem, under barndomen, skulle lida av sämre hälsa eller 
ha begränsad livskvalitet. Däremot så visade det sig att dessa kvinnor led av ångest i högre 



 22

utsträckning än jämförelsegruppen. Kvinnorna var också två gånger så ofta missnöjda med 
livet, jämfört med gruppen.  
 
Slutsatser: 
 
I fyra av de sammanlagt tio studierna framgår det positiva faktorer, som visar att barn som 
placeras i släktinghem har de uppfattade fördelarna med en tryggare och stabilare bas än barn 
som placeras i familjehem. Att placeras i ett känt nätverk innebär att barn i släktinghem i 
högre grad kan stanna kvar i den miljö de är förtrogna med. Barn i släktinghem är ofta kvar i 
samma kulturella och sociala struktur som tidigare (Keller, Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim 
& Lamont, 2001, Berrick, Barth & Needell, 1994, Holtan, Ronning, Handegård & Sourander, 
2005, Holtan, 2002).  
 
En studie visar att 27 % fortsätter i sin invanda skolmiljö, medan motsvarande siffra är 12 % 
för barn i andra fosterhem (Holtan, 2002).   
 
De övriga studierna behandlar inte frågan om barns nätverk och miljö. 
 
När det gäller kontakten med de biologiska föräldrarna visar fem studier att barn i 
släktinghem i större utsträckning har kontakt och samvaro med sina föräldrar (Keller, 
Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim & Lamont, 2001, Berrick, Barth & Needell, 1994, Holtan, 
Ronning, Handegård & Sourander, 2005, Holtan, 2002, Ehrle & Geen, 2002). 
 
En av studierna visar att över hälften av barnen i släktinghem träffar sina föräldrar minst en 
gång i månaden, motsvarande var ca en tredjedel för barn i familjehem. Samma studie visar 
att släktingar i högre grad än andra fosterföräldrar upplevde att det fanns en varm och nära 
kontakt mellan de biologiska föräldrarna och barnet. (Berrick, Barth & Needell, 1994). 
 
En studie visar att det var en marginell skillnad mellan släktingplaceringar och familjehem, 
när det gällde kontakten med de biologiska föräldrarna. (Strijker, Zandberg & Van der 
Meulen, 2004). 
 
Placeringar i släktinghem är oftare av frivillig karaktär, vilket gynnar barnen i kontakten med 
de biologiska föräldrarna (Keller, Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim & Lamont, 2001). 
 
De övriga studierna behandlar inte frågan om barns kontakt med föräldrar. 
 
Fem studier tar upp känslomässiga fördelar med att placeras i släktinghem. I två av studierna 
beskrivs dessa fördelar som att det är lättare att upprätthålla självkänsla, genom kunskap om 
familjehistorien, barn uppvisar mer positiva beteenden bara genom placeringen i släktinghem, 
utifrån att de får bo med människor de känner (Keller, Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim & 
Lamont, 2001, Holtan, Ronning, Handegård & Souranders, 2005). En av dessa studier visar 
att det är mindre vanligt med psykiska problem hos barn i släktinghem (Holtan, Ronning, 
Handegård & Souranders, 2005). En studie visar även att barnen själva uppgivit att de känner 
en känslomässig belastning av att flytta från sin miljö och sitt ursprung, vilket gör att 
avbrotten känns mindre jobbiga vid en släktingplacering (Holtan, 2002). Två studier visar att 
det är mindre traumatiskt att placeras, när barnen placeras i släktinghem (Spence, 2004, Ehrle 
& Geen, 2002). 
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Tvärtemot ovanstående studier visar två andra studier att det hos vuxna kvinnor som varit 
placerade i släktinghem är vanligare med ångestsymptom och att det finns en skillnad mellan 
släktingplacerade barns och familjehemsplacerade barns beteendestörningar. Denna skillnad 
är till nackdel för de släktingplacerade barnen (Shore, Sim, Le Prohn, & Keller, 2002, 
Carpenter & Clyman, 2004).     
 
De övriga studierna behandlar inte frågan om barnens känslor/beteenden vid 
släktingplacering. 
 
Etniska aspekter 
 
Den amerikanska studien gjord av Keller, Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim och Lamont 
(2001) visar att barn av annat etniskt ursprung är överrepresenterade i släktinghem. 72 % av 
de afroamerikanska barnen var i släktinghem. Ca 28 % var i andra fosterhem. 
 
Table 1: Correspondence between Kinship Foster Care Status and Child Race/Ethnicity (Keller, Wetherbee, Le 
Prohn, Payne, Sim & Lamont, 2001). 
 Kinship Youth 

(N=67) 
Non – kinship Youth 
(N=173) 

Total Youth 
(N=240) 

African American 42 % 6 % 16 % 
Asian 0 % 1 % 1 % 
Caucasian (”Vita”) 19 % 62 % 50 % 
Hispanic/Latino 6 % 14% 12 % 
Native American/Alaskan Native 24 % 13 % 16  
Polynesian/Pacific Islander 9 % 4 % 5 % 
Ett exempel på tabell, där siffrorna som visas är vanliga i de flesta studier. 
 
 
 
Berrick, Barth och Needell´s (1994) amerikanska studie visar att 43 % av släktingföräldrarna 
är afroamerikanska, medan det i familjehem är 22 % av barnen med det ursprunget.   
 
Ehrle och Geen´s (2002) amerikanska studie visar att det finns vissa skillnader mellan barn 
som placeras i släktinghem och de som placeras i familjehem. De barn som placeras i 
släktinghem är vanligen av annat etniskt ursprung, de är något yngre och deras bakgrund ser 
ofta annorlunda ut, än för barnen som placeras i familjehem. 
 
I den australiensiska studien av Spence (2004) bor två tredjedelar av barnen med annat etniskt 
ursprung i släktinghem. Jämfört med 45 % vita barn. En diskussion har uppkommit i 
Australien, då barn från ursprungsbefolkningen (Aborginier), som bott i familjehem tidigare 
menar att de blivit bestulna på sitt ursprung.  
 
Strijker, Zandberg och Van der Meulen´s (2004) nederländska studie visar att 61% av barnen 
i släktinghem var av annat etniskt ursprung, jämfört med 4 % i familjehem.   
 
Holtan (2002) menar i sin norska studie att om det är stora kulturella skillnader mellan 
föräldrarna och familjehemsföräldrarna, kan barnen uppleva spänningar angående vad som är 
tillåtet och vad som kan anses viktigt eller inte. Familjehemsplacerade barn kan hamna i en 
identitetskonflikt mellan sitt kulturella ursprung och den andra kulturen, där man kan ha andra 
värderingar. Barn kan få den upplevelsen att de inte längre passar in varken i familjehemmet 
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eller hos den biologiska familjen. Det var när man blev uppmärksam på betydelsen av att växa 
upp i ett känt kulturellt samband som släktingplaceringar tog fart, bl.a. i minoritetsgrupper i 
Nordamerika och  Australien i början av 90-talet. 
 
Shore, Sim, Le Prohn och Keller (2002) menar att det i amerika finns en överrepresentation i 
släktinghem av afroamerikanska barn och av indianbarn (Native American). Detta är en 
skillnad jämfört med tidigare studier, som då visat en större andel barn med afrikanskt 
ursprung.  
 
Carpenter och Clyman´s (2004) studie är gjord på vuxna amerikanska kvinnor, som levt i 
släktinghem under barndomen. Även i denna studie är resultatet att majoriteten av de 
placerade i släktinghem är av afroamerikanskt ursprung. 
 
Slutsatser: 
 
En studie visar att barn, som placeras i ett hem med annan kulturell bakgrund och andra 
värderingar, kan ha svårt att anpassa sig. Barnet kan bli splittrat i sin tillhörighet och inte 
känna att det passar in, varken i familjehemmet eller biologiska familjen. Detta har 
uppmärksammats i Australien och USA, där släktingplaceringar av barn från en etnisk 
minoritet tagit fart (Holtan, 2002). 
 
Sju studier genomförda i USA, Australien och Nederländerna visar att barn från etniska 
minoriteter oftare placeras i släktinghem (Keller, Wetherbee, Le Prohn, Payne, Sim & 
Lamont, 2001, Berrick, Barth & Needell, 1994, Ehrle & Geen, 2002, Spence, 2004, Strijker, 
Zandberg & Van der Meulen, 2004, Shore, Sim, Le Prohn, & Keller, 2002, Carpenter, & 
Clyman, 2004).         
 
En studie visar att det skett en förändring vid släktingplaceringar. Det har visat sig att 
indianska barn blir placerade i nästan samma utsträckning som de afroamerikanska barnen 
(Shore, Sim, Le Prohn, & Keller, 2002).    
 
Två av studierna tar inte upp aspekten etniskt ursprung, utan studerar släktinghem som helhet 
oavsett ursprung (Jones, Clyman, Kriebel, & Lyons, 2004, Holtan, Ronning, Handegård & 
Souranders, 2005). 

 
Analys 
 
Relationer och identitet 
 
Vinnerljung (1996) har funnit att det i utländska studier bara finns positiva effekter med 
släktingplaceringar. Han menar dock att det inte går att dra generella slutsatser om 
släktingplaceringar är bra eller inte, utan det avgörande är barnets tidiga relation till 
föräldrarna. Connolly (2003) är kritisk till den litteratur som behandlar släktingplaceringar. 
Hon befarar att familjeband har fått en alltför upphöjd och stor betydelse i litteraturen, vilket 
har lett till en generell ståndpunkt inom forskningen.  
 
Vår översikt visar på fördelar med tryggare och stabilare bas för släktingplacerade barn. 
Payne (2002) menar att man skapar sig en identitet utifrån sin kultur och den miljö man växer 
upp i. Studierna i vår översikt visar att det finns en större möjlighet för de släktingplacerade 
barnen att stanna kvar i sin ursprungsmiljö. Payne (2002) beskriver också att vi under 
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identitetsutvecklingen, behöver känna oss trygga i vår roll. Där beskriver Stier (2003) att en 
rubbning av en invand tillvaro kan skapa identitetsförvirring och störa identitetsutvecklingen. 
Vår översikt visar att barn i släktinghem ofta är kvar i samma kulturella och sociala struktur 
som tidigare.   
 
En av de studier vi tittat på visar att 27 % fortsätter i sin invanda skolmiljö, medan 
motsvarande siffra är 12 % för barn i familjehem (Holtan, 2002). Om dessa siffror stämmer 
överens även i Sverige, kan det ses som positivt utifrån proposition 1989/90:28 (Andersson 
m.fl. 1996) som beskriver att det är barns rätt att ha kontinuitet och stabilitet och slippa 
utsättas för avbrott i betydelsefulla relationer. Dessa betydelsefulla relationer innefattar även 
vänner och lärare.   
 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att föräldrarna är viktiga för barnet i dess 
identitetsutveckling. Det är viktigt att föräldrarna finns kvar i en relation med barnet under 
denna utveckling. De menar också att barn med en bra anknytning till sina biologiska 
föräldrar, måste få en chans att frigöra sig från dem. Om barnet inte har tillgång till 
anknytningspersonen kan barnet få ovanligt starka band till denne, vilket kan leda till sk. 
lånad identitet. Detta kan i sin tur leda till att barnet stannar av i sin identitetsutveckling. De 
studier vi tittat på visar att barn i släktinghem träffar sina föräldrar oftare och i längre perioder 
än barn i familjehem. Detta kan hjälpa barnen i släktinghem i deras identitetsutveckling.  
 
Vinnerljung (1993) menar att barn som placeras i släktinghem har en större möjlighet till 
bibehållen kontakt med biologiska föräldrar, utifrån att kontakten mellan biologiska föräldrar 
och släktingar redan är etablerad. En av studierna här visar att släktingar till skillnad mot 
familjehemsföräldrar upplevde en varm och nära kontakt mellan de biologiska föräldrarna och 
barnet. Det kan tyda på att det är lättare för exempelvis en mormor att se sitt barnbarn ha 
kontakt med sina föräldrar, än för föräldrarna i ett utomstående fosterhem. 
 
Thoburn (1994, ref. i Andersson m.fl., 1996) menar att det är viktigt för barn att ha kvar sina 
biologiska föräldrar vid en placering. Om det sker ett sammanbrott i placeringen, så är de 
biologiska föräldrarna fortfarande kvar som en trygg punkt för barnen. Denna översikt visar 
att det är en större chans för barn att hålla kontakten med de biologiska föräldrarna vid en 
släktingplacering. 
 
I vår översikt kan vi utläsa att fem forskningsstudier har funnit att barn som placerats hos 
släktingar upplevs som mindre traumatiserade och att barn upplevde det som en psykisk 
belastning att separeras från kända personer och sin invanda miljö. Detta kan bero på att de 
känner sig trygga i familjeidentiteten, som Hafstad och Övreeide (2001) beskriver annars kan 
vara kritiskt vid placeringar. Detta genom att barnen är osäkra på om föräldrarna finns kvar 
som stöd eller inte. Det kan vara lättare för de biologiska föräldrarna att hålla kontakt med 
barnen vid släktingplaceringar. Stier (2003) beskriver att när vi människor går igenom kriser, 
kommer detta att påverka vår identitet. Evenshaug och Hallen (2001) beskriver att det normalt 
sett är föräldrarna som är de första modellerna i barnens tillvaro. Genom olika erfarenheter 
och intryck tillägnar sig barnen en referensram som senare guidar dem genom livet.  
 
En studie vi tittat på menar dock att det är en marginell skillnad mellan släktingplaceringar 
och familjehem, när det gäller kontakten med de biologiska föräldrarna. Detta kan bekräftas 
genom bl.a. Vinnerljung (1996) och Hyun – ah Kang (2003), som beskriver att man inte kan 
dra några generella slutsatser utifrån den forskning som finns om släktingplaceringar. En 
studie i vår översikt visar att det ibland är svårt för de biologiska föräldrarna att hålla kontakt 
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med sina barn, även vid släktingplaceringar. Connolly (2003) menar att det finns alldeles för 
lite forskning om släktingplaceringar, för att kunna dra några slutsatser om det är bra för 
barnen eller familjerna. 
 
Etniska aspekter 
 
Ur etniskt perspektiv visar studien att barn med annat etniskt ursprung kan ha lättare att skapa 
eller behålla sin identitet. De studier vi tittat på visar klart och tydligt att det är fler barn med 
annat etniskt ursprung, som placeras i släktinghem. Connolly (2003) beskriver att detta är en 
djupt rotad tradition inom vissa kulturer. Identitetsskapandet utgår enligt Payne (2002) från att 
man lär sig normer och regler i det samhälle man lever i.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) beskriver dock att identitetsskapandet kan vara en svårare 
process för barn från etniska minoriteter, då dessa kanske vill motsätta sig den kultur de 
kommer från. De barn som släktingplaceras kan få en chans till trygghet i den egna kulturen, 
om föräldrar eller släkt kan visa att kulturen är något att vara stolt över. Detta är också en 
fördel för barnen med annat etniskt ursprung, då de oftare får en chans att bo hos släktingar än 
andra barn. 
 
Att som Stier (2003) beskriver, kunna berätta varifrån man kommer skapar en samkänsla. 
Denna samkänsla med andra människor från samma kultur är viktig för totalidentiteten. Detta 
kan vara något att tänka på för barnen som inte får vara kvar på sin hemort vid en placering. 
De barn som får vara kvar i ursprungsmiljön är vinnare, vilket ju oftast enligt amerikanska 
studier handlar om barn av annat etniskt ursprung. 
 
Roberts (2002) menar att den oproportionella skillnaden i att släktingplaceras för barn med 
annat etniskt ursprung och vita barn, kan handla om en strukturell rasism, men påpekar 
samtidigt att en del av preventionen består i att placera barnen i släktinghem. Resultatet här 
visar på att det är stora skillnader i placeringar överlag hos barn med afroamerikanskt 
ursprung. Detta kan också ha en förklaring i det Connolly (2003) menar med en djupt rotad 
tradition. Hon menar att det finns vissa samhällen med delat föräldraskap. Det är viktigt att se 
hur det är i de samhällen där det lever flest afroamerikanska människor. 
 
En studie visar att även native americans är överrepresenterade i släktinghem. Det bekräftas 
genom Roberts (2002) forskningsöversikt, där både native och afroamerikaner visar hög 
statistik i släktinghem, eller familjehemsvården överlag. Evenshaug och Hallen (2001) menar 
dock att det är positivt, då barn lär sig kulturens värderingar och livsmönster genom 
identifikation. 
 
Roberts (2002) översikt visar att barn från etniska minoriteter, har sämre chans att återförenas 
med de biologiska föräldrarna, genom längre placeringstider. Detta är något som inte kommit 
fram i vår översikt, men enligt den svenska propositionen 1989/90:28 (Andersson m.fl., 
1996), som säger att barns behov i form av sin egen historia, deras sociala och kulturella 
bakgrund alltid måste tillgodoses, även om planeringen är en långsiktig placering. 
 
Enligt Payne (2002) är rollerna viktiga vid identitetsskapandet. Genom att många barn av 
etnisk minoritet enligt vår översikt placeras i släktinghem, har de en möjlighet att stanna inom 
sin kultur och miljö. Det kan på det viset vara lättare att skapa sig en identitet, utan 
identitetsförvirring, vilket kan uppstå om barnet utsätts för en krissituation (Stier, 2001). 
Denna krissituation kan exempelvis vara en flytt. 
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Stier (2003) menar att människor behöver känna en känsla av sammanhang, även genom 
identiteten. För människor som bor kvar i den invanda miljön, som barnen av annat etniskt 
ursprung i studien, kan det vara lättare att känna denna känsla, då barnet känner läraren i 
skolan, fröken på dagis, grannarna o.s.v. 
 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Ett vanligt misstag kan vara att överskatta betydelsen av de resultat man kommit fram till 
(Gustafsson, Hemrén, Peterson, 2005). Denna översikt har inga slutgiltiga svar på 
frågeställningarna till syftet. Vi kan se att det finns en positiv övervikt för släktingplaceringar, 
men det går inte att dra helt säkra slutsatser. Vi menar ändå att denna översikt kan ha värde, 
genom att den lyfter fram de brister som finns i forskningen om släktingplaceringar utifrån 
barnets perspektiv.  
 
Utifrån syftet att se på barnets bästa i form av identitetsskapande och familjerelationer i 
släktinghem, har vi genom denna forskningsöversikt, fått svaret att barn som placeras i 
släktinghem kan ha lättare att uppnå dessa kriterier. Det kan gynna barn med annat etniskt 
ursprung, som enligt denna översikt oftare placeras i släktinghem. Detta resultat drar vi 
utifrån studierna som visar att barn i släktinghem oftare har kontakt med sina biologiska 
föräldrar och är kvar i sin ursprungsmiljö. Det visar sig också i en del studier att barn i 
släktinghem har färre beteendeproblem och uppvisar mindre känslomässiga problem. Det 
gäller dock i denna översikt precis som i alla andra litteraturstudier inom detta ämne, att det 
inte går att dra några slutgiltiga slutsatser.  
 
Sambandet mellan studierna gällande fördelar vid placering i släktinghem är oberoende av om 
studien är amerikansk eller nordisk. Ur det etniska perspektivet däremot, visar de amerikanska 
och australiensiska studierna en mycket stor skillnad i placeringssiffror. Den nordiska 
författaren har tittat på de amerikanska och australiensiska studierna och utifrån detta kommit 
fram till att det är en fördel för barn av annat etniskt ursprung att bo i släktinghem (Holtan, 
2002).  
 
Det finns studier som visar att föräldrarna i släktinghemmen har det svårare socioekonomiskt 
än familjehemmen (Jones, Clyman, Kriebel & Lyons, 2004), men en annan studie visar att 
själva placeringen i släktinghem är en skyddsfaktor i sig för barnen (Holtan, Ronning, 
Handegård & Sourander, 2005). Detta är intressanta faktorer, som kan föranleda vidare 
studier kring släktingplaceringar. 
 
Socialstyrelsen menar att det är nästan dubbelt så stor risk för sammanbrott i familjehemmet 
om barnet placeras i ett främmande hem, jämfört med släktinghem. (Norström & Thunved, 
2003). Utifrån detta borde det vara en självklarhet att placera fler barn i släktinghem. Det är 
545 barn placerade i släktinghem, av totalt 20 600 placerade barn (SOS, 2004). Denna siffra 
är väldigt låg med tanke på att lagen säger att det i första hand ska beaktas om barnet vid en 
placering kan tas emot av en anhörig (Norström & Thunved, 2003). Vi har också ställt oss 
frågan vad det är som gör att släktingplaceringar ”håller” bättre än familjehemsplaceringar. 
Resultatet från denna översikt kan vara ett svar på den frågan. Det är troligare att barnen är 
kvar i sin ursprungsmiljö, sitt sammanhang och att barnen har bättre kontakt med sina 
biologiska föräldrar, dessa faktorer kan hjälpa dem i deras identitetsutveckling. Därtill 
kommer trygghet att bo hos människor man redan känner o.s.v. Dessa positiva faktorer gäller 
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alla barn i släktinghem, oavsett hudfärg eller kultur. Det som visat sig i studier från utlandet är 
den stora skillnaden att barn med annat etniskt ursprung oftare placeras i släktinghem.  
 
Connolly (2003) menar i sin studie att det finns stora risker med att göra internationella 
jämförelser av släktingplaceringar. Det finns så många olika sätt att definiera släktinghem och 
så många olika metoder för att samla in material, så resultaten blir inte tillförlitliga. Hon 
menar också att trots den vida användningen av släktingplaceringar, så vet man inte säkert hur 
det är för barnen och familjerna. Det behövs mer forskning inom området för att kunna dra 
några slutsatser. Vinnerljung (1993, 1996) menar också i båda sina studier att det behövs mer 
forskning på området, men han drar slutsatsen att det trots den bristande forskningen i alla fall 
inte kan vara sämre att placeras i släktinghem, än i familjehem. En annan amerikansk 
författare (Hyun-ah Kang 2003) menar även han att det behövs mer forskning i form av 
empiriska studier för att kunna dra några säkra slutsatser om släktingplaceringar är att föredra.  
 
Vi har i arbetet med denna forskningsöversikt också upptäckt att det finns otroligt lite 
empirisk forskning, främst på barnens egna upplevelser och deras känslomässiga utveckling i 
släktingplaceringar. Det som finns är väldigt många forskningsöversikter, som ju självklart 
visar samma resultat allihop. Utifrån arbetet med barnets bästa och barnet i fokus, skulle det 
behövas en del longitudinella studier på barn placerade i släktinghem, för att se deras 
utveckling, både fysiskt och psykiskt och därigenom dra slutsatser om det är för barnets bästa 
eller inte. 
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      Bilaga 1 
 
 
 
Tabell 1: Sammanställning av sökningar i databaser, vilka sökord som använts och antalet träffar. 

 
Sociological 

Abstracts 

    

1 Kin care 10 0 3/12-
2005 

2 Kinship care 15 0 3/12-
2005 

3 Släktingplaceringar 0 0 3/12-
2005 

www.google.se     

1 Släktingplaceringar 123 2 4/12-
2005 

Elin@Örebro     

1 Kin care 7 1 25/11-
2005 

2 Kinship care 95 6 25/11-
2005 

3 Släktingplaceringar 0 0 25/11-
2005 

LIBRIS     

1 Holtan 27 1 25/11-
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Databas 
Social Sciences 

Citation Index 

Sökord 
 

Träffar  Urval  Datum 

1 Kin care 7 2 1/12-
2005 

2 Kinship care 75 4 1/12-
2005 

3 Släktingplaceringar 0 0 1/12-
2005 
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      Bilaga 2 
 
 
 
 
Tabell 2: Redovisning av relevanta studier med urval och metod. 
 
Studie Urval Metod 

1, Jones, 
Harden, 
Brenda, 
Clyman, 
Robert B, 
Kriebel, Daron 
K & Lyons, 
Mary E (2004)  

101 respondenter 
varav 50 
släktinghem. 

Strukturerad 
intervju och 
PACR II, vilket är 
en enkätskala för 
att mäta 
föräldraattityd. 
 

2, Keller, 
Thomas E, 
Wetherbee, 
Kathleen, Le 
Prohn, Nicolas, 
Payne, 
Vincent, Sim, 
Kelly & 
Lamont, Elena 
R (2001)  
 

240 ungdomar, varav 
67 bodde i 
släktinghem 

Child Behavior 
Checklist test (ett 
enkätliknande test, 
som utförs för att 
se hur barnet 
skulle uppföra sig 
eller reagera i 
vissa situationer) 

3, Berrick, Jill 
Duerr, Barth, 
Richard P & 
Needell, 
Barbara (1994)  
 

4234 barn, varav 50 
% av dessa bodde i 
släktinghem. 

En tvåsidig 
enkätstudie 
postades till 
deltagarna. De 
fick också frågan 
om de ville vara 
med i en 
djupintervju per 
telefon. 

4, Ehrle, 
Jennifer & 
Geen, Rob 
(2002)  

44 000 hushåll Telefonintervju 

5, Holtan, 
Amy, Rønning, 
John A. 
Handegård, 
Bjørn Helge & 
Sourander, 
André (2005)  
   
 

214 barn, varav 124 
var 
släktingplacerade. 

The Child 
Behavior 
Checklist 
(CBCL), som är 
ett frågeformulär 
med 120 frågor. 
 



 34

6, Spence, 
Nigel (2004)  
 

11 släktingföräldrar, 
9 barn som var 
placerade och 9 
socialarbetare. 

Intervjuer. 

7, Strijker, 
Johan, 
Zandberg, 
Tjalling & Van 
der Meulen, 
Bieuwe F 
(2004)  

120 familjer och av 
dessa var 57 % 
släktingar. 

Frågeformulär 
som tog ca 90 
minuter att svara 
på. 

8, Holtan, Amy 
(2002) 

128 placeringar 
varav 47 % var 
släktingplacerade 

Kvalitativ studie i 
form av 
intervjuer. 

9, Shore, 
Nancy, Sim, 
Kelly E, Le 
Prohn, Nicole 
S. & Keller, 
Thomas E. 
(2002) 

185 barn, varav 56 
bodde i släktinghem 

Två olika 
mätinstrument. Ett 
för lärare och ett 
för fosterföräldrar. 

10, Carpenter, 
Sara C & 
Clyman, 
Robert B. 
(2004) 

471 kvinnor som 
bott i släktinghem. 
En jämförelsegrupp 
med 8289 kvinnor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


