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Sammanfattning 

Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka kunskapsläget om orsaker till 

sammanbrott i familjehemsplaceringar samt konsekvenser av utfallet. Sammanlagt 17 

forskningsrapporter inkluderades och genererade fyra teman; det placerade barnet, 

familjehemmet som uppdragstagare och omsorgsgivare, ansvarig placerande verksamhet, 

konsekvenser av utfallet. Innehållsanalys användes som metod i arbetet med 

forskningsrapporterna. Resultatet analyserades utifrån teorin om utvecklingsekologi och 

anknytningsteori. Resultatet i denna forskningsöversikt visar att ett flertal (risk)faktorer 

kopplade till barnet, familjehemmet och socialarbetaren ökar risken för att placeringen ska 

avslutas plötsligt och oplanerat. Bland dessa riskfaktorer nämns beteendeproblem hos barnet, 

hur väl familjehemsföräldrarna förmår möta barnets behov samt hur socialarbetaren klarar att 

matcha barnets behov med rätt familjehem. Resultatet visar även att sammanbrott påverkar 

barns utveckling negativt, familjehemsföräldrarnas inställning till ytterligare placeringar samt 

välfärdssystemets ekonomi.  
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Abstract 

The purpose of this research review was to examine the state of knowledge about causes of 

breakdown in foster care placements and the consequences of the outcome. A total of 17 

research reports were included and generated four themes; the child in placement, the foster 

care as mission holders and caregiver, the organisation responsible for the placement, 

consequences of the outcome. Content analysis was used as method in working with the 

research reports. The result was analysed based on the theory of human ecology and the 

theory of attachment. The results in this research review shows that several (risk)factors 

connected to the child, the foster care and the social worker increases the risk of the 

placement ending sudden and unplanned. Behavioural problems of the child, how well the 

foster care parents can meet the child’s needs and how the social worker manages to match 

the needs of the child with the right foster care are mentioned among these risk factors. The 

results also show that the breakdown affects the child’s development negatively, the foster 

parent’s attitude towards additional placements and the economy of the welfare system.  
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Inledning 

Omkring 38,800 barn och unga i Sverige år 2018, var någon gång under året placerade utanför 

hemmet. Av dessa barn och unga var 23,100 placerade i familjehem (Socialstyrelsen, 2019). I 

Sverige är välfärdssystemet och lagen utformad så att vårdnadshavare bär det övergripande 

ansvaret för omsorgen och tryggheten för sitt/sina barn samtidigt som samhället bär ansvaret 

att skydda och stötta barn och unga som riskerar fara illa i hemmet och är i behov av 

samhällets stöd (Westerberg, 2011). En av samhällets insatser för barn som behöver 

stöd/skydd och inte kan vistas i hemmet är familjehem (SOU 2001:52). Trots dess popularitet 

har insatsen inte varit fri från debatt. Media belyser de placerade barnens mående och hur 

familjehemsföräldrarna klarar att möta barnens behov. Debatten har också berört 

socialarbetarnas ansvar gentemot de placerade barnen och konstaterat att uppdraget som 

familjehem innebär många utmaningar (Holm & Heurgren, 2013, 7 mars). 

Familjehemsföräldrarna genomför en viktig insats för barn och unga som inte kan bo med 

sina föräldrar, där kärnan i arbetet är att samverka med socialtjänst, föräldrar och andra 

berörda för att barnet ska få sina behov tillgodosedda och bästa möjliga förutsättningar till ett 

gott vuxenliv. Arbetet syftar till att vara ändamålsenligt, tryggt, säkert och präglas av 

kontinuitet (Socialstyrelsen, 2013). Av detta styrks relevansen kring denna uppsats för socialt 

arbete, då det kan ses som ett komplement för många socialarbetare i sitt dagliga arbete, och 

utgör många svårigheter inom myndighetsutövningen.  

I den så kallade Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61) granskades förekomsten av övergrepp 

och vanvård i, bland annat, familjehem. Resultatet, som visade att många barn utsatts för 

övergrepp och vanvård under placeringstiden, bidrog till en debatt om hur placerade barn och 

unga har det i familjehemmen samt hur deras situation kan förbättras (ibid.). Trots att det 

redan innan Vanvårdsutredningen framkommit i utredningar och media att socialtjänsten 

brister i sina uppföljningar av placeringar, inte ger familjehemsföräldrarna rätt stöd, att 

familjehemsföräldrarna utsätter barn för övergrepp och många barns mående försämras på 

grund av omständigheterna, framkommer det än idag i granskningar och rapporter att barn 

utsätts för vanvård. Vidare nämns det att familjehem inte tillgodoser barnets behov av en 

trygg och stabil tillvaro och att socialtjänsten brister i sin utredning av lämpliga familjehem.  

Våren 2016 presenterade IVO (Inspektionen för vård och omsorg) (2016, 8 april) en artikel 

baserad på en rapport där 21 kommuner inspekterats. Rapporten visade bland annat att 

socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare i syfte att kunna följa upp 

barnens situation på ett tillfredsställande sätt (ibid.). Att inte följa upp barnens tillvaro i 

tillräcklig utsträckning kan leda till att barnens behov inte tillgodoses, att de inte får det stöd 

de behöver och att socialsekreterarna inte uppmärksammar missförhållanden i familjehemmet 

(ibid.). Att lämna sin familj och placeras i familjehem, oavsett om det sker i nätverket eller i 

en för barnet okänd familj, är en stor omställning för barn och unga. Att därefter uppleva 

ytterligare flytt från familjehem till familjehem till följd av plötsliga avslut innebär ytterligare 

påfrestningar i barnets liv och för barnets utveckling. Den omställning och påfrestning som ett 

sammanbrott innebär för barn är en av sammanbrottens stora konsekvenser.  
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Problemformulering 
Mot bakgrund av antalet barn som är placerade i familjehem varje år och debatterna kring hur 

situationen för familjehemsplacerade barn ser ut är det av stor vikt att undersöka hur det kan 

komma sig att vissa placeringar avbryts innan planerad vård är genomförd och målen för 

insatsen är uppfyllda samt vad det kan få för konsekvenser. En studie visar att 26 % av 227 

tonåringar fick genomgå ett sammanbrott i placeringen (Egelund & Vitus, 2009). Totalt 30 % 

av dessa sammanbrott inträffade under de första fyra månaderna av placeringen (ibid.). Det är 

viktigt att undersöka kunskapsläget kring orsaker till sammanbrott i placeringar för att som 

socialarbetare dra lärdom av vad som fungerat mindre bra och i sin tur lett till sammanbrott. 

Eftersom rapporter bland annat visat att bristande uppföljning från socialtjänstens sida kan 

leda till att barnets behov inte tillgodoses (IVO, 2016, 8 april), är det av stor betydelse att se 

över vad forskning har kunnat identifiera som risker för att vården avbryts plötsligt och 

oplanerat. Uppsatsförfattaren kommer i denna studie undersöka vad forskning identifierat som 

orsaker till sammanbrott i familjehemsplacering av barn och unga samt vilka konsekvenser 

sammanbrott kan få, och analysera dessa utifrån utvecklingsekologin och anknytningsteorin. 

Syfte 
Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka kunskapsläget om orsaker till 

sammanbrott i familjehemsplaceringar samt konsekvenser av utfallet. Avsikten är att förstå 

och förklara varför vissa placeringar avbryts plötsligt och oplanerat och hur det kan komma 

att påverka barnet, familjehemmet och socialarbetaren. 

Frågeställningar 
-Vilka riskfaktorer hos det placerade barnet har identifierats som orsak till ökad risk för 

sammanbrott? 

-På vilket sätt kan socialarbetarens och familjehemmets hantering av placeringen påverka 

utfallet för placeringen? 

-Vilka konsekvenser av sammanbrott har identifierats i forskning? 

-Hur kan riskfaktorerna förstås och förklaras utifrån utvecklingsekologin och 

anknytningsteorin? 

Begreppsförklaring 
Sammanbrott 

Med sammanbrott menas att placeringen av ett barn i familjehem avbryts plötsligt och 

oplanerat. Sammanbrottet kan initieras av familjehemmet som vill avsluta uppdraget, 

socialtjänsten som avbryter uppdraget hos familjehemmet eller av barnet själv vid t.ex. 

avvikelse från placeringen (Vinnerljung m.fl., 2001).  

Familjehem 

Familjehem är namnet på de enskilda hem som tar emot barn och unga på uppdrag av 

ansvarig socialnämnd. Familjehemmet ansvarar för att ge barnet stadigvarande vård och 

fostran utifrån behov. Verksamheten bedrivs inte yrkesmässigt (Socialstyrelsen, 2012). 
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Familjehemsplacering 

Familjehemsplacering innebär placering i familjehem antingen där familjehemsföräldrarna 

och barnet saknar tidigare relation eller i barnets nätverk, så kallad nätverksplacering. Till 

barnets nätverk räknas både släktingar och anhöriga till familjen som barnets har en relation 

till (Socialstyrelsen, 2012).  

Disposition 
Uppsatsen inleds med avsnittet Tidigare forskningsöversikter där uppsatsförfattaren 

presenterar tre forskningsöversikter i ämnet. Det andra avsnittet i uppsatsen är Teoretiska 

utgångspunkter där läsaren får en beskrivning av utvecklingsekologi och anknytningsteori. 

Det avsnittet följs utav Metod där uppsatsförfattaren presenterar innehållsanalys som metod 

samt det tillvägagångssätt som använts vid insamling och analys av material, urval, studiens 

validitet, reliabilitet och analytiska generaliserbarhet samt etiska reflektioner. I Resultat och 

analys presenteras resultat följt av en analys utifrån utvecklingsekologin och 

anknytningsteorin. I uppsatsen sista avsnitt, Slutsatser och diskussion, presenteras studiens 

slutsatser och en diskussion kring resultatet, bland annat utifrån tidigare forskningsöversikter, 

samt förslag till fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med referenslista följt av bilaga.  

Tidigare forskningsöversikter 
I detta avsnitt presenteras tre tidigare gjorda forskningsöversikter om familjehemsplaceringar 

och utfall.  

Foster care outcomes: a review of key research findings 

Triseliotis (1989) presenterar en översikt av viktiga resultat från forskning från de senaste 30 

åren. Syftet är att öka förståelsen för vad som påverkar sannolikheten för en lyckad eller 

misslyckad placering i familjehem. Han menar att det mot slutet av 70-talet skedde en 

förändring i politiken gällande barn som behöver samhällets vård, vilket resulterade i att 

familjehem kom att bli den insats som föredrogs. Triseliotis skriver inte hur många studier 

som inkluderats och vad det materialet har för urval men han diskuterar begränsningar med 

metoden. En begränsning är att det i aktstudier oftast saknas information om barnens hälsa, 

utbildning, välmående och förmåga att skapa relationer och sällan uppdateras denna 

information under placeringens gång. En annan begränsning är olika forskares definition av 

”lyckade” och ”misslyckade” utfall. Eftersom det saknas en bestämd definition blir kriterierna 

olika och mäts i vissa studier utifrån hur lång tid placeringen varat, om den varade enligt 

planering eller så länge den bedömdes nödvändig, eller om barnet blev hjälpt/gynnades av 

placeringen (ibid.). En stor del av forskningen studerar utfallen i efterhand, ”hur blev det för 

barnen”, istället för ett här och nu perspektiv, ”hur är det för barnen”. 

Författaren skiljer på olika typ av placeringar varav de som tas upp i översikten är: kortsiktig, 

långsiktig och mellan (intermediate) (Triseliotis, 1989). Definitionen av kortsiktig placering 

är placeringar som förväntas vara max åtta – tolv veckor. Denna typ av placering används till 

exempel om barnets biologiska förälder blir inlagd på sjukhus eller barnet behöver tillfällig 

vård (ibid.). Trots att det på 70-talet ansågs vara ett misslyckande från socialarbetarens sida 

att ha barn i långsiktig placering fortsatte denna typ av placering vara vanligt förekommande. 
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Flera barn hamnar i långsiktiga placeringar på grund av brister i planeringen medan andra 

barn avsiktligen placeras en längre tid. För äldre barn/ungdomar är det ett alternativ mot 

adoption. För barn som ska placeras i nätverket kan det fungera som en praktisk lösning. Med 

”intermediate” är tanken att det placerade barnet ska återvända till sin familj. Det finns två 

versioner av denna placeringstyp, den ena där tanken är att familjehemmet ska ta emot barn 

med komplex bakgrund och livssituation, främst ungdomar och tonåringar med svår 

problematik. Familjehemsföräldrarna är då anlitade för att utföra jobbet. Den andra delen är 

de som mot en ersättning för barnets utlägg tar emot barn med låg grad av problematik (ibid.).  

Författaren betonar att i socialvetenskap, till skillnad från naturvetenskap, är det svårare att 

förutse utfall. Han menar att en försvårande faktor för att kunna uttala sig om sannolikheten 

för ett utfall, är variationen i människors personlighet, beteende och reaktion på situationer 

(Triseliotis, 1989). Han skriver att även om sannolikheten för ett visst utfall är 80 % innebär 

det fortfarande att det finns en sannolikhet på 20 % att utfallet blir ett annat. I 

forskningsöversikten framkommer att en prediktiv faktor för lyckad placering i familjehem, 

oavsett form av placering, är att barnet har färre svårigheter och beteendeproblem. Även 

barnets delaktighet, förberedelse inför placering och förståelse för omständigheterna och 

kunskap om sin egen bakgrund ökar sannolikheten för en lyckad placering (ibid.). En 

kontinuerlig kontakt mellan barnet och föräldrarna anses bidra till stabilitet i placeringen om 

inte föräldrarna varit frånvarande en längre tid eller om kontakten begränsats av andra 

anledningar (ibid). Det råder delade meningar gällande placering med syskon och en orsak till 

detta sägs vara variationen i hur syskonrelationen sett ut innan placering. Placeringen får med 

större sannolikhet ett lyckat utfall när familjehemmet inte har egna barn (särskilt inte i samma 

ålder eller yngre än det placerade barnet) bland annat för att familjehemsföräldrarna tenderar 

att prioritera sitt biologiska barns behov (ibid.). Nätverksplaceringar har generellt en ökad 

chans till lyckat utfall även om dessa placeringar kan tendera att pågå en längre tid (ibid.). 

Matchning mellan barnet och den familj som det ska placeras i är en av de viktigaste 

faktorerna för ökad chans för lyckat utfall. Trots det är det en stor brist i praktiken, en brist 

som placerande verksamhet ansvarar för (ibid.).  

Disruption in foster care: A review and meta-analysis 

Oosterman et al. (2007) har i sin studie ämnat ge en översikt av risk- och skyddsfaktorer 

kopplade till sammanbrott i familjehemsplaceringar. En hypotes bland forskare har varit att 

yngre ålder på det placerade barnet, grad av anpassning och färre erfarenheter av misshandel 

och försummelse är skyddande faktorer mot sammanbrott. Samtidigt som beteendeproblem, 

psykisk ohälsa och sämre hälsa är en konsekvens av sammanbrott, har en hypotes varit att 

dessa faktorer utgör större risk för oplanerade avbrott av placeringar. Även hypoteser kring 

risk- och skyddsfaktorer kopplade till vårdgivaren och socialarbetaren presenteras. Dessa är; 

om familjehemmet har biologiska barn hemma, placering i nätverket, socialarbetarens 

kompetens och de biologiska föräldrarnas medverkan. Oosterman et al. har sökt evidens för 

dessa hypoteser i den forskningen de studerat.  

Författarna använde sig av 26 studier publicerade 1960 – 2005, vilket omfattade sammanlagt 

20.650 familjehem. Inklusionskriterierna var att forskningen behövde inkludera faktorer 

kopplade till barnets bakgrund eller familjehemmet samt att sammanbrotten som studerades 
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skulle vara oplanerade. Endast forskning som fokuserat på placeringar i familjehem (foster 

care) inkluderades, placering på institution eller ”group care” (Oosterman et al., 2007) togs 

inte med. Författarna skriver att forskarna använt olika begrepp så som ”lyckad placering”, 

”ostabil placering” och ”oplanerad flytt”, men de beskriver alla samma fenomen – att 

placerade barn behöver byta familjehem efter familjehem och att detta inte är önskvärt (ibid.).  

Forskningsöversikten visar att äldre ålder på det placerade barnet, beteendeproblem och 

tidigare erfarenheter av placering (familjehem eller annan vård) ökar risken för sammanbrott 

(Oosterman et al., 2007). Kvalitén på den omsorg familjehemmet ger barnet är en potentiell 

skyddsfaktor, till skillnad från nätverksplaceringar som inte har samma effekt för utfallet av 

placeringen vilket forskare trott mot bakgrund av att placeringar hos släktingar ansetts vara 

säkrare för barn (ibid.). En förklaring som presenteras till det är att de biologiska föräldrarna 

kan ha en skadlig påverkan på placeringen när den sker hos en släkting. När barnet har 

begränsad eller ingen kontakt alls med sina föräldrar minskar risken för plötsliga avbrott i 

placeringen. En annan förklaring är bristande kompetens och erfarenhet av barns behov och 

beteende hos släktingarna som tar emot barnet för placering. Kvalitén på den vård som 

familjehemmet förser barnet med kan påverka om en riskfaktor resulterar i sammanbrott eller 

inte. Barn som får en ”normal”/trygg anknytning kommer med större sannolikhet få en mer 

framgångsrik placering och vice versa (ibid.). Hur väl barnet knyter an till 

familjehemsföräldrarna hänger på just familjehemsföräldrarna i egenskap av omsorgsgivare. 

Om familjehemsföräldrarna till exempel tydliggör för barnet i ord och handling att de finns 

där för barnet även när denne betett sig illa, ökar chansen till en tryggare anknytning, till 

skillnad från när familjehemsföräldrarna drar sig tillbaka när barnet gör motstånd och trotsar 

(ibid.).  

Research on placement moves: Seeking the perspective of foster children 

Unrau (2007) har i sin forskningsöversikt avsett undersöka från vilket perspektiv forskare 

samlar in sin data i undersökning av placeringsmönster och flytt i familjehemsplaceringar 

(placement moves). Hon har studerat 43 kvalitativa och kvantitativa forskningsrapporter 

publicerade mellan 1959 och 2005 och utifrån teorin om perspektiv (standpoint theory) 

undersökt hur stor del av forskningen som tagit familjehemsbarnens perspektiv. Med 

”placement move” menar forskaren den aktivitet där placerade barn flyttas från en placering 

till en annan (ibid.). Denna händelse beskrivs med andra ord i annan litteratur; instabilitet, 

avbrott, sammanbrott, placeringsbyte etc. (ibid.). Den inkonsekventa användningen av 

terminologin och bristen på operationella definitioner gör forskning om ”placement moves” 

till en utmaning att studera (ibid.). Även om olika begrepp använts i de 43 studierna för att 

mäta vad som räknas till en flytt inom placering, så är definitionen av vissa begrepp 

densamma. Majoriteten av definitionerna är skild från det placerade barnets erfarenheter 

(ibid.). Författaren menar att forskare behöver utveckla en enhetlig definition av flytt inom 

familjehemsplaceringar i syfte att kunna bidra till mer systematisk och generaliserbar kunskap 

som i sin tur kan förbättra erfarenheten av flytt inom placeringar för familjehemsplacerade 

barn (ibid.).   

Teorin utgår från att alla händelser eller fenomen, till exempel flytt i familjehemsplaceringar, 

kan förstås och beskrivas från olika ståndpunkter; det placerade barnets, de biologiska 
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föräldrarnas, socialarbetarnas, familjehemmet som barnet flyttar ifrån samt flyttar till eller 

andra personer i barnets nätverk (ibid.). Att beskriva flytt i familjehemsplaceringar från 

perspektivet av den som upplever flytten kontra det från forskare eller socialarbetare som inte 

upplevt flytten bidrar till en annan förståelse för händelsen. Socialarbetarens perspektiv är i 

allra högsta grad påverkad av de reglerna och lagar den behöver ta hänsyn till i placeringar 

(ibid.). Teorin avser lyfta förtryckta gruppers perspektiv utan att ”tysta” någon annans, samt 

utgår från att det finns flera sanningar (ibid.). 

Hälften av de 43 forskningsrapporterna samlade in data från aktstudier, ungefär en tredjedel 

inkluderade även socialarbetare, en fjärdedel inkluderade familjehemsföräldrarna, en femtedel 

inkluderade familjehemsbarnen och en studie inkluderade de biologiska föräldrarnas 

perspektiv (Unrau, 2007). Författaren kritiserar den omfattande användningen av data från 

akter eftersom det genom aktstudier endast kan konstateras hur många barn som upplevt en 

flytt under placeringstiden, dock framkommer det inget om flyttens konsekvenser för barnet. 

Mäts emellertid inte kvalitén av flytten är det meningslöst att uttala sig om hur många barn 

som upplevt en flytt (ibid.). I den forskning som studerat barnets perspektiv har Unrau gjort 

viktiga fynd. Majoriteten familjehemsplacerade barn har upplevt minst en flytt inom 

placeringstiden. Oftast till följd av ett problematiskt beteende, till exempel ingen lydnad, 

skadat egendom, rymt, sexualiserat beteende (ibid.). Om barnets beteende har påverkat andra 

barn i hushållet ökar sannolikheten för sammanbrott. För barnen handlar flytten sällan om en 

geografisk förändring utan snarare om hur relationen till andra förändras. Detta rör även 

familjehemsföräldrarna som beskriver sammanbrott i placeringen som en lika olycklig 

erfarenhet som för familjehemsbarnet (ibid.).   

Sammanfattning av tidigare forskningsöversikter 
I detta avsnitt har tre forskningsöversikter av Triseliotis (1989), Oosterman et al. (2007) och 

Unrau (2007) presenterats. De två första författarna har koncentrerat sig på orsaker till diverse 

utfall i familjehemsplaceringar och Unrau har utifrån sin teori fokuserat på utifrån vilket 

perspektiv utfall studerats i forskning. De olika faktorerna som ökar sannolikheten för ett visst 

utfall går att spåra till familjehemmet, barnet, socialarbetarna och de biologiska föräldrarna. 

Samtliga författare lyfter svårigheterna med de olika begreppsdefinitionerna som används i 

forskningen, vilket försvårar generalisering och jämförelse. Resultaten och diskussionerna 

som framkommer i forskningsöversikterna har använts i analysen av uppsatsens resultat. 

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa är utvecklingsekologi och 

anknytningsteori. Utvecklingsekologin är vald för att öka förståelsen för sammanbrott utifrån 

de olika systemnivåerna som finns runt individen och som har en inverkan på individens 

utveckling. Vikten med utvecklingsekologin är att den lyfter fram barnet som en aktiv aktör 

som påverkar sin närmiljö. Anknytningsteorin är vald för att lyfta fram relationen och 

anknytningen mellan två subjekt, till exempel barnet och familjehemsföräldern, och hur den 

kan förklaras och förstås i relation till sammanbrott. De båda teorierna kompletterar varandra 

på så sätt att utvecklingsekologin presenterar ett helt system ”runt” barnet och kan sätta 

sammanbrott i en större kontext, medan anknytningsteorin bidrar till en fördjupad förståelse 

för relationernas betydelse för barnets utveckling i en del av systemen.  
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Utvecklingsekologi 
The ecology of human development, kallad utvecklingsekologin på svenska, är utvecklad av 

Bronfenbrenner (1979). Han betonar vikten av att individen behöver studeras i sin naturliga 

miljö, till skillnad från laborativa observationer, för att betraktaren ska få en så dynamisk bild 

av individens utveckling som möjligt (ibid.). Utvecklingsekologin lyfter individen, yttre och 

objektiva faktorer runt individen, samspelet mellan individ och miljö samt hur systemen 

påverkar och påverkas av varandra i en större kontext. 

The ecology of human development involves the scientific study of the progressive, mutual 

accommodation between an active, growing human being and the changing properties of the 

immediate settings in which the developing person lives, as this process is affected by relations 

between these settings, and by the larger context in which the settings are embedded. 

(Bronfenbrenner, 1979, s.21). 

Med utgångspunkt i individen presenteras en modell bestående av fyra system som existerar i 

varandra likt en Matryoshka docka. Systemen kallas för mikro-, meso-, exo- och 

makrosystemen. Individen utvecklas i ett sammanhang av dessa system som både påverkar 

och påverkas av individen, oavsett om det är ett system som individen närvarar i eller inte 

(Bronfenbrenner, 1979).  

Mikrosystemet: Det första systemet, närmast individen, är mikrosystemet där individen 

närvarar i olika miljöer (Bronfenbrenner, 1979). Exempel på miljöer är familj, släkt, vänner, 

skola, lekplats, familjehemsföräldrar, socialsekreterare. I mikrosystemet sker direkta samspel 

mellan individ och miljö (ibid.).  

Mesosystemet: Det andra systemet beskrivs som ett ”system av mikrosystem” och inbegriper 

hur närmiljöerna interagerar och samspelar med varandra, till exempel hur biologiska 

föräldrar och familjehemsföräldrar interagerar och samspelar. Hur samspelet ser ut får 

konsekvenser (negativa eller positiva) för individen (Bronfenbrenner, 1979). Mesosystemet 

formas eller utökas när individen flyttar till en ny miljö (ibid.).  

Exosystemet: Exosystemet är inte en miljö som individen närvarar i men som har en indirekt 

påverkan på barnet (Bronfenbrenner, 1979). Exempel på dessa miljöer är föräldrarnas 

arbetsplats, kommunala resurser, socialarbetarens arbetsplats. 

Makrosystemet: Makrosystemet är det större, övergripande systemet som omfamnar de tre 

andra systemen. Detta system innefattar kultur, normer, lagar och ideologi i samhället 

(Bronfenbrenner, 1979), till exempel socialtjänstlagen, vilka barn som bedöms behöva 

socialtjänstens stöd och skydd. Likt exosystemet så närvarar individen inte i makrosystemet 

men påverkas i allra högsta grad av det (ibid.). Bronfenbrenner menar att det inte bara finns 

skillnader i ideologi, lagar normer etc. mellan olika samhällen (i olika länder). Skillnader kan 

även finnas inom det större systemet för olika socioekonomiska, etniska, religiösa grupper 

m.m. som försvarar de ekologiska miljöerna som är specifika för varje grupp (ibid.).   

En ekologisk transaktion inom utvecklingsteorin är en konsekvens av och anstiftan till 

utvecklingsprocesser (Bronfenbrenner, 1979). En ekologisk transaktion sker när individens 

position ändras till följd av förändringar i roll, miljö eller båda (ibid.). Transaktionen kan ske 

av individens egen vilja (till exempel byta jobb), av nödvändighet på grund av ålder (byte från 
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förskola till skola) eller kan tvingas på individen (till exempel att arbetstagaren får sparken 

eller att ett barn flyttas från biologisk familj till familjehem).  

Anknytningsteori 
Ett barns anknytning har stort inflytande för dess personlighetsutveckling (Broberg et al., 

2006). Anknytningsteorin utgår bland annat från att en trygg anknytning till vuxna (oftast 

föräldrar) tidigt i livet skapar en god grund för barnets psykiska hälsa på kort och lång sikt 

(ibid.). En trygg anknytning kräver bland annat att föräldrarna är lyhörda för barnets behov 

och kan utveckla en grundläggande tillit och trygghet för barnet. Om barnet till exempel 

upplever våld, hot, kränkning mellan föräldrarna eller mot den ena föräldern kan det riskera 

förstöra anknytningen till båda eller den ena föräldern, vilket riskerar påverka barnets 

utveckling negativt. Även en tidig separation från föräldrarna kan få följder i form av ökad 

risk att barnets sociala kompetens försämras och försvagas samt att barnet utvecklar en 

beteendestörning (ibid.). Negativa erfarenheter som övergrepp och våld mot barnet själv ökar 

risken för att barnet utvecklar fler beteendeproblem (till exempel olydnad) än andra barn. 

Teorin utgår från att ett barn kan knyta an till flera relationer parallellt och att anknytningen 

ser olika ut till olika omvårdnadspersoner (ibid.). Tid, engagemang och kontinuitet i 

relationen är en förutsättning för att barnet ska utveckla en anknytning till personen (ibid.). 

Barn som inte fått möjligheten att utveckla en anknytningsrelation under sina första levnadsår 

löper en förhöjd risk att inte utveckla selektiva anknytningar senare i livet, även om de blir 

placerade i goda adoptivhem. (Broberg, et al., 2006, s.195). 

Hur individens anknytningsmönster sett ut som barn kan påverka hur relationen till familj, 

vänner, samhället etc. kan komma att se ut (Broberg, et al., 2006). En otrygg anknytning ökar 

risken för att barnet inte utvecklar god social kompetens och till exempel inte blir accepterat 

av klasskompisar. Det ökar även risken för att barnet utvecklar ett utagerande beteende, det 

vill säga agerar utifrån impulser utan hänsyn till konsekvenserna (ibid.). Författarna betonar 

att trygg/otrygg anknytning ska ses i termer som risk- och friskfaktorer för exempelvis 

utveckling av psykisk ohälsa. Med det menas att teorin inte uttalar sig om direkt samband 

(otrygg anknytning=utveckling av psykisk ohälsa) utan en minskad/ökad risk (ibid.).   

Tre viktiga begrepp inom teorin är; 

-anknytningsbeteenden: alla beteenden, exempelvis leenden eller att krypa till föräldern, som 

innebär att barnet kan upprätta en fysisk närhet till föräldern. Föräldern svarar på barnets 

anknytningsbeteende med omvårdnadsbeteenden, exempelvis krama barnet, tala lugnande till 

barnet (ibid.).  

-anknytningssystem: hur barnets olika anknytningsbeteenden samordnas för att barnet ska 

kunna upprätta/upprätthålla fysisk närhet till föräldern och utforska världen (ibid.). Föräldern 

svarar på motsvarande sätt med omvårdnadssystem.  

-anknytning: avser barnets behov av en nära relation till föräldern och hur barnets fungerar i 

den relationen vilket innefattar tendensen att söka förälderns närhet vid otrygghet (ibid.).  

Barnet utvecklar inre arbetsmodeller av självet i samspelet med föräldern (eller annan 

anknytningsperson) (ibid.). Inre arbetsmodeller är barnets mentala representationer av 
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verkligheten. Om barnet till exempel blir tröstad och tryggad när den uppfattat att fara är 

identifierad, får barnet föreställningen att det har ett högre värde hos anknytningspersonen. 

Anknytningspersonen blir barnets trygga bas i det fortsatta utforskandet av ”sin värld” och en 

säker hamn dit den kan återvända för skydd och tröst vid oro eller fara (ibid.). Om barnet 

istället får som respons av anknytningspersonen att barnet är besvärligt när den gråter efter 

tröst vid identifierad fara eller om anknytningspersonen inte tillåter barnet utforska ”sin värld” 

av rädsla att barnets till exempel kan göra sig illa när det går själv, får barnet en lägre känsla 

av värde hos anknytningspersonen (ibid.). 

Metod 
I detta avsnitt presenteras avgränsningar i urvalet, sökprocess, analysmetod och 

tillvägagångssätt. Vidare presenteras studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt 

etiska överväganden. Med forskningsrapporter menas den forskning som uppsatsförfattaren 

har läst och analyserat i denna översikt.  

Urval och avgränsningar 
Vid valet av vilka forskningsrapporter som skulle inkluderas utgick uppsatsförfattaren från en 

på förhand bestämd avgränsning. Genom att utgå ifrån på förhand valda kvalitetskriterier i 

sökprocessen kan det med fördel genomföras en systematisk forskningsöversikt (Booth et al., 

2016). Kvalitetskriterierna syftar då till att filtrera och inkludera de studier som är relevanta 

utifrån syfte och frågeställningar i forskningsöversikten (ibid.). Ett av dessa kriterier var att 

inkludera forskning som berör placeringar i familjehem. Socialtjänsten kan även göra 

placeringar i andra vårdformer, till exempel HVB (hem för vård och boende) (Socialstyrelsen, 

2012), men relevant för undersökningen var placering i familjehem. Vidare gjordes 

avgränsningen att undersöka studier som berör placering av barn och unga (0-18 år), både 

med tvångslagstiftning så som lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om av unga (LVU) 

och frivillig lagstiftning så som socialtjänstlagen (2001:453). Tidsperioden avgränsades till 

studier publicerade mellan år 2000 och 2019. Denna avgränsning gjordes för att få med så 

aktuell forskning som möjligt. Inga avgränsningar har gjorts vad gäller land där forskningen 

är utförd. Dilemman kring detta diskuteras under avsnittet Metod- och källkritik. Avgränsning 

har slutligen gjorts att endast inkludera forskningsrapporter skrivna på svenska eller engelska. 

Hur många forskningsrapporter som sedan skulle inkluderas, utav de som uppfyllde 

urvalskriterierna, motiveras bland annat utifrån en tidsekonomisk aspekt. Vid urval bör 

skribenten välja så många studier som behövs för att besvara frågeställningarna (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Vid en mer djupgående läsning av materialet som ska studeras är det en 

fördel att inte ha ett för stort material (Boréus & Bergström, 2017). Totalt har 17 

forskningsrapporter studerats.   

Sökprocess 
Relevanta sökord och sökordkombinationer formulerades utifrån frågeställningarna. Samtliga 

sökordkombinationer användes men inte alla gav resultat eller presenterade relevanta 

sökträffar. Användningen av bindningsord påverkar vilka studier som inkluderas i 

sökresultatet (Booth et al., 2016) varför valet att använda bindningsordet AND respektive 

OCH gjordes. Vid sökning användes även trunkering som görs genom att använda symbolen 

’*’. Detta för att databaserna ska inkludera sökresultat med fler böjelser av sökordet.  



10 
 

Vid sökning av forskningsrapporter användes databaser som finns tillgängliga på Örebro 

Universitetsbibliotek. Sökningarna gjordes i följande databaser: Primo, PsycInfo, SwePub och 

IBSS – International Bibliography of the Social Sciences. Referenslistan i relevant litteratur 

kan innehålla värdefulla källor (Booth et al., 2019) varför uppsatsförfattaen även sökt och 

funnit litteratur i referenslistor. Litteraturen från referenslistor inkluderades utifrån samma 

urvalskriterier som vid sökning i databaserna. Sökning i databaserna gjordes 23, 24 och 27 

oktober 2019. Sökningen gjordes på följande kombinationer: (Foster placement*) AND 

breakdown, (Foster care) AND breakdown, (Foster placement) AND disruption*, (Foster 

care) AND disruption*, (Foster care) AND issues, (Long-term placement) AND breakdown, 

(Short-term placement) AND breakdown, (Long-term placement) AND disruption*, (Short-

term placement) AND disruption, Familjehem* (OCH) sammanbrott, Placering* (OCH) 

sammanbrott, Familjehem* (OCH) avbrott, Placering* (OCH) avbrott. Initialt användes 

kombinationen AND breakdown OR disruption. De sökträffarna var dock så pass stora i antal 

(ex. 661.171 träffar i databasen Primo) att det bedömdes vara mer hanterbart att söka på orden 

var för sig. Resultaten av sökningarna filtrerades efter peer-reviewed, fulltext tillgänglig 

online, studier på svenska och engelska samt publicering 2000-2019. Sökningen i samtliga 

databaser gav totalt 119.996 träffar efter automatisk filtrering. Sökning på svenska ord gav 

inga relevanta eller inga träffar alls. I bilaga 1 presenteras sökträffarna i respektive databas 

utifrån sökordskombinationerna. Förutom i databasen Primo var sökträffarna i resterande 

databaser tillräckligt begränsade i antal så att uppsatsförfattaren kunde gå igenom alla titlar i 

syfte att sortera vilka studier som skulle inkluderas till studiens urval. Med hänsyn till vad 

som var hanterbart tidsekonomiskt som ensam författare kunde inte alla tusentals sökträffar i 

databasen Primo granskas. Därför har de 300 första titlarna, i den ordnings som de presenteras 

i söklistan, granskats.  

Tillvägagångssätt 
För att avgöra vilka forskningsrapporter som var relevanta för forskningsöversikten utgick 

författaren från utvalda kriterier för avgränsning. Först lästes rubrikerna till 

forskningsrapporterna för en första bedömning av vilka som kunde exkluderas samt 

inkluderas till urvalet. I flera fall förekom samma forskningsrapport vid sökning på annan 

sökordskombination samt i sökning i annan databas. Dubbletter sorterades bort manuellt. 

Sedan lästes abstract för en andra sortering av vilken forskning som var relevant utifrån mina 

frågeställningar. Genom att läsa abstract kan man få hjälp att avgöra om en artikel är 

betydelsefull för den egna studiens syfte och därmed värd att läsa mer noggrant (Booth et al., 

2019). De 17 studier som inkluderades till forskningsöversikten presenteras inledningsvis i en 

tablå under avsnittet Resultat och analys. Forskningsrapporterna lästes igenom ytligt för att få 

en överblick över innehållet. Det var viktigt för studiens validitet att ta fram respektive 

forskares metod för datainsamling för att få en förståelse för urvalet och hur de tagit fram sin 

data. Efter det gjordes en noggrann genomläsning två gånger. Den första genomläsningen 

syftade till att få en uppfattning av resultatet och återkommande teman och den andra gången 

för att praktiskt arbeta med materialet. Under den första genomläsningen identifierades 

riskfaktorer och andra motiv som presenterades som orsaker till och konsekvenser av 

sammanbrott i familjehemsplaceringar. Totalt fyra teman konstruerades utifrån bearbetningen 

av forskningsrapporternas innehåll. De teman som genererades var: det placerade barnet, 



11 
 

familjehemmet som uppdragstagare och omsorgsgivare, ansvarig placerande verksamhet samt 

konsekvenser av sammanbrottet. För att kategorisera materialet utifrån de olika temana 

färgkodades texten. En färg för respektive tema samt en femte färg för orsaker till 

sammanbrott som varken var kopplade till barnet, familjehemmet eller verksamheten som 

ansvarat för placeringen. Den femte färgkategorin valdes för att få en uppfattning av hur stort 

material det kan röra sig om för att kunna resonera kring en resultat- och metoddiskussion 

samt förslag till fortsatt forskning. Genom att använda färgkategorisering, kunde författaren 

på ett smidigt sätt orientera sig i och kategorisera texten tematiskt samt jämföra likheter och 

skillnaden i respektive forskningsrapport. Även om materialet kategoriserades under varje 

tema för analys, har uppsatsförfattaren granskat forskningsrapporten i sin helhet flertal 

gånger, för att säkerställa att resultatet inte tolkas ur kontext. Det tematiserade materialet 

analyserades sedan. 

Analysmetod 
Att analysera data och text är en öppen forskningsmetod och tillvägagångssättet kan tydligt 

beskrivas så att uppföljningsstudier för andra är möjliga. Den analysmetod som använts är 

innehållsanalys som presenteras av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen 

utvecklades initialt som en metod för analys av det manifesta innehållet i till exempel en text. 

Med det manifesta innehållet menas det som uttrycks i texten, det synliga, tydliga och 

uppenbara (ibid.). En latent analys innebär att forskaren istället analyserar den djupa och 

bakomliggande meningen med texten, med andra ord vad texten egentligen säger. Den latenta 

analysen är dock inte relevant för min studie utifrån syfte och frågeställningar. Även om 

analysen av en text alltid blir en form av tolkning kan tolkningen vara olika djup och av olika 

karaktär som till exempel tolkningen av ett bakomliggande budskap (ibid.). 

Uppsatsförfattaren har följt författarnas beskrivning av hur den manifesta innehållsmetoden 

går till och presenterat sitt tillvägagångssätt under avsnittet Tillvägagångssätt. 

Att kategorisera materialet som studeras i teman kallas för tematisk analys (Hjerm et al., 

2014). Respektive tema identifieras utifrån den text som granskas och teman konstrueras 

utifrån studiens syfte och frågeställningar (ibid.). Författaren anser att den tematiska analysen 

är klar när bearbetningen av materialet inte leder till nya fynd utan allt underlag kan 

kategoriseras under respektive tema (ibid.). Genom att utföra en manifest analys av resultatet 

under respektive tema fick uppsatsförfattaren en översikt av likheter och skillnader i de olika 

forskningsrapporterna. Ett viktigt begrepp inom tematisk analys är syntetisering som innebär 

just att man identifierar huvudteman i olika texter för att kunna jämföra likheter och skillnader 

mellan dessa (ibid.). Resultatet av forskningsöversikten analyserades utifrån teorierna 

utvecklingsekologi och anknytningsteori.  

Validitet 
En studies validitet fastställs genom att granska hur författarna gått tillväga samt om studien 

verkligen ”mäter det den avser att mäta” inom kvantitativ forskning (Booth et al., 2016). Ett 

viktigt moment för att stärka en kvalitativ studies validitet är därför val av metod det vill säga 

att metoden passar syftet och frågeställningarna. Validiteten avser dock inte bara studiens 

metod. Även kvalitén i kunskapen som presenteras påverkar validiteten (ibid.). Giltiga resultat 

är en förutsättning för starkare validitet. Kvalitén i den kunskap som presenteras hänger ihop 
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med att man initialt valt rätt metod men påverkas också av faktorer som urval. Urvalet man 

har påverkar om man faktiskt undersöker det man avsett (ibid.). All forskning som har 

inkluderats och studerats inom ramen för forskningsrapporten är samtliga peer-reviewed, 

vilket innebär att litteraturen är granskad av experter (ibid.). En annan viktig aspekt att ta 

hänsyn till för att stärka studiens validitet är att författarens språk kan bära på undermedvetna 

värderingar som kan påverka analysen av litteraturen (Boréus & Bergström, 2017) vilket 

påverkar värdet av resultatet. Uppsatsförfattaren har inledningsvis reflekterat över dennes 

värderingar och förförståelse för att medvetandegöra för sig själv hur den kan komma att 

influera både urvalet och analysen av forskningsrapporterna. Detta har gjorts i möjligaste 

mån, med en underliggande medvetenhet om att uppsatsförfattaren ändå omedvetet kan ha 

påverkats av sina värderingar. En annan potentiell brist i denna studies validitet är det faktum 

att det inkluderats studier skrivna på engelska. Även om uppsatsförfattaren har bedömt att 

denne behärskar det engelska språket väl i både skrift och tal, så är det inte dennes moders-

mål. Det kan då med viss sannolikhet ha gjorts en omedveten feltolkning av materialet och 

därmed påverkat kvalitén och sanningshalten i resultat som presenteras i uppsatsen. För att 

undvika detta har uppsatsförfattaren dock varit noga med att bland annat översätta ord, 

begrepp, meningar och fraser som med säkerhet inte kunnat översättas korrekt. 

Reliabilitet 
En studies reliabilitet kan sammanfattat beskrivas som dess möjlighet att replikeras av annan 

forskare. Med andra ord att andra kan komma fram till samma resultat genom att utföra 

studien på samma sätt (Booth et al., 2016). I forskningsöversikten har uppsatsförfattaren 

försökt att vara så transparent som möjligt i skrift och tydligt beskrivit vad som har gjorts, 

samt hur denne har gått tillväga vid avgränsningar, sökprocess och hur materialet har 

analyserats. Uppsatsförfattaren har även i möjligaste mån motiverat samtliga val och 

tillvägagångssätt för ökad transparens. På så sätt ökar även studiens reliabilitet. En annan 

faktor som ökar studiens reliabilitet är valet av källa (ibid.). Uppsatsförfattaren har studerat 

forskning som finns tillgänglig för läsaren att ta del av i sin helhet. På så sätt kan läsaren ta 

del av samma text som uppsatsförfattaren har läst för att koda och analysera den på samma 

vis. Förhoppningen är att läsaren då ska kunna utföra studien på samma sätt som författaren 

och komma fram till samma resultat. Problematik som kan uppstå är att en text kan uppfattas 

och tolkas på olika sätt, beroende på vem som studerar och analyserar den (Boréus & 

Bergström, 2017). Det kan vara en brist i reliabiliteten i denna studie. I studien har 

uppsatsförfattaren inkluderat citat i anslutning till analys och tolkning av citatet. Anledningen 

till att citatet presenteras på detta sätt är för att läsaren då kan göra egna tolkningar och 

analyser av samma material (vilket även är möjligt genom att läsa källan i sin helhet). Citat 

som är tagna från forskning skriven på engelska presenteras på engelska följt av denna 

uppsatsförfattares tolkning av citatet. Läsaren ges då möjlighet att göra en egen bedömning 

om uppsatsförfattarens tolkning av den engelska texten stämmer överens med vad författaren 

till citatet vill säga.  

Analytisk generaliserbarhet 
Analytisk generaliserbarhet handlar om i vilken omfattning resultatet i den egna studien kan 

uttala sig om vad som är möjligt i en annan liknande situation (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

uppsatsförfattarens fall innebär det om denne utifrån sitt urval och resultat kan uttala sig om 
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vad som framkommer i hela den befintliga forskningen om sammanbrott i 

familjehemsplaceringar. Uppsatsförfattarens urval bedöms som tillräcklig för att besvara 

studiens frågeställningar, baseras dock på en begränsad mängd data. Frågan om sammanbrott 

i familjehemsplaceringar har beforskats från olika perspektiv och teorier, i olika kontexter och 

tid, och med anledning av alla de varierande definitionerna av begrepp som sammanbrott 

försvåras en generalisering (Unrau, 2007). Uppsatsförfattaren anser att resultatet i denna 

forskningsöversikt kan ses som en anvisning till vad som kan förekomma i annan forskning 

kring sammanbrott i familjehemsplaceringar, det vill säga vad som är möjligt i en annan 

liknande situation. Den bedömningen görs bland annat utifrån att uppsatsens urval, trots 

begränsad mängd och variation i begreppsdefinitionerna, visat på flera likheter i resultat. 

Uppsatsförfattaren kan däremot inte uttala sig om hela den forskning som finns om 

sammanbrott i familjehemsplaceringar. 

Etik  
De två forskningsetiska principerna, forskningskravet och individskyddskravet, syftar bland 

annat till att vägleda forskare i planeringen av forskningsprojektet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet presenterar fyra huvudprinciper att ta hänsyn till inom individskyddskravet. 

Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(ibid.). Med anledning av att uppsatsförfattarens urval består av redan producerat material är 

det av stor vikt att denne använder, presenterar och analyserar materialet med respekt för 

forskaren/na vars studie denne har granskat och inte minst de respondenter som forskarna 

baserat studien på. Detta har bland annat gjorts genom att referera till respektive 

forskningsrapport på ett korrekt och ärligt sätt. På så sätt är det tydliggjort när det är 

uppsatsförfattaren som tolkar, påstår och/eller anser något och när ett påstående är hämtat från 

forskning. Vid analys och tolkning av resultatet togs stor hänsyn till att inte presentera fakta 

ur sin kontext eller på annat sätt förvränga innehållet. Detta har varit särskilt viktigt när citat 

presenterats och tolkats. I den utsträckning som forskarna redogjort för hur de tagit ställning 

till de forskningsetiska principerna har en granskning gjorts av deras redogörelse. Slutligen så 

har uppsatsförfattaren reflekterat över sin förförståelse i ämnet vid urvalsprocessen för att inte 

låta inkluderingen och exkluderingen av forskning påverkas av dennes värderingar.  

Metod- och källkritik 
Booth et al. (2019) skriver att tertiära källor, så som forskningsöversikter, har en begräsning i 

att de kan förenkla data från sekundära källor och löper risk att bli föråldrade. Men med dessa 

begräsningar i åtanke kan forskningsöversikter fungera som värdefull källa med exempelvis 

information om ett nytt ämne (ibid.). Då forskningsöversikten är baserad på fakta från andra 

studier har urvalet och kvalitén i de utvalda forskningsrapporterna stor betydelse för tillförlit-

ligheten i min studie. Om forskaren till exempel inte uppnått syftet med studien och inte 

studerat det den avsett studera påverkar det validiteten i min forskningsöversikt. I syfte att 

minska risken för att inkludera studier av bristande kvalité och validitet valdes vetenskapligt 

granskad forskning (peer reviewed) (Booth et al., 2019). Att forskning som inte fanns 

tillgänglig i fulltext online exkluderades kan vara en brist i denna studie. I forskningsrappor-

terna som exkluderades utifrån detta kriterium kan uppsatsförfattaren ha gått miste om resultat 

som kanske hade påverkat uppsatsens slutsatser. 



14 
 

En svårighet i att inkludera forskning från olika länder när avsikten delvis är att finna mönster 

och jämföra resultat, är att en situation kan uppstå där samma begrepp jämförs, dock utifrån 

olika kontexter (Boréus och Bergström, 2012). Innehållsanalysen som metod kräver därför ett 

större ansvar från författaren att vara medveten om kontext gällande tid och sammanhang 

(ibid.). Uppsatsförfattaren har avsiktligen skrivit ut vilket land respektive studie är utförd i för 

att göra det tydligare för läsaren vilken kontext studien är utförd. Med ett urval från olika 

kontexter följer även ett dilemma kring begreppsanvändning där samma ord/begrepp för 

tillexempel familjehem kan ha olika innebörd och definition. I Sverige har vi ersatt begreppet 

fosterhem med familjehem men i engelsk text används begreppet foster care, vilket blir en 

översättning av familjehem men som kan innefatta andra typer av placeringar än det vi i 

Sverige definierar som placering i familjehem.  

Tabell 

Avsnittet inleds med tabellen nedan där forskningsrapporterna presenteras utifrån syfte, 

metod, urval och resultat. 

 

Studie Syfte Metod Urval Resultat 

Egelund, T., & 

Vitus, K. (2009). 

Breakdown of 

care: The case 

of Danish 

teenage 

placements 

Utforska 

frekvenser av 

sammanbrott, 

tiden för 

sammanbrott samt 

förekomsten och 

eventuella 

faktorer. 

Kvantitativ - 

Enkäter 

227 tonåringar (12-17 år) 

som placerats i 

familjehem under 2004. 

Av det totala urvalet var 

49,78% pojkar och 

50,22% flickor. Danmark 

Resultaten visar att 26% av tonåringarna i 

studien fick genomgå ett sammanbrott i 

placeringen, varav 30% av dessa sammanbrott 

inträffade under de första fyra månaderna av 

placeringen. En faktor som avsevärt ökar 

sannolikheten för sammanbrott var 

emotionella problem hos tonåringarna och 

antisociala beteenden. 

Kalland, M., & 

Sinkkonen, J. 

(2001). 

Finnish children 

in foster care: 

Evaluating the 

breakdown of 

long-term 

placements 

Studera 

riskfaktorer 

förknippade med 

sammanbrott i 

placeringar. 

Kvantitativ - 

Datainsamling 

234 barn placerade i 180 

familjehem. Finland. 

Risken för sammanbrott kan minskas genom 

att socialtjänsten förmedlar 

erfarenhet/kunskap om övergrepp och vanvård 

av barn, som stöd till familjehemsföräldrar. 

Barnets tidigare upplevelser och trauman har 

visat sig vara faktorer för sammanbrott. 

Khoo, E., & 

Skoog, V. 

(2014). 

The road to 

placement 

breakdown: 

Foster parents' 

experiences of 

the events 

surrounding the 

unexpected 

ending of a 

child's 

placement in 

their care 

Förmedla en 

inblick av 

fosterföräldrarnas 

upplevelser och 

kunskap av att 

vara ett 

familjehem samt 

deras åsikter om 

faktorer till 

sammanbrott. 

Kvalitativ - 

Intervjuer 

8 familjehemsföräldrar. 

Sverige. 

Ett sammanbrott kan redan ha sin början om 

socialtjänsten avviker från de lagstadgade 

skyldigheter som de har gentemot 

familjehemmet. Ett sammanbrott kan även 

innebära en brist på kunskap om barnets 

behov, otillräcklig förståelse av 

placeringsprocessen, en svår relation med 

socialarbetare och brist på personlig hjälp 

med rätt stöd vid rätt tidpunkt 
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Sallnäs, M., 

Vinnerljung, B., 

& Kyhle 

Westermark, P. 

(2004). 

Breakdown of 

teenage 

placements in 

Swedish foster 

and residential 

care. 

Studera 

riskfaktorer 

förknippade med 

sammanbrott i 

placeringar inom 

familjehem, 

privat/offentligt 

institutionsvård 

och tvångsvård. 

Kvantitativ- 

Datainsamling 

776 ungdomar i, till en 

början, 922 placeringar. 

Sverige. 

Tonåringar som uppvisar antisocialt beteende, 

vilket inkluderar brottsliga eller våldsamma 

beteenden, alkohol/drogmissbruk och/eller har 

psykiska problem, utgör en högriskkategori 

för de flesta typer av familjehem. Ett 

antisocialt beteende vid placering ökade 

risken för sammanbrott i de flesta former av 

vård. 

Olsson, M., 

Egelund, T., & 

Høst, A. (2012). 

Breakdown of 

teenage 

placements in 

Danish out-of-

home care 

Studera 

riskfaktorer 

förknippade med 

sammanbrott i 

placeringar, samt 

andelen 

sammanbrott. 

Kvantitativ - 

Datainsamling 

225 ungdomar och 367 

placeringar under åren 

2004-2008. Danmark. 

Bland de 225 ungdomar har 44% upplevt ett 

sammanbrott och 33% av de 367 placeringar 

slutade med ett sammanbrott. Typen av 

placering (miljö- familjehem/släktplacering) 

och antal ungdomar på samma placering hade 

signifikanta samband med sammanbrotten. 

Socialarbetarens bedömning till placeringen 

visade inte någon koppling till sammanbrott. 

Samrai, A., 

Beinart, H., & 

Harper, P. 

(2011). 

Exploring foster 

carer 

perceptions and 

experiences of 

placements and 

placement 

support 

Undersöka 

fosterföräldrars 

erfarenheter av 

placeringar och 

placeringsstöd. 

Kvalitativ - 

intervjuer 

8 familjehemsföräldrar. 

England. 

Resultatet tyder på att stödet från 

socialtjänsten utgjorde grunden för en 

framgångsrik placering och att förekomst av 

samverkan mellan familjehemsföräldrarna och 

barnet. Framgångsrika placeringar skedde när 

båda relationscykler fungerat effektivt i 

samband med lämpligt stöd.  

Strijker, J., 

Knorth, E. J., & 

Knot-Dickscheit, 

J. (2008). 

Placement 

History of 

Foster 

Children: A 

Study of 

Placement 

History and 

Outcomes in 

Long-Term 

Family Foster 

Care 

Studera 

riskfaktorer 

förknippade med 

sammanbrott i 

placeringar samt 

finna likheter eller 

skillnader gällande 

familjehem och 

släktplacerade 

barn. 

Kvantitativ - 

Datainsamling 

419 barn 0-18 år, 

placerade i familjehem, 

52, 9% hos okänd familj, 

47,1% nätverksplacering. 

Nederländerna. 

Signifikanta samband hittades inom de olika 

placeringarna, exempelvis förekomsten av 

relations/kontakt störningar, svårighetsgrad av 

beteendeproblem och ytterligare 

familjehemsplaceringar som kan ha påverkat 

barnen negativt. Förekommer färre 

omplaceringar av barnen om socialarbetaren 

med hjälp av barnets familj kan genomföra en 

släktplacering. 

Vinnerljung, B., 

Sallnäs, M., 

Berlin, M., 

(2014). 

Placement 

breakdowns in 

long-term foster 

care – a 

regional 

Swedish study 

Studera 

riskfaktorer 

förknippade med 

sammanbrott i 

långvariga 

familjehems- och 

nätverksplacerade 

barn. 

Kvantitativ - 

Datainsamling 

136 barn 0-18 år, i 

familjehem, 78% 

placerade hos okänd 

familj, 15% 

nätverksplacerade, 7% 

befann sig i okänd typ av 

familjehemsplacering. 

Sverige. 

3 riskfaktorer ansågs vara av betydande orsak 

till sammanbrott i placering: att barnet 

placerats efter tvåårsåldern, att ungdomen 

placerades i ett familjehem där 

familjehemsföräldrarna redan hade ett eget 

barn, att familjehemsföräldrarna eller barnet i 

fråga var missnöjda med placeringen och 

uttryckte sitt missnöje över tid.   

Wiklund, S., & 

Sallnäs, M. 

Utforska 

ekonomiska 

Kvantitativ - 

Enkäter 

Regions urval i Sverige, 

3 kommuner Uppsala, 

Inga resultat som styrker att 

familjehemsplacering skulle beröva barnen 
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(2010). 

The material 

side of foster 

care: Economic 

and material 

resources 

among foster 

carers and 

foster youth in 

Swedish child 

welfare 

aspekter av 

placeringar och 

deras inverkan på 

barns omedelbara 

välfärd. 

besvarade av 

föräldrarna. 

 

Kvalitativ - 

Intervjuer med 

ungdomarna. 

Stockholm och 

Sörmland. 125 ungdomar 

(13-18år) i familjehem, 

en grupp i 

institutionsvård. Sverige. 

ekonomiskt och därmed vara en orsak till 

sammanbrott.  

Leathers, S. J. 

(2006). 

Placement 

disruption and 

negative 

placement 

outcomes 

among 

adolescents in 

long-term foster 

care: The role 

of behavior 

problems 

Undersöka risker 

för störningar i en 

placering och 

negativa 

placeringsresultat 

bland ungdomar 

placerade i 

familjehem ett år 

eller längre. 

Kvalitativ- 

intervjuer 

Handläggare och 

familjehemsföräldrar till 

179 slumpmässigt 

utvalda ungdomar (12-13 

år) som placerats i 

fosterhem. USA. 

Ett utagerande beteende hos ungdomarna 

orsakade sammanbrott. En fosterförälders 

rapport av utagerande beteendeproblem hos 

ungdomen förväntades vara en starkare orsak 

för störningar och negativa utfall än en 

handläggares rapport. Dessutom var 

sambandet mellan beteendeproblem och 

störningar av placeringen kopplade till 

ungdomarnas anknytning och integration i 

familjehemmet. 

Vanderfaeillie, J., 

Van Holen, F., 

Vanschoolandt, 

F., Robberechts, 

M., Stroobants, 

T. (2013). 

Children placed 

in long-term 

family foster 

care: A 

longitudinal 

study into the 

development of 

problem 

behavior and 

associated 

factors 

Att undersöka den 

unges 

beteendeproblem 

på individnivå vid 

en placering och 

om placeringen i 

sig ökade eller 

minskade 

beteendeproblemet

. 

Kvantitativ - 

Enkäter 

Familjehemsmammor till 

49 fosterbarn. Belgien. 

Under en tvåårsperiod hade 18 barn fått fler 

beteendeproblem, 23 barn hade lika många 

och 8 barn hade färre beteendeproblem. 

De identifierade beteendeproblemen hos 

barnen var avvikande beteenden och 

utåtagerande beteenden. En ökning var 

associerad med familjehemsmammornas 

användning av mer negativa strategier för 

föräldraskap. En minskning var relaterad till 

användningen av stödjande föräldraskap. 

Woods, S., B., 

Farineau, H., M., 

Mcwey, L., M. 

(2013). 

Physical health, 

mental health, 

and behavior 

problems 

among early 

adolescents in 

foster care 

Att utforska de 

komplexa 

sambanden mellan 

fysisk hälsa, 

psykisk hälsa och 

beteende för 

ungdomar i 

familjehem. 

Kvantitativ - 

Datainsamling 

Data inhämtades om 188 

ungdomar från 11 år och 

äldre som befann sig 

under långtids 

familjehemsplaceringar. 

USA. 

Ungdomar med ett återkommande 

hälsoproblem visades ha betydligt större 

internaliserade problem (impulskontroll, 

ångest, antisocialt beteende, somatiskt 

klagomål och ängsligt/deprimerade beteende) 

än ungdomar utan en kronisk sjukdom.  

Ungdomar med en repetitiv hälsofråga visade 

sig ha en signifikant större utagerande 

problem (aggressivt beteende, brottsligt 

symptom av ilska) än ungdomar utan 

hälsoproblem. 

Ungdomars totala brottslighetstatistik var 

betydligt högre om de var kroniskt i 

jämförelse med icke kroniskt sjuka. 

Newton, R., R., Att få en inblick i Kvantitativ - 415 Resultaten tyder på att kortvariga placeringar 
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Litrownik, A., J., 

Landsverk, J., A. 

(2000). 

Children and 

youth in foster 

care: 

disentangling 

the relationship 

between 

problem 

behaviours and 

number of 

placements 

förhållandet 

mellan 

förändringar av 

placeringar och 

beteendeproblem 

under en 12 -

månadsperiod 

bland 

familjehemsplacer

ade barn. 

Datainsamling familjehemsplacerade 

barn 0-17 år. USA. 

bidrar negativt till både psykisk ohälsa och 

utagerande beteenden hos fosterbarnen. Barn 

som upplever många förändringar i 

placeringen kan löpa särskilt hög risk för 

dessa skadliga effekter. Utagerande beteenden 

visade sig vara den starkaste orsaken för 

placeringsförändringar och sammanbrott. 

Gilbertson, R., 

Barber, J., G. 

(2003). 

Breakdown of 

Foster Care 

Placement: 

Carer 

Perspectives 

and System 

Factors 

Att undersöka hur 

systemet brister 

och påverkar 

placeringsresultate

t. 

Kvalitativ - 

intervjuer 

19 familjehemsföräldrar 

som har barn över 10 år 

placerade hos sig. 

Australien. 

Resultatet tyder på att vissa av barnets egna 

beteenden lede till ett sammanbrott av 

placeringen. Dessa beteenden kategoriserades 

till faktorer som inte kunde åtgärdas av 

insatser, vilket kännetecknade fysisk 

misshandel, brandförsök, sexuell aktivitet 

med ett annat fosterbarn, konstant svärande, 

kräkningar och vägran att uppfylla 

åldersanpassade begränsningar. 

Farmer, E. 

(2009). 

Placement 

stability in 

kinship care 

Undersöka 

egenskaper, 

framsteg och 

resultat av barn 

som placerats med 

familj och vänner 

för att jämföra 

denna data med en 

liknande grupp av 

barn som placerats 

med obesläktade 

familjehemsföräldr

ar. 

Kvalitativ - 

intervjuer 

32 familjehemsföräldrar. 

England. 

Barnens välbefinnande och utveckling 

befanns vara mycket likartad i de två typer av 

placeringar, däremot varade 

nätverksplaceringarna längre huvudsakligen 

på grund av planerad flytt från 

familjehemsplaceringar. 

Holtan, A., 

Handegård, B., 

H., Thornblad, 

R., Vis, S., A. 

(2013). 

Placement 

disruption in 

long-term 

kinship and 

non-kinship 

foster care 

Undersöka 

faktorer relaterade 

till sammanbrott 

och långtids 

placeringar i 

familjehem och 

släkthem. 

Kvantitativ - 

datainsamling 

136 barn 4-13 år som var 

nätverksplacerade eller 

familjehemsplacerade år 

2000, med uppföljning år 

2008. Norge. 

Barn och ungdomar med beteendeproblem var 

minst benägna att uppnå placeringsstabilitet. 

Av totalt 136 placeringar fick 17 (12,5 %) 

genomgå ett sammanbrott. Eftersom denna 

studie inte fann några signifikanta skillnader i 

risken för sammanbrott mellan 

nätverksplaceringar och placering hos okänd 

familj, bidrar den till fältet genom att påtala 

behovet av andra studier med liknande 

forskningsområde samt behovet av att beakta 

andra faktorer när man försöker förstå 

fenomenet stabilitet och störningar. 

Pabustan-Claar, 

J. (2007). 

Achieving 

Permanence in 

Foster Care for 

Young 

Children: A 

Comparison of 

Kinship and 

Att studera och 

jämföra längden 

på placeringar av 

barn i familjehem 

och 

nätverksplaceringa

r. 

Kvantitativ - 

Datainsamling 

Data gällande 1215 barn 

från 4-11 års åldern. 

USA. 

Längden har på båda placeringstyperna en 

påverkan på om barnet återvänder hem. En 

ytterligare månad i nätverksplaceringar 

minskar oddsen för återförening med en 

procent mer än en ytterligare månad i 

traditionella familjehemsplaceringar.  
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Non-Kinship 

Placement 

 

 

Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av forskningsöversikten följt av en analys utifrån 

utvecklingsekologin och anknytningsteorin samt slutsatser från tidigare forskningsöversikter.  

Tematisk analys 

Resultatet är uppdelat i fyra teman; det placerade barnet, familjehemmet som uppdragstagare 

och omsorgsgivare, ansvarig placerande verksamhet samt konsekvenser av sammanbrottet. 

Under respektive tema presenteras resultat samt citat från forskningsrapporterna. Citaten står 

skrivna i originalspråk, men förklaras i viss mån på svenska. 

Det placerade barnet 

Ett flertal riskfaktorer kopplade till det placerade barnet presenteras i forskningen. Den 

vanligast förekommande faktorn är beteendeproblem hos barnet. Beteendeproblem beskrivs i 

flera fall som den faktorn med starkast signifikant relevans till sammanbrott (Gilberton & 

Barber, 2003; Leathers, 2006; Olsson et al., 2012; Sallnäs et al., 2004; Strijker et al., 2008, 

Vinnerljung et al., 2014). Sallnäs et al. (2004) skriver att tonåringar som haft 

beteendeproblem, så som kriminalitet, våldsamt beteende och alkohol/drogmissbruk, redan 

innan placeringen kommer med större sannolikhet än andra placerade barn, att genomgå minst 

ett sammanbrott. Även Vinnerljung et al. (2014) menar att beteendeproblem hos tonåringar 

kan orsaka sammanbrott, men för barn är sambandet mindre klart förutsatt att barnet inte haft 

beteendeproblem innan placering. I dessa fall är beteendeproblem hos barnet en förutsägande 

faktor för att placeringen kommer avslutas plötsligt och oplanerat (ibid.). Författarna 

problematiserar dock det faktum att likväl som beteendeproblem kan orsaka sammanbrott så 

kan sammanbrott leda till att barn utvecklar beteendeproblem (ibid.). Detta problematiseras 

även i Vanderfaeillie et al. (2013) studie som skriver att likväl som föräldraskapet påverkar 

barnets utveckling så kan sammanbrott och flera placeringsbyten påverka om barnet utvecklar 

beteendeproblem.  

I Gilbertson och Barbers (2003) studie hade samtliga placerade barn beteendeproblem av 

varierande karaktär.   

All children displayed multiple problem behaviours including animal torture, assault of a child 

that resulted in minor surgery, other physical assaults, repeated acts of property damage, verbal 

abuse, self-harm, running away, school refusal, sexualised behaviour and threats of harm to the 

carer. (Gilbertson & Barber, 2003, s.332). 

Leathers (2006) menar att barnets beteendeproblem kan riskera orsaka sammanbrott i olika 

grad beroende på vem som anmäler problemet. I de fall familjehemsföräldrarna anmält 

beteendeproblem hos barnet (exempelvis våld, stöld) var detta inte en signifikant faktor 

kopplat till sammanbrottet (ibid.). När det däremot var socialarbetaren som rapporterade 

beteendeproblem hos barnet fann författarna en signifikant koppling mellan barnets beteende 
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och sammanbrott (ibid.). Egelund och Vitus (2009) som fann att 26% av tonåringarna inom 

ramen för studien upplevde sammanbrott i placeringen, fann, i kontrast till den nämnda 

forskningen, ingen signifikant relevans i kopplingen mellan beteendeproblem hos barnet och 

sammanbrott. Författarna skriver att deras resultat säger emot en stor del av forskning inom 

sammanbrott som visar på starka band mellan beteendeproblem och plötsliga avbrott i 

placeringen (ibid.). Holtan et al. (2013) fann heller ingen signifikant relevans mellan 

beteendeproblem hos barnet och sammanbrott.  

Leathers (2006) betonar vikten av att se till hur beteendeproblemen kan orsaka sämre 

anknytning och relation till familjehemsföräldrarna vilket i sin tur kan vara en riskfaktor för 

sammanbrott för barn och unga. Författarna fann signifikant relevans för det sambandet i sin 

forskning (ibid.). Även Strijker et al. (2008) har identifierat sambandet mellan 

anknytningssvårigheter hos barnet och sammanbrott och menar att dessa barn i högre 

utsträckning upplever sammanbrott, men det diskuteras inte i relation till om barnet har 

beteendeproblem eller inte. 

Både Sallnäs et al. (2007) och Vinnerljung et al. (2014) fann samband mellan emotionella 

problem hos barnet och sammanbrott i placeringen. Även Egelund och Vitus (2009) gjorde 

samma fynd och menar att de emotionella problemen hos barnet fick relevans för 

sammanbrottet om barnet hade problemen redan innan placeringen. Denna faktor fick särskild 

relevans om de emotionella problemen var en av två orsaker till varför barnet blev placerat 

(ibid.). Woods et al. (2013) lyfter hälsorelaterade problem hos barnet som en stark faktor för 

sammanbrott i familjehemsplaceringar. Ungdomar med fysiska hälsoproblem löper en 

signifikant högre risk att uppleva fler än ett sammanbrott under placeringstiden (ibid.). Den 

ökade risken för denna målgrupp är sammankopplad med faktorer som psykisk ohälsa och 

beteendeproblem (ibid.). Även de beskriver ett ”cirkelresonemang” (”moment 22”) där risken 

för dessa unga att utsättas för sammanbrott innebär att de som redan har problem, med ökad 

sannolikhet får ännu sämre psykisk och fysisk hälsa och beteendeproblem till följd av 

sammanbrottet (ibid.). Psykisk ohälsa i kombination med beteendeproblem hos barnet anses 

öka sannolikheten för sammanbrott i mycket hög grad, enligt Sallnäs et al. (2004). I 

familjehemsplaceringar som inte var i barnets nätverk kunde författarna se sammanbrott i 

81% av placeringarna för urvalet av barn med denna problematik (ibid.). Kalland och 

Sinkkonen (2001) kunde i kontrast till författarna ovan inte se något samband mellan barnets 

hälsorelaterade problem och sammanbrott.  

Utöver beteendeproblem, emotionella problem och anknytningsproblem som lyfts fram i flera 

forskningsrapporter, finns ett flertal identifierade faktorer som inte lyfts i lika stor omfattning 

men som ändå visar på signifikant relevant till sammanbrott i familjehemsplaceringar. En av 

dessa identifierade faktorer är syskonplaceringar. Om barnet placeras tillsammans med ett 

biologiskt syskon (det vill säga inte ett ”familjehemssyskon”) som har liknande problematik 

ökar risken för att placeringen avbryts plötsligt och oplanerat (Vinnerljung et al., 2014). 

Risken ökar generellt sett också ju äldre barnet är vid placeringstillfället (Egelund & Vitus, 

2009; Strijker et al., 2008; Vinnerljung et al., 2014). Ingen av forskarna som undersökt 

sambandet mellan kön och sammanbrott har identifierat några signifikanta skillnader mellan 

pojkar och flickor, förutom Sallnäs et al. (2004) som i sin studie kommit fram till att risken 
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för sammanbrott är högre för flickor. Att genomgå terapi under placeringstiden är en faktor 

som minskar risken för sammanbrott för flera målgrupper, till exempel ungdomar med 

beteende- och emotionella problem, men för tonåringar med färre eller mindre allvarliga 

problem är terapi en faktor som ökar risken för sammanbrott (Egelund & Vitus, 2009).  

Egelund och Vitus (2009) skriver att ungdomars egna initiativ till placeringen generellt sett 

inte minskar risken för sammanbrott men för pojkar råder en signifikant ökad risk för 

sammanbrott om de inte själva tagit initiativ till placeringen. Detta kopplas ofta ihop med 

risken för sammanbrott där barn vid upprepade tillfällen uttryckt missnöje över 

familjehemmet (Vinnerljung et al., 2014). Även Olsson et al. (2012) lyfter sammanbrott som 

initierats av ungdomen själv. Ungdomar som anses vara i behov av att placeras utanför 

hemmet har oftast en tung problematik som ligger till grund för bedömningen att den unge 

inte kan/bör vistas i hemmet. Den tyngre problematiken hos målgruppen gör att de är en 

tuffare grupp att arbeta med och att det bör förväntas att vissa kommer att avvika från 

placeringen vid missnöje, bland annat genom att lämna familjehemmet och inte återvända.  

[…] teenagers who are so troubled that a placement outside home is considered necessary are 

hard to work with and they are not likely to tolerate a care environment that for some reason 

does not appeal to them. It must, therefore, be expected that some environments give up and 

some young people run away. (Olsson et al., 2012, s.19-20) 

Sallnäs et al. (2004) har i deras studie kunnat se ett mönster där plötsliga och oplanerade 

avslut på placeringar oftast är ”initierat” av ungdomen själv. Detta sker främst genom att 

ungdomen avviker/rymmer från familjehemmet och vägrar att återvända (ibid.).  

Familjehemmet som uppdragstagare och omsorgsgivare 

I kvalitativa intervjuer med familjehemsföräldrar har bristen på kontakt med placerande 

verksamhet (till exempel socialtjänsten) och bristen på stöd i uppdraget som 

familjehemsföräldrar identifierats som en orsak till att uppdraget avslutades (Gilbertson & 

Barber, 2003; Khoo & Skoog, 2014; Leathers, 2006; Samrai et al., 2011). Khoo och Skoog 

(2014) skriver att utöver ett direkt stöd i uppdraget till familjehemsföräldrarna, efterfrågades 

stöd att få det placerade barnet i kontakt med ytterligare stöd/vårdinstanser som exempelvis 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) (eller motsvarande verksamhet i andra länder). I flera 

fall har familjehemsföräldrarna bollats fram och tillbaka mellan socialtjänst och BUP där båda 

verksamheterna menar att det är den andre som är ansvarig för problemet i fråga (ibid.). I 

Samrai et al. (2011) studie framkommer att familjehemsföräldrarna hade önskat mer 

regelbunden kontakt med socialarbetaren som placerat barnet, i syfte att diskutera hur de kan 

hantera barnet i tuffa situationer. Flera familjehemsföräldrar lyfte fram ett behov av 

socialarbetarstöd tillgängligt efter kontorstid och stödgrupper för familjehemsföräldrar, i syfte 

att få vägledning i placeringen för att inte komma till den punkt där enda utvägen blir att 

avsäga sig uppdraget (ibid.). I aktstudier, med information utifrån socialarbetarens perspektiv, 

har Kalland och Sinkkonen (2001) också sett samband mellan det stöd som familjehemmet får 

och sammanbrott i placeringen. I de fall familjehemsföräldrarna saknar stöd från sitt egna 

nätverk, inte har tillräckligt med utbildning eller saknar stöd från socialarbetaren ökar risken 

för att familjehemsföräldrarna avbryter placeringen (ibid.). Även Vanderfaeillie et al. (2013) 
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skriver att brist på utbildning i hur man som familjehemsförälder kan hantera 

beteendeproblem hos barn på ett konstruktivt sätt, leder till ett ökat antal sammanbrott.  

En ytterligare vanligt förekommande anledning till sammanbrott, som initierats av 

familjehemsföräldern/na, är i de inte har kunnat hantera den tunga problematiken hos barnet 

(Khoo & Skoog, 2014). I intervjuer har familjehemsföräldrar beskrivit hur de kände sig 

överväldigad av barnets behov (ibid.) och tillslut saknade självförtroendet att klara av 

uppdraget (Samrai et al., 2011). Leathers (2006) skriver att den påfrestning som det kan 

innebära att ge god omsorg till ett barn med beteendeproblem kan påverka 

familjehemsföräldrarnas engagemang i uppdraget då de upplever att priset för att ta hand om 

barnet inte är värt den stress det orsakar. 

Faced with these difficulties, foster parents might decide that the personal costs of continuing 

care outweigh the potential benefits to themselves and the child. (Leathers, 2006, s.309). 

I forskning framkommer även att familjehemsföräldrar initierat sammanbrott när de bedömt 

att deras familj riskerar komma till skada eller har kommit till skada (Khoo & Skoog, 2014). 

Samrai et al. (2011) har också kommit fram till att placeringar har avslutats oplanerat om 

placeringen haft en betydande negativ påverkan på familjehemsföräldrarnas familj och 

särskilt deras biologiska barn. Den egna familjens välmående prioriterades och uppdraget 

sades upp. Däremot, menar författarna, att uppdraget generellt sett hade varit en positiv 

upplevelse för familjerna (ibid.). I Gilbertson och Barbers (2003) studie har 

familjehemsföräldrarna, som initierat sammanbrottet på grund av bedömningen att familjens 

säkerhet var i fara, exemplifierat vilka händelser de bedömt som särskilt farliga. Dessa var; 

fysiskt våld, sexuell aktivitet med annat placerat barn, att den placerade gått in till en kvinnlig 

familjemedlems rum när den sovit och ställt sig vid fotänden, att barnet startat en brand 

(ibid.). Flera familjehemsföräldrar har efterfrågat mer information om det placerade barnet 

och menar att bristen på relevant information bidrog till att de tog på sig uppdrag som de inte 

kunde hantera och därför avbröt uppdraget plötsligt och oplanerat (Samrai et al., 2011). I 

Khoo och Skoogs (2014) studie var familjehemsföräldrarna i stor utsträckning eniga om att 

sammanbrott hade kunnat undvikas från deras sida om de hade fått tillräckligt med 

information om barnet innan placeringen och om de hade fått efterfrågat stöd under 

placeringen. Eftersom placeringarna oftast skett skyndsamt och akut och de inte fått 

tillräckligt med information om barnet har familjehemsföräldrarna heller inte kunnat 

förbereda sig för barnet i tillfredsställande utsträckning (ibid.). En stor del av 

familjehemsföräldrarna i studien av Gilbertson och Barber (2003) säger att hade de vetat hur 

tung problematik barnet har, hade de valt att inte acceptera uppdraget alls eller hanterat 

uppdraget annorlunda från start.  

Gilbertson och Barber (2003) och Samrai et al. (2011) som båda presenterar resultat från 

intervjuer med familjehemsföräldrar har identifierat att vissa familjehemsföräldrar valt att 

avsluta uppdraget på grund av brist på inflytande i ärendet. I Gilbertson och Barbers (2003) 

studie önskade majoriteten av familjehemsföräldrarna att socialarbetaren inkluderade dem i 

beslutsfattande och planering i barnets ärende, men socialarbetaren gav sken av att 

familjehemmet endast ska utföra uppdraget (med viss variation i hur mycket eller lite de 

skulle involveras). Samrai et al. (2011) skriver att familjehemsföräldrarna upplevde att deras 
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auktoritet i relation till det placerade barnet underminerades när de inte gjordes delaktiga i 

beslut och planering kring barnet.  

Ett par faktorer kopplade till familjehemsföräldrar och sammanbrott har endast lyfts fram i 

enstaka studier. Eftersom de visat på signifikant relevans är de ändå viktiga att nämna. En av 

dessa faktorer är familjehemsföräldrar som vid upprepade tillfällen beskrivit barnet i negativa 

termer, till exempel för socialarbetaren. I dessa fall har placeringen i högre utsträckning 

upphört i sammanbrott (Vinnerljung et al., 2014). Sannolikheten för sammanbrott ökar också 

beroende på familjehemsföräldrarnas utbildningsnivå och typ av placering (det vill säga 

nätverksplacering eller placering hos okänd familj) (Vanderfaeillie et al., 2013). Föräldrar 

med lägre utbildningsgrad tenderar i högre utsträckning att ha låg kvalité på föräldraskapet, 

omsorgen, strategier för gränssättning och vägledning etc. Föräldrar med lägre 

utbildningsgrad är vanligast förekommande i nätverksplaceringar, där författarna har 

identifierat en mer positiv attityd gentemot fysisk bestraffning hos föräldrarna samt sämre 

omsorg utifrån barnets specifika behov (ibid.).  

Holtan et al. (2013) fann inga signifikanta skillnader i risken för sammanbrott mellan 

långtidsplaceringar hos nätverket eller okänd familj. För barn under 13 år placerade hos okänd 

familj är risken för ett första sammanbrott högre, men risken för fler än två sammanbrott inom 

ett år är inte högre än för barn placerade i nätverket (ibid.). En anledning till det kan, enligt 

författarna, vara att barn placerade hos (en och samma) okänd familj, över tid kan komma att 

utveckla en relation likt den mellan ett barn och den nätverksperson den är placerad hos. 

Samrai et al. (2011) skriver också om anknytningen mellan det placerade barnet och 

familjehemsföräldrarna, där de har funnit ett signifikant samband mellan anknytning och 

sammanbrott. Sämre anknytning innebär högre risk för sammanbrott och kan, som nämnt i 

temat ovan, också innebära att barnet inte får sina behov tillgodosedda och att placeringen då 

riskerar att avslutas oplanerat (ibid.). Farmer (2009) som skriver om nätverksplaceringar har 

inte identifierat några större skillnader för sammanbrott i nätverksplaceringar och placering 

hos okänd familj. Om det placerade barnet däremot är äldre än tio ökar risken för 

sammanbrott i placering hos okänd familj. Författarna skriver att familjehemsföräldrar i 

nätverksplaceringar i högre utsträckning fortsätter placeringen i tuffare situationer, när okända 

familjehemsföräldrar inte orkar med och avsäger sig uppdraget (ibid.). Sallnäs et al. (2004) 

som hittat starka samband mellan sammanbrott och placering av tonåringar hos okänd familj, 

skriver att relationen mellan ungdomar och nätverkspersoner (i nätverksplaceringar) är viktig. 

Den relationen ser annorlunda ut än den till okända familjehemsföräldrar, och är en 

bidragande faktor till att nätverksföräldrar i högre utsträckning fortsätter placeringen trots 

tuffa utmaningar. Olsson et al. (2012) skriver att en försiktighet bör iakttas vid jämförelse av 

sammanbrott i nätverket och okänd familj då det generellt sett skiljer sig åt vad gäller vilka 

barn som placeras i respektive typ av familjehem, likaså de två familjehemstypernas 

förutsättningar.  

[…] children in kinship care setting differ from children in non-kinship care as to age, race, 

family problem, health status and disability […]. Furthermore, kinship caregivers differ from 

non-kinship caregivers in terms of marital status, lower socioeconomic and educational status, 

and receive less training, service and support […]. (Olsson et al., 2012, s.15).  

Likt Olsson et al. har Pabustan-Claar (2007) funnit att familjehemsföräldrar i 

nätverksplaceringar får mindre stöd från socialarbetaren, färre uppföljningar av placeringen 
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och ingen förberedelse för placeringen. Vidare, att nätverksplaceringar inte har tidigare 

erfarenhet av att ta emot ett familjehemsplacerat barn eller erfarenhet av att ha kontakt med 

välfärdssystemet (exempelvis socialtjänsten). 

Ansvarig placerande verksamhet 

Både i forskning utifrån intervjuer med familjehemsföräldrar och i aktstudier med information 

från socialarbetare har faktorer identifierats för hur verksamhetens hantering av ärendet 

påverkar risken för sammanbrott. Gilbertson och Barber (2003) och Samrai et al. (2011) har 

intervjuat familjehemsföräldrar. Samrai et al. (2011) har i sin studie funnit en koppling mellan 

ökad risk för sammanbrott och det faktum att flera familjehemsföräldrar får för lite 

information innan placeringen, till exempel hur länge placeringen förväntas pågå och 

potentiella problem att ta hänsyn till. Familjehemsföräldrarna upplever dessutom att viktig 

information om barnet, som är till mindre fördel för barnet, undanhölls för att familjehemmet 

ska godkänna uppdraget och placeringen ska bli av. 

Participants felt that information provided by social workers was not always adequate, and in 

line with existing findings, inadequate information about the child suggested an increased risk of 

placement breakdown […]. (Samrai et al., 2011, s.44). 

Familjehemsföräldrarna i Gilbertson och Barbers (2003) studie upplevde likt de i Samrai et al. 

studie att socialarbetarna undanhöll eller förskönade viss information om barnet. Detta kom 

senare att innebära en stor säkerhetsrisk för familjerna, som blev utsatta för fysiskt våld, fick 

egendom skadad och fick sitt brandlarm förstört innan ungdomen startade en eld i bostaden. I 

samtliga fall avslutades placeringen i sammanbrott. Författarna skriver också att 

socialarbetarnas prioritet att akut placera barnet i familjehem görs på bekostnad av att barnet 

inte matchas med rätt familjehem, det vill säga ett familjehem som kan möta barnets behov 

och ge rätt omsorg därefter (ibid.). Även Samrai et al., (2011) har identifierat signifikant 

koppling mellan akuta placeringar och risk för sammanbrott. Gilbertson och Barber (2003) 

skriver att i de fall socialarbetaren var otillgänglig och inte följde upp placeringen i 

tillfredsställande grad, ökade risken för sammanbrott. Även Khoo och Skoog (2014) och 

Strijker et al. (2008) skriver att brist på kontakt från socialarbetarens sida gjorde att 

familjehemsföräldrarna och socialarbetaren inte kunde bygga en relation, vilket i sin tur 

bidrog till att placeringen avslutades plötsligt av familjehemsföräldrarna. Pabustan-Claar 

(2007) som jämfört nätverksplaceringar och placeringar hos okänd familj, lyfter fram att 

placeringar hos okänd familj följs upp i tätare omfattning än nätverksplaceringar samt att 

socialarbetaren generellt sett har tätare kontakt med de okända familjehemsföräldrarna.  

En signifikant risk för sammanbrott som lyfts fram i Egelund och Vitus (2009) studie är byte 

av socialarbetare i ärendet. Detta gäller särskilt för ungdomar med beteendeproblem och 

emotionella problem. Strijker et al. (2008) har också funnit samband mellan byte av 

handläggare i ärendet och sammanbrott. Egelund och Vitus (2009) fann även att kommuner 

som av ekonomiska skäl inte kan erbjuda barnet en placering utifrån barnets bästa, löper ökad 

risk för sammanbrott av placering. Sambandet kan möjligtvis bero på att socialarbetaren 

behöver göra ett val utifrån vilken placering som blir billigast för kommunen istället för att se 

till vilken insats som blir bäst för barnet utifrån barnets särskilda behov (ibid.).  
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I en del fall där placeringen avslutats i sammanbrott har Gilbertson och Barber (2003) lyft 

fram att socialarbetaren underminerat familjehemsföräldrarnas roll som ”fosterföräldrar” till 

det placerade barnet. Socialarbetarna gjorde klart för barnen att det är dem som är ansvariga 

för barnet och att familjehemsföräldrarna inte har någon rätt att bestämma eller ta beslut i 

frågor som rör barnet. Detta bidrog till att familjehemsföräldrarna förlorade pondus och barnet 

inte respekterade familjehemsföräldrarnas auktoritet i egenskap av föräldrar. 

Familjehemsföräldrarna initierade även sammanbrott i de fall socialarbetaren ”lade sig i” 

problem med barnet, som av familjehemsföräldrarna bedömdes vara ett problem som kan 

lösas inom familjen (ibid.). Samrai et al. (2011) fann att socialarbetarna i viss utsträckning 

representerade de biologiska familjens behov, vad de ville och önskade, istället för att se till 

vad familjehemmet behövde för att ge barnet rätt stöd. Leathers (2006) fann att i de fall 

socialarbetaren bedömde att barnet har stora beteendeproblem var sannolikheten högre att de 

uppfattade att familjehemmet inte var rätt match för barnet eller att familjehemsföräldrarna 

inte kunde möta barnets behov i tillfredsställande utsträckning, och därför plötsligt och 

oplanerat avbröt placeringen och flyttade barnet till annat familjehem. Detta var särskild 

framträdande i de fall familjehemsföräldrarna sökte socialarbetarnas stöd och vägledning i 

ärendet (ibid.).  

Både Pabustan-Claar (2007) och Strijker et al. (2008) har funnit att längre placeringstid ökar 

risken för sammanbrott och därmed fler byten av familjehem. Olsson et al. (2012) har 

identifierat ett signifikant samband mellan sammanbrott och antalet placerade tonåringar i ett 

och samma familjehem. I de fall socialarbetaren placerar en ungdom i ett familjehem där det 

redan finns andra familjehemsplacerade barn, ökar risken för sammanbrott avsevärt. Sallnäs et 

al. (2004) har funnit att distansen mellan familjehemmet och den biologiska familjens hem 

har betydelse för sannolikheten för sammanbrott. Risken för sammanbrott ökar i de fall barnet 

är placerat ett kort avstånd (kortare än 100 km) från familjens hem. Författarna skriver att det 

kan vara så att ett längre avstånd kan påverka ungdomens benägenhet att avvika från 

placeringen vid akuta konflikter (ibid.).  

Konsekvenser av sammanbrottet 

En konsekvens av sammanbrott för det placerade barnet, som även kort nämnts ovan, är den 

ökade risken för att utveckla beteendeproblem och emotionella problem. Med anledning av att 

sammanbrott med stor sannolikhet drabbar barn som redan har beteendeproblem ökar alltså 

risken för de barnen att utveckla fler eller mer allvarliga beteendeproblem (Holtan et al., 

2013; Olsson et al., 2012; Vinnerljung et al., 2014). Även Vanderfaeillie et al. (2013) lyfter 

fram den ökade risken för de placerade barnen att utveckla ”problembeteenden” med 

anledning av sammanbrott. Författarna skriver också att plötsliga avbrott av 

familjehemsplaceringar oftast leder till att barn behöver flytta mellan olika omsorgsgivare, 

vilket bidrar till ostabila levnadsförhållanden (ibid.). I Wiklund och Sallnäs (2010) studie 

framkommer att sammanbrott, och att behöva lämna familjehemmet, för många barn innebär 

att behöva anpassa sig till nya socioekonomiska förhållanden som till exempel en ny skola 

med andra resurser. Woods et al. (2013) skriver att utöver risken för beteendeproblem ökar 

också sannolikheten för att barnet utvecklar allvarligare psykisk och fysisk ohälsa till följd av 

sammanbrotten. Detta framkommer även i studien av Newton et al. (2000). Eftersom 
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sammanbrottet innebär att barnet behöver flytta från familjehemmet finns faran att barnet går 

miste om tillgång till rätt stöd i närsamhället (till exempel specialiserad vårdklinik) utifrån 

sina särskilda behov (Woods et al., 2013). 

Sammanbrott kan också påverka barnet i den mening att barnets självkänsla påverkas 

negativt, barnet med stor sannolikhet inte kommer nå kunskapskraven i skolan i 

tillfredsställande utsträckning, att barnet testar/använder droger, att barnet utvecklar en känsla 

av ensamhet och förlust och att barnet inte känner tillhörighet (Holtan et al., 2013). Flera 

forskare har funnit samband mellan sammanbrott och anknytningsproblem (Holtan et al., 

2013; Newton et al., 2000; Samrai et al., 2011). Newton et al. (2000) lyfter fram att det är av 

stor vikt att skapa stabila levnadsförhållanden för barn som kommer från farliga och skadliga 

hemförhållanden och som bedöms vara i behov samhällets stöd och skydd genom familjehem. 

Dessa barn löper en ökad risk att utveckla anknytningsproblem till följd av sammanbrott i 

placeringen. 

Once removed from one dangerous or neglectful environment, a child confronting further 

disruption through numerous placement failures is likely to experience difficulties trusting adults 

or forming attachments with adults and children. (Newton et al., 2000, s.1364). 

Likt Newton et al. skriver Samrai et al. (2011) att konsekvensen av antalet flyttar som 

sammanbrott innebär, minskar möjligheten för barnet att anknyta till viktiga vuxna varför ett 

permanent tillstånd av ”detachement” kan uppstå. I samband med att barnet förlorar tidiga 

sociala relationer behöver det också lära känna nya familjer, de nya familjernas regler och 

värderingar samt nya fysiska och sociala miljöer (Holtan et al., 2013). För flera barn som varit 

placerade en längre tid (år) kan relationen till den biologiska familjen vara förändrad på så vis 

att de inte kan återvända till familjen vid eventuellt sammanbrott (Vinnerljung et al., 2014).  

Forskare betonar att sammanbrott inte endast får konsekvenser för det placerade barnet utan 

kan även få konsekvenser för socialarbetarna, familjehemsföräldrarna och de biologiska 

föräldrarna. I relation till familjehemsföräldrarna skriver både Khoo och Skoog (2014) och 

Samrai et al. (2011) att sammanbrottet lämnar familjehemsföräldrarna med skuldkänslor och 

en känsla av misslyckande i relation till det placerade barnet och ambitionen att göra en 

positiv förändring för barnet. Känslorna uppstod oavsett om de var de själva som initierat 

sammanbrottet eller om det var barnet eller socialarbetaren. Khoo och Skoog (2014) fann en 

signifikant ökad risk för familjehemsföräldrar som upplevt sammanbrott, att inte ta emot fler 

uppdrag som familjehem. Detta var för att de inte ville hantera ett barn med tung 

beteendeproblematik igen eller av rädsla för att de skulle knyta an till ett yngre barn som 

sedan skulle tas ifrån dem i samband med ett sammanbrott (ibid.). Familjehemsföräldrar har i 

Khoo och Skoogs (2014) studie beskrivit hur de plötsliga och oplanerade avbrotten inte endast 

påverkade dem negativt utan även deras biologiska barn, släktingar och andra i nätverket som 

kommit att lära känna och knyta an till barnet. Positiva konsekvenser som beskrevs av 

familjehemsföräldrarna själva var att de efter en tid med tuffa utmaningar fick återgå till en 

normal vardag och få återhämta sig fysiskt och mentalt (ibid.).  

Olsson et al. (2012) lyfter fram att konsekvenserna av sammanbrott för socialtjänsten kan vara 

kostsamma men också positiva på lång sikt. Att söka efter nya placeringsformer för barn i 

samband med sammanbrott, som oftast sker akut, är både tidskrävande och kostsamt för 
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verksamheten (ibid.). Dessutom möts socialarbetaren många gånger av ett barn med fler 

och/eller tyngre problematik till följd av sammanbrotten. Det positiva är dock att 

socialarbetare och politiker kan komma att vilja utveckla mer konstruktiva insatser (utifrån 

ekonomi, rätt stöd till medborgarna etc.) för att undvika fler sammanbrott och dess kostsamma 

konsekvenser. Det kan bana väg för ett utvecklingsarbete för att utforma rätt stöd för barn och 

unga med tung beteendeproblematik (ibid.). En annan positiv konsekvens som lyfts fram av 

författarna är att flytten till nytt familjehem kan innebära att barnet hamnar i ett hem som 

bättre möter dess behov. Socialarbetare som till en början inte matchat barnet med rätt 

familjehem, får i samband med att en placering avslutas, möjligheten att göra en bättre 

matchning. Författarna betonar att inte underskatta (de få) fördelarna med sammanbrott, då de 

kan leda till att barnet tillslut hamnar rätt och får rätt stöd och omsorg.  

Teoretisk analys utifrån utvecklingsekologin och anknytningsteorin 

Flera forskningsrapporter lyfter fram den ökade risken för sammanbrott för barn med 

beteendeproblem, och menar att det är den faktor med starkast signifikant relevans till att 

placeringen avslutas plötsligt och oplanerat (Gilberton & Barber, 2003; Leathers, 2006; 

Olsson et al., 2012; Sallnäs et al., 2004; Strijker et al., 2008, Vinnerljung et al., 2014). 

Anknytningsteorin utgår från att en tidig separation från föräldrarna kan få följder i form av 

ökad risk för att barnet utvecklar ett utagerande beteende (Broberg et al., 2006). Den 

separationen som sker i samband med att barnet placeras utanför hemmet kan tolkas som en 

bidragande faktor till att placerade barn i hög utsträckning har beteendeproblem. 

Sammanbrott i placeringen innebär också en ökad risk för anknytningsproblem på grund av 

att barnet får minskad möjlighet att anknyta till viktiga vuxna personer (Holtan et al., 2013; 

Newton et al., 2000; Samrai et al., 2011). Det styrker det ”moment 22” som uppstår där 

beteendeproblem ökar risken för sammanbrott, sammanbrott ökar risken för 

anknytningsproblem som i sin tur ökar risken för beteendeproblem. Den signifikanta 

kopplingen mellan beteendeproblem, anknytningsproblem och sammanbrott kan även förstås 

utifrån de inre arbetsmodellerna som barnet utvecklar i relation till familjehemsföräldrarna 

som nya omsorgspersoner och i viss mån anknytningspersoner. Utvecklingsekologin menar 

att om barn som söker en betryggande respons från anknytningspersonen får uppfattningen att 

de upplevs som besvärliga eller svåra att hantera, kan barnet komma att utveckla en lägre 

känsla av värde hos anknytningspersonen (Bronfenbrenner, 1979). Detta kan tolkas i relation 

till forskning som visar på att beteendeproblem kan orsaka sämre anknytning och relation till 

familjehemsföräldrarna. Om placerade barn med beteendeproblem får som respons av 

familjehemsföräldrarna att de är besvärliga och jobbiga, kan det leda till att barnet får en lägre 

känsla av värde och avviker från placeringen för att det inte känner mening och trygghet med 

att vistas hos familjen.  

När familjehemsföräldrar bedömt att deras egna säkerhet och deras familjemedlemmars 

säkerhet står i fara till följd av det placerade barnets agerande, har placeringen avslutats 

plötsligt och oplanerat (Gilbertson & Barbers, 2003; Khoo & Skoog, 2014; Samrai et al., 

2011). Den egna familjens välmående och säkerhet tenderar att prioriteras på bekostnad av 

placeringen (ibid.). Familjehemsföräldrarna är en av flera närmiljöer i barnets system på 

mikronivå. Familjehemsföräldrarnas egna nätverk återfinns på exonivå. Likväl som det finns 

ett system på olika nivåer runt barnet, med närmiljöer som familj, vänner etc., finns ett 
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sammanhang av system runt familjehemsföräldrarna. I familjehemsföräldrarnas mikrosystem 

finns en närmiljö bestående av deras egen familj, där de har rollen som föräldrar i relation till 

sina barn. Att familjehemsföräldrarna prioriterar sin egen familjs säkerhet påverkar då i sin tur 

vad som händer i relationen till och samspelet mellan barnet och närmiljön 

familjehemsföräldrar.  

Det råder delvis delade meningar om ”familjehemstypens” betydelse för risken för 

sammanbrott. Vissa forskare menar att det över tid inte finns några större skillnader mellan 

placeringar i nätverk och hos okänd familj (Holtan et al., 2013; Farmer, 2009). En teori är att 

likheterna för utfallen i de två familjehemstyperna kan förklaras av att okända (det vill säga 

icke-nätverk) familjehemsföräldrar och barn kan komma att utveckla en relation likt den 

mellan barn och personer från nätverket, till exempel mormor (Holtan et al., 2013). För att en 

trygg anknytning ska kunna ske krävs att vuxna är lyhörda för barns behov och kan utveckla 

en grundläggande tillit och trygghet för barnet (Broberg et al., 2006). Detta kräver tid, 

engagemang och kontinuitet (ibid.). I de placeringar som sker hos en nätverksperson har 

barnet oftast sedan innan utvecklat en relation till den personen. I placeringar hos okänd 

familj som varat över en längre tid kan familjehemsföräldrarna ha fått den ”nödvändiga” tid 

och kontinuitet som krävs för att utveckla en grundläggande tillit och trygghet för barnet. Om 

familjehemsföräldrarna under placeringstiden varit lyhörda för barnets behov och visat på 

engagemang i barnets situation, kan en relation, likt den barnet har till en släkting, komma att 

utvecklas. Att risken för sammanbrott ökar för barn över 10 år placerade hos okänd familj kan 

förklaras utifrån att nätverkspersoner tenderar att ha en större tolerans för tonåringars 

generellt sett svårare problematik (Farmer, 2009). Det kan utifrån anknytningsteorin förstås 

som att de ”okända” familjehemsföräldrarna då inte är lika lyhörda för barnets behov och/eller 

saknar lika stort engagemang i barnets situation. Familjehemsföräldrarna kommer därför inte 

att kunna utveckla en lika trygg relation som kan öka toleransen för barnets svåra problematik 

och minska risken för att placeringen avslutas.  

I forskningen har faktorer identifierats för hur verksamhetens hantering av ärendet påverkar 

risken för sammanbrott. I kontakten mellan socialarbetare och familjehemsföräldrar kan 

begränsad och/eller förskönad information om barnet och barnets behov innan placeringen 

leda till att familjehemmet inte klarar att möta eller hantera barnets behov (Gilbertson & 

Barber, 2003; Samrai et al., 2011). Även socialarbetarens otillgänglighet och brist på stöd till 

familjehemmet kan leda till oplanerade avslut av placeringen (Khoo & Skoog, 2014; Strijker 

et al., 2008). Utvecklingsekologin menar att mesosystemet kan förstås som ett system av 

mikrosystem där individens närmiljöer interagerar och samspelar med varandra 

(Bronfenbrenner, 1979). De av forskningen identifierade faktorerna kan utifrån 

utvecklingsekologin förklaras som brister i relationen och samspelet mellan två närmiljöer i 

mesosystemet. Den ökade risken för sammanbrott på grund av brister i relationen mellan 

barnets socialarbetare och familjehemsföräldrar tydliggör hur samspelet mellan två närmiljöer 

i barnets system påverkar dess utveckling.  

Placeringar som görs hos okänd familj följs upp i högre utsträckning än nätverksplaceringar 

och socialarbetarna har generellt sett tätare kontakt med familjehemsföräldrarna i den okända 

familjen (Pabustan-Claar, 2007). Detta kan utifrån Bronfenbrenners teori förstås utifrån 
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makrosystemet, där ideologier i samhället och den kulturella synen på familjen som en 

trygghet för barn kan påverka socialarbetaren jobb och syn på vilka ärenden som kräver extra 

uppsyn (Bronfenbrenner, 1979). Ytterligare en faktor som kan förstås på makronivå är 

socialarbetarens ekonomiska prioritet vid val av insats/placering (Egelund & Vitus, 2009). Att 

socialarbetaren behöver ta hänsyn till arbetsplatsens ekonomiska förutsättningar är en 

omständighet som sker i en miljö på exonivå (socialarbetarens arbetsplats, kommunala 

resurser). Men de kommunala resurserna påverkas av politiska beslut på makronivå och är 

därmed ett tydligt exempel på hur omständigheter i det ”översta” systemet som barnet inte ens 

närvarar i, kan komma att påverka den lilla individen på mikronivå (Bronfenbrenner, 1979).  

Sammanbrott, initierat av barnet själv eller av annan, innebär oftast byte av flera familjehem 

(Holtan et al., 2013; Olsson et al., 2012). Inom utvecklingsekologin används begreppet 

ekologisk transaktion för att beskriva hur individens position ändras när det sker förändringar 

i barnets miljö och/eller roller (Bronfenbrenner, 1979). Byte av familjehem kan förstås som en 

ekologisk transaktion där barnet i samband med flytten får en förändras position i systemet till 

följd av förändringar i roller och miljöer. Detta hänger även ihop med utvecklingsekologins 

beskrivning av transaktionerna som antingen frivilliga eller tvingade, då sammanbrottet kan 

initieras av barnet själv (frivillig förändring) eller av socialarbetaren eller familjehemmet 

(tvingad förändring). Nya placeringar till följd av sammanbrott leder i många fall till att 

barnet behöver anpassa sig till nya socioekonomiska förhållanden (Wiklund & Sallnäs, 2010). 

Det kan sätta barnet i en ny kontext utifrån makrosystemet, där barnet kan behöva anpassa sig 

till andra kulturella normer som finns inom den gruppen av människor med samma 

socioekonomiska levnadsnivå. Det förändrar även barnets kontext på exonivå där till exempel 

det nya familjehemmet lever inom ett geografiskt område med andra kommunala resurser för 

till exempel skolan. Dessa förändringar kan vara negativa eller positiva, beroende på hur 

förändringen ser ut och påverkar barnets utveckling. Sammanbrott behöver alltså inte alltid få 

negativa konsekvenser för barnet. Sammanbrott kan också innebära att barnet hamnar hos ett 

nytt familjehem som bättre kan möta barnets behov (Olsson et al., 2012). Det visar också på 

att ekologiska transaktioner i systemet, där barnet får en ny roll i relation till ny miljö, kan ha 

en positiv effekt på barnets utveckling.  

Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka kunskapsläget om orsaker till sammanbrott i 

familjehemsplaceringar för att förstå och förklara varför vissa placeringar avbryts plötsligt 

och oplanerat. Vidare var syftet att undersöka konsekvenser av sammanbrott. 

Frågeställningarna berörde vilka riskfaktorer hos det placerade som identifierats, på vilket sätt 

socialtjänstens och familjehemmets hantering av ärendet kan påverka utfallet för placeringen, 

vilka konsekvenser utfallet kan få samt hur risk- och skyddsfaktorerna kan förstås och 

förklaras utifrån utvecklingsekologin och anknytningsteorin. 

Resultaten i denna forskningsöversikt visar att sammanbrott kan orsakas av ett flertal olika 

faktorer. Dessa faktorer har koppling till barnet, socialarbetaren som ansvarar för placeringen 

och till familjehemsföräldrarna som tar emot placeringsuppdraget. Faktorerna som i forskning 

lyfts fram som kopplade till det placerade barnet handlar främst om egenskaper hos barnet. 

Dessa är bland annat beteendeproblem (Gilberton & Barber, 2003; Leathers, 2006; Olsson et 
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al., 2012; Sallnäs et al., 2004; Strijker et al., 2008, Vinnerljung et al., 2014), ålder (Egelund & 

Vitus, 2009; Strijker et al., 2008; Vinnerljung et al., 2014), psykisk ohälsa (Egelund & Vitus, 

2009; Sallnäs et al., 2007; Vinnerljung et al., 2014) och fysisk hälsa (Woods et al., 2013). 

Orsakssambanden som i forskningen kopplats till socialarbetaren rör främst socialarbetarens 

organisatoriska förutsättningar och hantering av ärendet. Riskfaktorerna som lyftes fram var 

bland annat att placeringarna oftast skedde skyndsamt och därför inte matchades med rätt 

utförare (Gilbertson & Barber, 2003; Samrai et al., 2011), att verksamhetens ekonomiska 

förutsättningar, istället för barnets behov, fick styra val av insats (Egelund & Vitus, 2009) och 

att information förskönades eller undanhölls för att barnets skulle tas emot av ett familjehem 

(Gilbertson & Barber, 2003; Samrai et al., 2011). I relation till familjehemsföräldrarna lyfte 

forskare fram faktorer kopplade till deras förmåga och engagemang i att utföra uppdraget. 

Dessa faktorer var bland annat hur väl de klarar att hantera barnets problematik och möta dess 

behov (Khoo & Skoog, 2014; Leathers, 2006; Samrai et al., 2011), att deras egna familj 

prioriterades vid fara (Gilbertson & Barbers, 2003; Khoo & Skoog, 2014; Samrai et al., 2011) 

och att de krävde mer stöd för att klara av uppdraget (Gilbertson & Barber, 2003; Khoo & 

Skoog, 2014; Leathers, 2006; Samrai et al., 2011). 

Resultatet i denna forskningsöversikt är i stora drag samstämmig med resultatet i tidigare 

forskningsöversikter. I tidigare forskningsöversikter har slutsatsen varit att färre svårigheter 

och beteendeproblem hos det placerade barnet samt rätt matchning av barn och familjehem 

ökar sannolikheten för ett så kallat lyckat utfall (Triseliotis, 1989). Vidare ökar sannolikheten 

för en lyckad placering när familjehemsföräldrarna inte har biologiska barn, då de annars 

tenderar att prioritera de egna barnens behov (ibid.). Närvaron av dessa faktorer har i denna 

forskningsöversikt identifierats som signifikanta orsaker till sammanbrott.  Oosterman et al. 

(2007) har likt resultatet i denna studie, funnit att äldre ålder och förekomst av 

beteendeproblem hos barnet ökar risken för ”dåligt” utfall av placeringen. Författarna lyfter 

även fram att en normal/trygg anknytning mellan familjehemsföräldern och det placerade 

barnet leder till en bättre placering (ibid.). I likhet med den analys som uppsatsförfattaren har 

gjort utifrån anknytningsteorin skriver Oosterman et al. (2007) att familjehemsföräldrarna bär 

ansvaret för att en trygg anknytning ska komma till stånd. Detta kräver att familjehems-

föräldrarna i ord och handling tryggar barnet i att de står kvar även när barnet betett sig illa 

och gjort fel.   

Precis som med riskfaktorerna har forskarna i forskningsrapporterna som uppsatsförfattaren 

har studerat, identifierat konsekvenser av sammanbrottet för barnet, familjehemmet och 

socialarbetaren. I relation till barnet beskrivs konsekvenserna främst som risker för barnets 

utveckling samt förlust av sammanhang och relationer. Flera studier lyfter fram den förhöjda 

risken för utveckling av beteendeproblem och anknytningsproblem i samband med 

sammanbrott (Holtan et al., 2013; Olsson et al., 2012; Vanderfaeillie et al., 2013; Vinnerljung 

et al., 2014). I samband med sammanbrott riskerar barnet även att förlora viktiga vuxna att 

anknyta till (Holtan et al., 2013; Newton et al., 2000; Samrai et al., 2011) samt förlora ett 

socioekonomiskt sammanhang och behöva anpassa sig till ett nytt (Wiklund & Sallnäs, 2010). 

Konsekvenserna kopplade till familjehemsföräldrarna var bland annat känslor av 

misslyckande och att inte vilja fortsätta som familjehem (Khoo & Skoog, 2014; Samrai et al., 
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2011). För socialarbetaren innebär sammanbrotten främst en ekonomisk och tidsmässig 

kostnad för verksamheten (Olsson et al., 2012).  

Teorin om utvecklingsekologi och anknytningsteorin har bidragit till en ökad förståelse för 

hur sammanbrott, processerna som leder till sammanbrottet och konsekvenserna av utfallet 

påverkar barns utveckling. Med hjälp av teorierna har det också gått att förklara hur barns 

utveckling kan påverka sammanbrottet. Barnet befinner sig inte i ett system separerat från 

andra system. Barnet befinner sig i ett sammanhang av flera system som både påverkar och 

påverkas av barnet, dess närmiljöer och samhälleliga kontext. Teorierna har också hjälpt till 

att belysa vikten av att inte se på sammanbrott som en händelse orsakad av en 

faktor/händelse/situation. Sammanbrott är en mer komplex process än så och för att förstå 

sammanbrott och varför de sker behöver man ta hänsyn till hur flera faktorer i relation till 

varandra bidrar till orsak – verkan. Om beteendeproblem hos barnet lyfts fram som en 

signifikant faktor kopplad till sammanbrott, så finns det även en familjehemsförälder som inte 

kunnat tillgodose barnets behov samt en socialarbetare som inte gjort en rätt matchning av 

barn och familjehem. En intressant faktor i sammanhanget är att belysa utifrån vems 

perspektiv sammanbrotten beskrivs. Som Unrau (2007) skriver så kan alla händelser beskrivas 

från olika perspektiv. Att beskriva och förstå en händelse, som sammanbrott, från perspektivet 

av den som upplevt sammanbrottet (barnet) kan bidra till en ökad förståelse för händelsen. 

Socialarbetarens perspektiv är i allra högsta grad påverkat av de lagar och regler den behöver 

ta hänsyn till i sitt arbete (ibid.). I de forskningsrapporter som inkluderats i denna forsknings-

översikt har alla, förutom två, insamlat data från socialarbetarnas eller familjehemsföräld-

rarnas perspektiv. Detta har skett genom aktstudier, intervjuer och enkäter. Genom att främst 

lyfta fram deras perspektiv ges socialarbetarna och familjehemsföräldrarna tolkningsföreträde 

i frågan om orsaker till sammanbrott och sammanbrottets effekter. De placerade barnens 

röster, vad de har att säga om sammanbrotten, orsakerna till det och de upplevda effekterna av 

det, ges mindre utrymme i forskningen. Unrau (2007) skriver att alla perspektiv är viktiga och 

inget perspektiv bör lyftas fram på bekostnad av ett annat perspektiv. Genom att lyfta fram 

barnens perspektiv kan kunskapsläget kring sammanbrott snarare kompletteras med viktig och 

värdefull information. Risken om skribenten endast utgår från vissa parters perspektiv och 

inte inkluderar samtliga berörda parters perspektiv, är att skribenten får missvisande 

information och bygger utvecklingen av insatsen på bristfälliga grunder.  

Triseliotis (1989) skriver i sin forskningsöversikt att det under 70-talet skedde en förändring i 

politiken gällande barn som är i behov av samhällets vård och familjehemsplaceringar kom att 

bli insatsen som föredrogs, och föredras än idag. Den förändringen som skett över tid innebär 

att barn med tung problematik som tidigare hade placerats i annan typ av vård, placeras i 

omsorgen av familjehemsföräldrar. Kanske är det inte så konstigt att så pass många 

familjehemsplaceringar slutar i sammanbrott. Likt Olsson et al. (2012) ställer 

uppsatsförfattaren sig frågande till om det är realistiskt att förvänta sig stabila 

familjehemsplaceringar utan sammanbrott när barn med särskilda behov placeras av 

socialarbetare i familjehem som många gånger inte klarar att möta barnens behov. 

Sammanbrott beskrivs främst som en olycklig ”händelse”, av de som getts utrymme att uttala 

sig. Det gör det ännu viktigare att lyfta fram det positiva som nämns i forskningsrapporterna 
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om plötsliga och oplanerade avslut. Att familjehemsplaceringar slutar i sammanbrott beror till 

stor del på att placeringen på ett eller annat sätt inte fungerat. Om just den specifika 

placeringen inte fungerat finns det kanske en bra mening med att barnet får komma till en 

annan familj som förhoppningsvis kan möta och tillgodose barnets behov och skapa en trygg 

miljö för barnet. Sammanbrott behöver alltså inte bara förstås i negativa termer, utan kan ha 

fördelen att barnet tillslut hamnar där det får det stöd och den omsorg det behöver.   

Förslag till fortsatt forskning 

Under både urvalsprocessen och analysen av de inkluderade forskningsrapporterna insåg 

uppsatsförfattaren att barnets perspektiv tar mycket liten plats i relation till all den forskning 

som finns om familjehemsplaceringar. Av de 17 forskningsrapporter som har använts, är det 

endast två som baserat sina resultat utifrån röster från barn och unga; en genom intervjuer, en 

genom enkäter. Forskningen består till stor del av beskrivningar om barn utifrån 

socialarbetarnas och familjehemsföräldrarnas perspektiv. Med utgångspunkt i Unraus (2007) 

studie där författaren lyfter fram vikten av att belysa problem från fler perspektiv, anser 

uppsatsförfattaren att mer forskning kring familjehemsplacerade barn och sammanbrott 

behöver belysa frågan från barnens perspektiv. Inte sagt att socialarbetare och 

familjehemsföräldrar inte besitter på värdefull information, men barnens röster behöver inte 

lyftas fram på bekostnad av någon annans. Det kompletterar snarare redan befintlig forskning 

i ämnet, och kan skapa större förståelse för hur det går att åtgärda brister och hantera problem 

på ett konstruktivt sätt.  
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Bilaga 1 
I tabellen nedan presenteras antal sökträffar i respektive databas för de olika 

sökordskombinationerna.  

 

 

X: Irrelevanta träffar 

 

Sökord Primo PsycInfo SwePub IBSS 

(Foster placement*) 

AND breakdown 
5213 25 5 28 

(Foster placement) 

AND disruption* 
7463 23 3 27 

(Foster care) 

AND breakdown 
23245 29 4 36 

(Foster care) 

AND disruption* 
38054 40 6 46 

(Foster care) 

AND issues 
X X X X 

(Long-term placement) 

AND breakdown 
16758 13 1 12 

(Long-term placement) 

AND disruption* 
28947 6 2 11 

(Short-term placement) 

AND breakdown 
X X X X 

(Short-term placement) 

AND disruption* 
X X 0 X 

Familjehem* 

(OCH) sammanbrott 
X 0 X 0 

Familjehem* 

(OCH) avbrott 
X 0 0 0 

Placering* 

(OCH) sammanbrott 
X 0 0 0 

Placering* 

(OCH) avbrott 
X 0 X 0 



36 
 

 


