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Abstract  
The main purpose of the study was to analyse the well being of children placed in foster care 
for at least two years, in one sample municipality. An assessment was made of how the social 
service admistrated and took responsibility for these children in terms of schooling, physical 
and mental health. To further understand the situation of the children three areas of 
investigation were added concerning; teenage pregnancy, the mental health and mortality of 
the biological parents. To receive answers to those questions a qualitative interview method 
was used, with structured questions to social workers working with foster care. The author 
also studied journal notes and child investigations to receive a more comprehensive picture. 
To be able to analyse and understand the situation of these children, earlier research was used 
as a tool for analysis. The social workers had less knowledge about the physical health of the 
children than regarding their mental health. The mental health of the children covered by the 
study was generally poor. Many of the children had significant difficultlies in school and the 
social workers were engaged to a certain extent. Overall, the study shows a result coherent 
with former available research, despite the additional resources placed on family care in the 
sample municipality. 
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Förord 
Under min tid i högstadiet fanns två flickor i bekantskapskretsen som bodde i fosterhem. 

Flickorna delade ett rum som hade en brun heltäckningsmatta av äldre modell och på väggen 

var medaljongtapeten sönder. De hade lagerhyllor utmed väggarna och där fanns leksaker som 

var sönder. Flickorna var då cirka 14 och 15 år. Fosterhemsföräldrarna hade en biologisk 

flicka, som på sitt rum hade en fin blå heltäckningsmatta och en snygg hel blå tapet. 

Dessutom hade hon en stereo på rummet och där var välstädat. Fosterflickorna hade växt upp 

i bostaden sedan de var små och de berättade hur de hade det i fosterhemmet. Barnen var av 

utländsk härkomst och blev kallade vid öknamn, flickorna blev även ansatta om deras 

utseende. De hade ett kort av sin biologiska mamma som fosterföräldrarna visade. Enlig 

flickorna pekade fosterföräldrarna på mammans armar och för att visa ärr. De talade om för 

flickorna att deras mamma hade skurit sig och att hon var knarkare och psyksjuk och att hon 

inte ville ha flickorna. Den äldsta flickan berättade att de blivit inlåsta och puttande nedför en 

trappa till källaren ifall de inte gjorde som familjehemsföräldrarna sa. De berättade att de en 

gång rymt hemifrån och då talat om för socialsekreteraren hur de hade det hemma. 

Myndighetspersonen hade enligt flickorna sagt till fosterföräldrarna; ”Gör inte flickorna som 

ni säger får ni ruska om dem”.  

 

Statistik för fosterhemsplacerade barn visar negativt utfall och framtiden för flickorna blev 

dyster, missbruk och dödsfall.  

 

Med dessa båda flickors levnadsöde i mitt huvud började jag arbeta på en socialförvaltning i 

en familjehemsgrupp, med uppföljning av barn som placerats i familjehem. Min förhoppning 

är, att det inte går till på dylikt sätt i ett familjehem idag och att jag kan sköta mitt arbete så att 

inga barn idag har en uppväxt som ens påminner om dessa båda flickors barndom. 

 

Att ett barn placeras utanför sitt hem är ett nederlag och en sista lösning för samhället. Men 

ibland är det den enda lösning som finns kvar efter att andra insatser misslyckats. Få gånger är 

det önskvärt av barnet och dennes anhöriga och lyckosamt nog är det få gånger som det 

utfaller ett placeringsbeslut. Ett barn har behov av sina föräldrar och en välfungerande 

anknytning är av största vikt för barnets utveckling och välmående. Om en brytning mellan ett 

barn och dennes bakgrund uppstår händer det att barnet känner sig bortvalt och utstött. Det 

kan medföra till en sämre självbild och en känsla av utanförskap. Under senare år har 

anknytningen och relationen mellan barnet och föräldrarna uppmärksammats allt mer inom 
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utbildning och yrkeskår (Andersson, 1995). Föräldrarna har därför fått ökad betydelse inom 

familjehemsvården, vilket innebär att ett större arbete läggs ner för att barnet inte skall förlora 

sin kontakt med sina biologiska föräldrar. Som familjevårdssekreterare är det en sorg att 

minde hänsyn tas till kontakten och relationen mellan de placerade barnen och de biologiska 

syskon som även de är betydelsefulla i barnets liv.  

 

Författaren önskar framföra tack till dataansvariga som varit behjälpliga med statistik, 

dataprogram, övrig datakunskap, samt familjevårdssekreterarna och gruppledare i 

undersökningskommunen som ställt upp för intervjuer och genomläsning. Tack till Martin 

Olsson som genom föreläsningar och första handledning givit inspiration till 

undersökningsformen och till Bo Vinnerljung som motiverat till undersökningsinriktningarna. 

Samt ett stort tack till handledare Alexandru Panican som handlett studenten under jul och 

nyårsstress. 

 

Många stora tack sänds också till svägerska Ulrika Bokeberg som genom sin engelska varit 

behjälplig samt till barnvakter Kjell och Solveig Håkansson och till syster Lisa Svensson. 

Make Kristian samt döttrar Alva och Ella som har varit företagsamma i att stötta sin maka och 

mamma igenom den akademiska studie som knyckt av deras tid, tackas också.    
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Inledning 
 
Problemformulering 
5 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) (se bilaga 2)  

Socialnämndens skall: 
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har 
visat tecken till en ogynnsam utveckling, 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroende framkallande medel 
samt dopningsmedel, 
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och om hänsynen till 
den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller 
adoption har avgjorts (Norström och Thunved, 2004, s. 90). 

 

Detta är den övergripande paragraf som socialsekreterare inom barn och ungdomsenheten 

arbetar utefter. I femte strecksatsen hänvisar lagstiftningen till att vård kan ske utanför det 

egna hemmet om barnets eller den unges bästa motiverar det. För att bevilja bistånd jämlikt 

denna lagstiftning krävs ett samtycke från vårdnadshavarna. I 6 kapitlet SoL (se bilaga 2) står 

de allmänna bestämmelser som reglerar vård utanför det egna hemmet. Om barnets liv, hälsa 

eller utveckling kräver en insats utan vårdnadshavarnas samtycke behövs, Lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (se bilaga 2) användas (Norström och 

Thunved, 2004). 

 

Enligt familjevårdssekreterarna som intervjuats är den sista utvägen för socialnämnden, att 

barn placeras utanför hemmet. Andra möjligheter har prövats innan. Trots detta är det en stor 

del av barn och ungdomar som placeras utanför hemmet. Enligt socialstyrelsen var cirka 18 

500 barn och ungdomar mellan 0 – 21 år placerade utanför hemmet under 2001 med stöd av 

SoL eller LVU. Det motsvarar 8 av 1 000 barn. (http://www.socialstyrelsen.se).  

 

Kunskapen om familjehemsvård är fragmentarisk och det är svårt att veta effekter eller 

bristande effekter av vården. Samstämmig forskning inom området visar att barn som varit 

placerade, i synnerhet de som varit placerade under många år, har det sämre än 

normalbefolkningen avseende hälsa, utbildning, tonårsgraviditet samt att stå utan vuxna i sitt 

unga vuxenliv. Vid jämförelse med normalbefolkningen är till exempel överriskerna för 

självmordförsök 4-5 gånger högre, vilket kan peka på att de placerade har en sämre psykisk 
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hälsa. En del av barnen har även föräldrar som har en psykisk ohälsa vilket kan medföra stor 

problematik för barnen. Gällande skola och utbildning visar även där ett överlag lågt resultat i 

relation till normalbefolkningen. I förhållande med hemmaboende syskon lever 

föreställningen att de placerade borde ha bättre förutsättningar, men det finns jämförelser som 

visar att placerade barnen till och med har det sämre än de hemmaboende barnen 

(Vinnerljung, 2005). Varför inte kommunerna lyckas med utfallet av familjehemsplaceringar 

är en fråga som samhället måste titta närmare på.  

 

Trots att kännedomen om utfallet för familjehemsplacerade barn är otillräckligt menar 

Egelund och Hestbæk (2003) att Sverige redan tidigare visar sig framåt med större 

undersökningar i förhållande till övriga nordiska länderna. Dock poängterar författarna att den 

största delen av forskningen är 10 till 15 år gammal (Egelund och Hestbæk, 2003). 

 

I svenska forskningssammanhang är Bo Vinnerljung ledande inom området och han har varit 

delaktig i en stor del av det som undersökts i landet av långtidsplacerade barns utfall. Han är 

ofta medförfattare i olika studier även om han inte är huvudförfattare. Resultatet av det blir att 

uppsatsen till stor del kommer att hänvisa till Vinnerljungs med fleras resultat.  

 

Efter att studerat aktuell, gällande forskning om familjehemsvård ställs frågan: Hur har 

långtidsplacerade barn i en undersökningskommun det? Vilken ansvarsfördelning finns det 

mellan socialsekreterarna och familjehemmen gä llande hälsa och utbildning? Vad sköter 

socialförvaltningen med uppföljningen av placeringen, och vad lämnas till familjehemmet att 

ansvara för? Finns det kännedom om deras föräldrar lever? Finns det någon vuxen för barnen 

efter att placeringen upphört om de inte är välkomna till familjehemmet? Finns det kännedom 

om föräldrarnas psykiska hälsa? Vad görs för att de långtidsplacerade barnen skall få en bra 

skolgång? Vad görs för att de skall må bra psykiskt och fysiskt? Och hur ser samhället till att 

barnen inte blir tonårsföräldrar och allt vad det innebär?  

 

Syfte och huvudfrågor 
Det övergripande syftet är att undersöka hur de långtidsplacerade barnen i en undersöknings 

kommun har det och huvudfrågor för uppsatsen är: Hur förvaltar socialtjänsten i 

undersökningskommunen uppväxten gällande de långtidsplacerade barnens skolgång, fysiska 

och psykiska hälsa? För att ytterligare kunna komplettera helhetsbilden av de 

långtidsplacerade barnens situation undersöks tre områden till. Huvudfrågor för dessa 
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områden är: Vad vet familjevårdssekreterarna om barnens graviditeter, och vad vet de om 

föräldrarnas psykiska hälsa och mortalitet. Följande följdfrågor kommer att styra uppsatsens 

uppläggning:  

Hur ser barnens psykiska och fysiska hälsa ut? Och vem ansvarar för den?  

Vad vet familjevårdssekreterarna om föräldrarnas psykiska hälsa? 

Hur ser föräldrarnas mortalitet ut? De föräldrar som är avlidna, dog de innan eller efter barnen 

placerats? 

Vad vet familjevårdssekreterarna om de placerade barnens tonårsgraviditeter?  

Hur ser skolgången ut? Och vem är det som ansvarar för den?  

 

Studiens empiri är hämtat från intervjuer av familjevårdssekreterare samt inläsning av akter i 

form av journalanteckningar och utredningar i en undersökningskommun, det vill säga utgår 

undersökningen från socialförvaltnings perspektiv. 

 

Terminologi och begrepp 
 
Barn och ungdom 
I SoL (se bilaga 2), men även i övriga lagar finns olika benämningar för barn, ungdom och 

unga. Till barn räknas alla människor under 18 år enligt Förenta nationernas (FN) konvention 

om barnets rättigheter. Lagrådet har påpekat att det ibland används uttryck som underårig, 

vilket kan leda till tveksamheter om vilken ålder som avses (Norström och Thunved, 2004). I 

övrig text som exempelvis i LVU (se bilaga 2) används även begreppet unga, för både barn 

men även för ungdomar över 18 år. I denna uppsats används både barn, unga och ungdomar 

för att undvika upprepningar.  

 

Familjehemsvård, familjehem och familjehemsplacerat barn 
Begreppet familjehem är ett samlingsnamn för individer som tar emot en annan människa i 

sitt hem. I den använda litteraturen benämns ofta hemmen och barnen för fosterhem och 

fosterbarn som är den tidigare termen i barnavårdslagen före SoLs tillkomst. De begreppen är 

mer likt sina motsvarigheter i det engelska språket, ”foster care”, ”foster home” och ”foster 

children” (Vinnerljung, 1996b). Eftersom terminologin förändrats allt mer under åren, 

kommer familjehemsvård, familjehem och familjehemsplacerat barn användas mer 

allmängiltigt i studien. Dock kommer undantag att göras på grund av upprepningsrisk. 
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Placeringslagrum 
Olika former av placeringar finns. En placering av ett barn kan vara frivillig enligt 4 kapitlet 1 

§ SoL (se bilaga 2) efter att en barnavårdsutredning jämlikt 11 kapitlet 1 § SoL (se bilaga 2) 

gjorts. Det är den vanligaste formen av placering (Norström och Thunved, 2004).  

 

Om en placering jämlikt 11 § LVU (se bilaga 2) fordras, är det med stöd av 2 eller 3 § § LVU 

(se bilaga 2) eller nyttjas både 2 och 3 §§ LVU (se bilaga 2). Vid vård med stöd av 2 § LVU 

(se bilaga 2) är orsaken till placeringen miljöskäl, det vill säga barnet erhåller inte den omsorg 

som hon har rätt till. Bristerna i hemmet är så stora att det finns en påtaglig risk för att barnets 

hälsa eller utveckling skadas. Vid vård med stöd av 3 § LVU (se bilaga 2) är skälet den 

barnets eget beteende, det vill säga den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas (Norström och Thunved, 2004). 

 

Ett barn kan även vårdas med stöd av LVU (se bilaga 2) i det egna hemmet jämlikt 11 § LVU 

(se bilaga 2). Dock måste vården inledas utanför den unges hem. Även då ett barn vårdas i 

hemmet med stöd av LVU (se bilaga 2) räknas barnet som placerat, med samma 

uppföljningsansvar som andra placeringar (Norström och Thunved, 2004). 

 

Barn kan också privatplaceras, där vårdnadshavarna själva beslutar att barnet skall bo hos 

någon annan än dem. Oavsett vilken benämning placeringen har, måste familjehemmet 

utredas och godkännas av socialtjänsten. Placeringen måste även följas upp av handläggare 

inom socialtjänsten, som vilken övrig familjehemsplacering som helst. (Norström och 

Thuneved, 2004). 

 

Vårdnadsöverflytt 
En familjehemsplacering kan även utmynna i en vårdnadsöverflytt. I 6 kapitlet 8 § SoL (se 

bilaga 2) eller 13 § LVU skall socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl för en 

vårdnadsöverflytt till familjehemmet. Detta skall göras om barnet har varit 

familjehemsplacerat i samma familj under minst tre år. Detta är en relativt ny lagändring 

varför det är extra intressant att se hur den efterföljs (Norström och Thunved, 2004).  

 

Dock kommer inte denna studie att gå in på detta område. Socialnämndens 

uppföljningsansvar blir efter en vårdnadsöverflytt endast av ekonomisk art. Familjehemmet 
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får samma myndighetsansvar för barnet som barnets tidigare vårdnadshavare det vill säga 

barnets biologiska föräldrar (Norström och Thunved, 2004). 

 

Orsaksbegreppet 
Orsaksbegreppet som används i vardagstal fungerar väl i de flesta situationer, men för att det 

skall bli ett vetenskapligt begrepp, krävs preciseringar. Orsak kan definieras som den 

anledning som åstadkommer en effekt eller förändring. Svårigheten med samhällsforskning 

och förändringsorsaker, är att det oftast är fler än en orsak, det vill säga multifaktorella 

orsaker (Lagerberg och Sundelin, 2000). För att exemplifiera vad som menas med 

multifaktorella orsaker kan orsaken syre tas upp för en effekt att leva. Men det krävs mer än 

syre för att leva, vilket innebär att orsaken är nödvändig, men inte tillräcklig. Det är också 

ovanligt i det sociala livet att en viss orsak alltid ger upphov till en viss effekt. Exempelvis 

uppkommer inte liv enbart för att det finns syre, andra faktorer krävs också. 

Samhällsforskningen rör sig med vissa sannolikheter. Exempelvis är en förälders missbruk 

inte en tillräcklig orsak för att omhänderta ett barn. Alla barn som har en missbrukande 

förälder blir inte omhändertagna. Förälders missbruk är inte heller någon nödvändig orsak 

eftersom barn kan omhändertas utan att förälder missbrukar (Lagerberg och Sundelin, 2000). 

 

Författaren vill ge en helhetsbild av barnen i studien och därför tas placeringsorsak upp. Det 

är anledningen att orsaksbegreppet diskuteras. Det vill säga står orsaksbegreppet i studien för 

grunden eller roten till placeringen, exempelvis orsaker för den effekt som utmynnar i en 

familjehemsplacering. Att barn placeras beror på oftast på multifaktorella faktorer, det finns 

sällan en orsak utan flera. Att utfallet för familjehemsplacerade barn visar på negativt resultat 

beror troligtvis också på multifaktorella faktorer.  

 

Av samma anledning som orsaksbegreppet diskuterades kommer även riskbegreppet att 

resoneras. Eftersom utfallet för dessa barn speglar vilka risker som finns för dem under sin 

uppväxt kommer riskbegreppet att diskuteras under följande stycke. 

 

Riskbegreppet 
Det finns olika riskfaktorer som påverkar barnets uppväxt och som kan vara av betydelse för 

framtiden för barnet. De olika riskfaktorerna kan härledas från antingen föräldrarna, familjen, 

eller från barnet självt (Lagerberg och Sundelin, 2000).  
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Riskerna från föräldrarna kan handla om missbruk, psykisk sjukdom, kriminalitet, 

arbetslöshet eller våld i hemmet (Lagerberg och Sundelin, 2000).  

 

Risker som kan hänföras till familjen är social status, samlevnadsformer, relationer i familjen, 

samt livshändelser. Betydelsen av begreppet livshändelser åsyftas på avgörande händelser 

som oftast förändrar livet drastiskt. Ofta kan man relatera olika andra inträffande händelser till 

innan eller efter livshändelsen (Lagerberg och Sundelin, 2000).  

 

Risker som kan hänföras till barnet är kön, ålder, fysisk och psykisk hälsa, kamratrelationer 

samt barnets eget beteende. Dessa olika bakomliggande risker är betydelsefulla och starkare 

desto fler de blir. Exempelvis är oftast inte en flyttning en katastrofal risk men om ett barn 

flyttar 20 gånger under en kortare period har troligtvis risken ökat. Om sedan barnet måste 

byta skola och kamrater under dessa flyttningar ökar riskerna ytterligare (Lagerberg och 

Sundelin, 2000). 

 

Försök med riskvärdering har förekommit. Det innebär ett mer eller mindre systematiskt 

tillvägagångssätt för att underlätta vid bedömningar och beslutsfattande. Dessa 

riskvärderingar gäller inte på gruppnivå, utan en riskbedömning är endast avsedd för en 

individ. Olika riskvärderingsförsök som gjorts är att upprätta listor över riskfaktorer, men 

dessa har inte validerats empiriskt. Något säkrare metod är att använda de riskfaktorer som 

enligt empiriska studier har visat sig fungera bäst vid förutsägelser. En annan möjlighet är att 

använda datorteknik, ett så kallat expertsystem där olika riskfaktorer kan kopplas samman 

med socialarbetarnas kunnande. Riskbedömning borde göras vid varje familjehemsplacering 

och lättast vore om det funnits en säker checklista som skulle kunna tillämpas (Lagerberg och 

Sundelin, 2000). 

 

En av de stora riskerna för negativt utfall är sammanbrottsrisken i ett familjehem och 

därigenom att barnen nödgas flytta. Vid flera sammanbrott ökar riskerna för de placerade 

barnen (Vinnerljung, Sallnäs och Kylhe Westermark, 2001). En undersökning som gjordes 

(1999) av 39 ungdomar på olika stadsdelsförvaltningar i Malmö hade 34 av dem upplevt ett 

flertal omplaceringar. Endast 5 hade endast varit placerade en gång. Dessa 39 ungdomar hade 

sammantaget erfarit 132 placeringar (Claezon, 2004).  
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Riskfaktorer för att barnen skall få psykiska eller psykosociala problem beror på olika 

omständigheter även om barn till psykiskt störda föräldrar i allmänhet betraktas som särskilt 

sårbara. Men hur det går för barnen beror i stor utsträckning också på hur det ser ut omkring 

barnet och familjen (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Andra risker som förekommer är konfliktfyllda förhållande mellan de biologiska föräldrarna 

och familjehemmet. Ofta ges familjehemmet ett tungt ansvar, för att upprätthålla ett så 

positivt förhållande som möjligt, mellan de biologiska föräldrarna och dem själva. Men även 

ansvara för relationen och vara behjälpliga mellan de biologiska föräldrarna och de placerade 

barnen (Andersson 1995).   

 

Källkritik 
Man brukar skilja mellan primära och sekundära källor. Till en primär källa räknas dokument 

med statuter, och till sekundära, räknas kopior. När det gäller berättelser är ögonvittnen en 

primär källa medan en återberättad händelse räknas som sekundär källa (Rosengren och 

Arvidsson, 2005). I denna undersökning är inhämtat material handläggares olika berättelser 

och bedömningar som sammanställts till ett dokument, det vill säga en utredning. Då 

handläggare har fått händelser återberättade för sig blir utredningen därför en sekundär källa. 

Det blir också berättelser som skildrats genom familjevårdssekreterarna till författaren. 

Källorna kommer från biologiska föräldrar, barnen och ungdomarna samt familjehem, skola 

och sjukvård. Informationen kommer från många håll och det är alltid människornas egen 

förförståelse och kunskap som styr båda vad de väljer att berätta, men även vad som åhöraren 

lägger på minnet. 

 

Vad en handläggare ser som blå kan en annan se som en skiftning av grönt, därför kan 

handläggares bedömningar se olika ut. Men ärenden diskuteras och handleds i grupper och 

beslut tas gemensamt, vilket innebär en förhoppningen om rättssäkerheten giltighet. Samt är 

det domstol som dömer vid tvångsvård och besluten är överklagningsbara, till en viss nivå. 

Därför är förhoppningen att fel bedömningar sällan verkställs, även om fel troligtvis görs. 

 

Det kan finnas andra felaktigheter i studien. På grund av antalet människor som arbetar med 

dessa barn och att deras arbetsbelastning är stor, är datauppgifter måhända inte alltid aktuella, 

vilket innebär att dessa kan innehålla felaktiga uppgifter. Detta måstes också tas i beaktande 

vid läsning av uppsatsen. 
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Metod 
Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning med underliggande kvantitativa drag. 

Familjevårdssekreterarna uppger deras syn på de långtidsplacerade barnens psykiska och 

fysiska hälsa, skolgång, tonårsgraviditeter samt föräldrarnas psykiska hälsa. Dessa 

perceptioner kommer att kompletteras med inhämtning av fakta gällande föräldrarnas 

mortalitet. Undersökningen är utifrån socialtjäns tens perspektiv på hur 

familjevårdssekreterarna ser barnen beträffande deras situation i de olika 

fördjupningsområden som undersöks. 

 

Materialet är inhämtat genom strukturerade intervjuer med de tre familjevårdssekreterare som 

arbetar i undersökningskommunen under studiens tillkomst, samt genom inläsning av akter i 

form av journalanteckningar och utredningar. Intervjumallen (se bilaga 1) styrde upp 

intervjun som bestod av korta frågor. Svaren som också var korta avidentifierades direkt, 

överfördes till Microsoft Windows Excel och kodades till siffror. Empirin redovisas i 

tabellform som är skapade med hjälp av dataprogrammet Microsoft Windows Word. 

Handlingssättet med tabellerna syftar till att tydliggöra materialet på ett mer överskådligt sätt.  

 

Det positiva med en relativt strikt strukturerad intervju är, att det förhållandevis stora urvalet 

på 40 barn kan undersökas och belysas på ett konstruktivt sätt. Det som är mindre bra med att 

följa en uppgjord mall i intervjun är mängden av inhämtat material blir reducerat vilket sker 

på bekostnad av nyanser i familjevårdssekreterarnas syn på barnens helhetsbild.   

 

En svårighet med intervjuerna var att två av de tre familjevårdssekreterarna är relativt 

nyanställda och periodanställda. En annan aspekt är att studenten själv har lämnat uppgifter 

till journalanteckningar och utredningar inom sitt arbete vid undersökningskommunen.  

 

Familjevårdssekreterarna uppger deras syn och bedömningar på hur de upplever barnens 

situation i intervjuerna. Men även i journalanteckningar och utredningar är det 

socialsekreterares bedömningar. Orsaken att välja på att hämta uppgifter genom både 

intervjuer, journalanteckningar och utredningar beror på viljan att närma sig en helhetsbild av 

barnens situation från så många källor som möjligt. 
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Det är tradition att använda sig av tidigare forskning som teoretisk utgångspunkt i 

undersökningar om placerade barn, vilket även är gjort i denna studie. Förutom att författaren 

har använt sig av tidigare forskning som teoretiska utgångspunkter har tidigare forskning 

använts som analysverktyg. Tillvägagångssättet i analysen är jämförelser med resultatet i 

förhållande till tidigare forskning för att kunna generalisera och förtydliga alstret. En av 

orsakerna att använda tidigare forskning som teoretisk utgångspunkt och analysverktyg 

förutom forskningstraditionen, var författarens strävan efter att närma sig en helhetsbild av 

barnens situation för att få en så fullständig bild som möjligt. En annan orsak var att 

författaren skulle ha en möjlighet att förhålla sig till materialet och resultatet på ett mer 

konstruktivt sätt.  

 

De teoretiska utgångspunkterna kommer i början av de sex djupgående avsnitten, fysisk hälsa, 

psykisk hälsa, föräldrars psykiska hälsa, föräldrarnas mortalitet barnens, tonårsgraviditet och 

skolgång att klargöras. Efter tidigare forskning framförts kommer empirin att redovisas, 

därefter analysen. Materialet och de teoretiska utgångspunkterna kommer fortlöpande att 

analyseras i studien under de väsentliga avsnitten och inte under eget stycke. Att valet blivit 

att analysera och redovisa fortlöpande beror på viljan att undvika upprepningar.  

 

Litteratursökning och begränsning 
Efter att innehållet i studien blev beslutat började sökning av tillämpbar litteratur. Vid sökning 

på databaser, LOLITA (Lunds universitetsbiblioteks interna databas) 2005-09-27 och 2006-

02-01 LIBRIS (samtliga forskningsbibliotek i Sverige) 2005-09-27 och 2006-02-01, och 

ELIN@Lund 2005-09-27 (som är den samlade ingången till de flesta elektroniska resurserna 

vid Lunds universitet) blev utfallet överväldigande. 2005-10-06 och 2006-02-24 söktes 

litteratur genom forsa.nu samt på IMS och på socialstyrelsen. Ett urval måste göras och en 

snäv begränsning av den funna litteraturen. En aspekt som söktes vid litteratursökningen, var 

när boken var utgiven för att finna så aktuell forskning som möjligt, med utgivningsår tidigast 

på 1990– talet. Den andra aspekten som söktes var hur giltig undersökningen var. I äldre 

forskning poängterar ett visst resultat på mindre viktiga faktorer som blivit mer allmängiltiga i 

nyare forskning. Ett exempel på förändringar som skett är betydelsen av nära relationer 

mellan de familjehemsplacerade barnen och deras biologiska föräldrar. I Fosterbarn som 

vuxna (1996) tas kontakt med biologiska föräldrar upp som mindre betydelsefull än till 

exempel relationen med syskonen eller stabiliteten i boendet (Vinnerljung, 1996a). 

Förändringen i synsättet iakttas i Sammanbrott vid tonårsplaceringar – om ungdomar i 
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fosterhem och på institution, (2001). Där påpekas vikten av kontakt mellan biologiska 

föräldrar och ungdomar som en viktig faktor för minskad sammanbrottsrisk (Vinnerljung, 

Sallnäs och Kyhle Westermark, 2001). Relationen mellan biologisk förälder och 

familjehemsförälder har stor betydelse för barnen både vad gäller hemflytt till biologisk 

förälder men även för att fortsättningsvis bibehålla kontakt med familjehemmet (Andersson, 

1995). Vinnerljung menar på att socialtjänsten som minimum borde kartlägga tillgången till 

vuxna anhöriga efter att den placerade närmar sig myndighetsdagen för att säkra barnet 

tillgång till vuxna efter placeringens upphörande (Vinnerljung 2005).  

 

Metodkritik 
Inriktningen på undersökningen hade troligtvis varit förändrad om material även inhämtats 

från barnen, ungdomarna och deras biologiska föräldrar. Sannolikt skulle studien också ha 

varit annan om material inhämtats från skola och sjukvård. Efter reflekterande och 

diskussioner beslöt författaren att helt utgå ifrån socialnämndens perspektiv och inte intervjua 

barnen eller deras anhöriga. Inte heller skola eller sjukvårdens uppfattning inhämtades.  

 

Att intervjua de tre familjevårdssekreterarna utan en strukturerad intervjumall (se bilaga 1) 

angående varje barn var uteslutet på grund av materialets storlek på 40 barn. En öppen 

intervju där familjevårdssekreterarna fått berätta fritt hade kunnat ge en mer nyanserad och 

helhetsskapande bild hur undersökningskommunen sköter sina långtidsplacerade barn. Dock 

hade materialet blivit allt för stort.  

 

En kvantitativ undersökning hade kunnat ge en bra bild då styrkan i den kvantitativa metoden 

är att den medför en aura av respekt. Kvantitativ data bygger på siffror och resultat läggs fram 

i tabeller därför blir känslan mer solid objektiv forskning (Denscombe 1998). För att visa 

bilden hur undersökningskommunen sköter de långtidsplacerade barnen redovisas materialet 

även i tabellform. Dock valde författaren en blandning av de kvantitativa korta frågorna – 

svaren och redovisning i tabellform samt den kvalitativa intervjun, men egna svar och fria 

bedömningar. Orsaken till att inte använda sig av en enda metod berodde på önskan till en 

helhetsskapande bild av de långtidsplacerade familjehemsbarnens situation. Materialet 

avidentifierades och kodades i ett dokument direkt vid inhämtandet av data. 

 

Två av familjevårdssekreterarna har arbetat i undersökningskommunen under en kortare 

period vilket troligtvis påverkat resultatet. Med ganska hög sannolikhet skulle kunskapen ha 
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varit ytterligare mer omfattande om de haft sin tjänst under en lång tid. Svaren från 

familjevårdssekreterarna är deras åsikter och bedömningar och kan därför inte verifieras.   

 

Etiska övervägande  
Med etiska övervägande måste hederlighet tas i beaktande och inte enbart manipulation med 

siffror och statistik. Frågan om etiskt försvarbart måste ställas (Eliasson, 1995). Somliga 

forskare anser att allt är tillåtet för ny kunskap och att ändamålet helgar medlen även om 

konsekvenser måste övervägas (Meeuwisse och Swärd, 2003). För att en undersökning skall 

bli inställd på grund av ett etiskt dilemma måste frågan ställas, om studien kan vålla någon 

skada? Huruvida forskningen är etiskt försvarbar måste syftas i förhållande med 

undersökningens sakläge till utgångspunkterna för etikprövning i Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor (EPL) (se bilaga 2) detaljredovisat i 7, 8, 9 

och 10 § § EPL (http://rixlex.riksdagen.se a). Förutsättningarna för all forskning är att den 

endast får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet. Samt att de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna alltid skall beaktas och hänsyn tagas, 

framför intresset av kunskap. Människors välbefinnande skall också ges företräde framför 

samhällets och vetenskapens behov. Undersökningen får endast godkännas om det 

vetenskapliga värdet uppvägs av riskerna för forskningspersonens hälsa, säkerhet och 

personliga integritet. Forskning får inte heller genomföras om det förväntade resultatet kan 

uppnås på annat sätt som innebär mindre risker för forskningspersonens hälsa, säkerhet och 

personliga integritet (http://rixlex.riksdagen.se a).  

 

I Personuppgiftslag (1998:204) PUL 19 § (se bilaga 2) anses att känsliga personuppgifter får 

behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt EPL (se bilaga 2) eller att 

de får behandlas för statistikändamål om behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 f § 

PUL (se bilaga 2). I 10 f § (se bilaga 2) är behandling av personuppgifter tillåten, om 

ändamålet rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje 

man till vilket personuppgifterna lämnas ut. Undersökningen skall kunna genomföras om 

detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkningar av den 

personliga integriteten (http://rixlex.riksdagen.se b). 

 

Denna studie är en viktig del av uppföljning ur reguljär verksamhet för människors liv i 

samhällets vård. Studien är också ett systematiserande av pågående vård som är avidentifierat 

både vad gäller ort och namn. För att vård skall kunna bedrivas på bästa sätt måste 
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utvärderingar ske kontinuerligt. Varje barn följs upp regelbundet var sjätte månad av 

familjevårdssekreterare, men hur arbetet av familjevårdssekreterarna följs upp sker ej på 

samma fortlöpande tillvägagångssätt. Dylika uppföljningar är angeläget både vad gäller 

rättssäkerheten, kommunen samt för de berörda parters skull. Därför anser författaren att 

undersökningar av detta slag är nödvändig jämlikt 10 f § PUL (se bilaga 2). 

 

Underlaget är helt avidentifierat och inga namn redovisas. Fakta har inhämtats genom 

utredningar, journalanteckningar samt intervjuer av familjevårdssekreterarna. Materialet 

avidentifierades och kodades direkt vid inhämtning för anonymitetens skull. Författaren har 

efter att studerat EPL (se bilaga 2) inte funnit att skada kan åsamkas. En uppföljning av dylik 

karaktär är av vikt för hur uppföljningsarbete och kommuners ansvar gentemot barn där 

samhället har tagit på sig ansvaret som ställföreträdande förälder (Claezon, 2004). 

 

Det kan även finnas skäl som talar mot en förfrågan till föräldrar och barn som 

långtidsplacerats av samhället. Med det menar författaren att det kan finnas en risk för att inte 

alla syskon, eller föräldrars nya respektive, har kännedom om varandras existens 

(Vinnerljung, 1996a). Dock är det troligt att alla inblandade har vetskap om aktuella 

situationer när det gäller aktuella placeringar. Att forska på barn är alltid ett dilemma och efter 

noggranna övervägande måstes slutligen ett beslut tas om uppsatsen är värd det, vilket 

författaren anser. 

 

Ett annat dilemma är författarens intervention i ärenden på grund av sitt inlämnande av 

uppgifter i journalföring. Innan och under intervjuerna har författaren gett 

familjevårdssekreterarna fullt förtroende för deras åsikter och påtalat att det är deras åsikter 

som skall fram och inte författarens.  

 

Urval och avgränsningar 
Anledningen till att undersökningen mer djupgående inriktat sig på de långtidsplacerade 

barnens situation gällande fysisk och psykisk hälsa, tonårsgraviditeter, föräldrars psykiska 

hälsa, föräldrars mortalitet samt barnens skolgång beror på inspiration av aktuell forskning. 

Bo Vinnerljung intresserar sig för dessa fenomen som visar på negativt utfall. Efter samtal 

och diskussioner med ovan nämnd forskare beslutade sig författaren att undersöka dessa 

negativa fenomen i sin undersökning.  
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Undersökningen gäller alla långtidsplacerade barn, som minst två år har varit placerade i 

familjehem, släktninghem, nätverkshem samt LVU-placering i hemmet i en 

undersökningskommun. Eftersom urvalet endast blev 40 individer går det inte att göra en 

generalisering av detta underlag. Dock jämförs materialet med tidigare forskning i ämnet och 

på så sätt dras mer allmänna slutsatser. 

 

Ett skäl till urvalet med aktuella placeringar, är att en stor del av aktuell forskning bygger på 

barn och ungdomar födda på 1960 – 1970 talet. Anledningen till att underlaget bygger på barn 

som är födda under denna period beror på forskarnas intresse av utfallet. För att få fram hur 

utfallet blivit måste barnen ha kommit upp i en sådan ålder att man kan se deras livssituation i 

ett tidigt vuxenliv. Därför är oftast inte aktuell forskning byggd på aktuella placeringar.  

 

En avgränsning i undersökningskommunens material gjordes i undersökningen om 

tonårsgraviditet på grund av det orealistiska i att små barn skulle få barn. Bestämningen som 

gjorts är troligen för snäv eftersom det i verkligheten finns yngre barn som blivit föräldrar. 

Men orsaken till avgränsningens snävhet 16 år, beror på att ingen under 16 år har eller har 

haft, vad familjevårdssekreterarna vet, kontakt med någon ungdomsmottagning. I 

undersökningen om tonårsgraviditet blir N=19 eftersom barnen under 16 år har tagits bort ur 

materialet. 

 

En ytterligare begränsning som gjordes var familjehemsplaceringar som utmynnat i en 

vårdnadsöverflytt. Att välja bort den gruppen bedömdes tillfredsställande på grund av 

uppföljning i dessa ärenden endast är av ekonomisk karaktär. Institutionsplaceringar 

avgränsades också trots att vissa varit pågående längre än två år. Medan placeringar i hemmet 

jämlikt 11 § LVU (se bilaga 2) som enligt lagstiftning, är placerade medtogs i uppsatsen då 

dessa under längre perioder varit placerade utanför hemmet. Studien bygger endast på barn 

och ungdomar mellan 2 och 21 år. Innan två års ålder har de inte varit placerade inom 

avgränsningen 2 år och efter 21 år är det socialnämndens vuxenenhet som övertar ärendet från 

barn och ungdomsenheten. Det vill säga om inte barnen har andra behov som exempelvis 

omsorgsförvaltningen handhar.  

 

Fortsatt framställning 
I uppsatsens fortsatta framställning kommer sex avsnitt att framföras, barnens fysiska hälsa, 

deras psykiska hälsa, föräldrarnas psykiska hälsa, föräldrarnas mortalitet, barnens 
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tonårsgraviditet, samt skolgången. I början av varje huvudavsnitt kommer tidigare forskning 

att redovisas därefter skall empirin rapporteras och sedan kommer analysen att diskuteras. 

Efter de sex kapitlen kommer en slutdiskussion med sammanfattning och slutord att 

avhandlas.  

 

Hur har långtidsplacerade barn i en undersökningskommunen det gällande 
fysisk och psykisk hälsa, utbildning, tonårsgraviditet, och hur står det till 
med föräldrarnas psykiska hälsa och mortalitet.  
För att få en mer sammansatt syn skall först socialnämndens uppbyggnad i 

undersökningskommunen redovisas. Sedan kommer de placerade barnens kön, ålder och 

vilket lagrum de är placerade att skildras. Vilken sorts familj de har blivit placerade i kommer 

att tas upp samt placeringsorsaker kommer att redovisas. Innan de sex stora huvudavsnitten 

kommer också etnisk bakgrund att visas för att ge en helhetsbild som är mera nära 

verkligheten.  

 

Socialnämndens uppbyggnad  
Avsnittet är genomläst och godkänt av familjevårdssekreterarnas gruppledare i 

undersökningskommunen. 

 

I den kommun där studien är gjord är socialförvaltningen avskild från omsorgsförvaltningen 

och har en skild socialnämnd från omsorgsnämnd. Inom socialnämnden sitter tre folkvalda 

politiker i socialutskottet. Förvaltningen har en socialchef, som lyder under nämnden. 

Förvaltningen är uppdelad i en administrationsenhet och en vuxenenhet. I 

undersökningskommunen finns även ett boende, för missbrukare som vill komma ifrån 

drogerna. En enhet arbetar med ekonomiskt bistånd och en annan med familjerätt. Den största 

enheten är barn och ungdomsenheten vilken är indelad i en barngrupp och en ungdomsgrupp 

som har åldersindelat arbete där barngruppen arbetar med barn 0 till 13 år och 

ungdomsgruppen med barn 13 till 21 år. Undantag göres och grupperna samarbetar med 

exempelvis familjer som har barn som både är yngre och över 13 år. En 

familjebehandlingsgrupp och ett boende för ungdomar finns, samt en familjehemsgrupp som 

kommer att redovisas närmare, eftersom det är den gruppen som arbetar med själva 

uppföljningen av barn som har familjehemsplacerats.  

 

Efter att socialsekreterarna har gjort barnavårdsutredning jämlikt 11 kapitlet 1 § SoL (se 

bilaga 2) och kommit fram till att en placering är nödvändig, eftersom exempelvis andra 
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insatser inte fungerat, skall ett förslag om placeringsbeslut fattas av socialnämndens 

arbetsutskott.  

 

I Sverige krävs det ett politikerbeslut för att ett barn skall beviljas en stadigvarande placering. 

En tjänsteman det vill säga en socialsekreterare träffar barnet och familjen och utreder vilka 

behov som fordras för att barnet skall få sina behov tillgodosedda. Om tjänstemannen anser 

att barnets behov är av den karaktär att en familjehemsplacering behövs, ansöker 

tjänstemannen till politikerna i socialnämndens arbetsutskott om ett beslut för en 

familjehemsplacering. Vid akuta placeringar har tjänstemannen i undersökningskommunen 

delegering till en kortare placering, så till vida att vårdnadshavarna medgiver placeringen. Om 

så inte är fallet och ett omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § LVU (se bilaga 2) behövs, 

krävs ett beslut från socialnämndens ordförande. När föräldrarna sätter sig emot en placering 

som är nödvändig för barnets säkerhet och LVU-lagstiftning måste användas är det ett 

domstolsbeslut som beslutas om barnet skall beredas vård med stöd av LVU. För att 

socialnämnden skall ansöka om vård jämlikt LVU behövs ett nämndbeslut för en sådan 

framställan. Efter ett dylikt beslut krävs framställan till länsrätt och en kedja av händelser som 

inte tas upp i uppsatsen. 

 

I familjehemsgruppen arbetar två familjehemssekreterare, tre familjevårdssekreterare, samt en 

assistent och en gruppledare. Familjehemssekreterarna utreder familjehem och handleder även 

familjehemmet vid större behov. Familjevårdssekreterarna som har mellan 18 och 30 barn 

sköter uppföljningen av placeringarna samt handledning av familjehemmen. De håller kontakt 

med det placerade barnet, biologiska föräldrar, syskon, familjehem, skola, sjukvård och så 

vidare. Minst var sjätte månad skall ett övervägande jämlikt 6 kapitlet 8 § SoL (se bilaga 2) 

eller 13 § LVU (se bilaga 2) göras vare sig barnet är privatplacerat eller placerat jämlikt 4 

kapitlet 1 § SoL (se bilaga 2) eller 11 § LVU (se bilaga 2) med stöd av 2 § LVU (se bilaga 2). 

I ett övervägande rapporterar familjevårdssekreteraren till socialnämndens arbetsutskott om 

hur den unges liv har gestaltat sig de senaste sex månaderna. Är barnet placerat jämlikt 11 § 

LVU (se bilaga 2) med stöd av 3 § LVU (se bilaga 2) eller om de biologiska föräldrarna 

kräver ett nytt beslut skall en omprövning göras som går att överklaga. En omprövning är 

också en rapport till socialnämndens arbetsutskott, men i omprövningsrapporten fattas ett 

beslut om fortsatt vård. Vilket innebär att detta beslut är överklagningsbart i domstol.  
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I undersökningskommunens tidigare organisation fanns två familjehemssekreterare, som 

utredde och handledde familjehemmen som tillhörde familjerättsenheten. Socialsekreterare 

som var handläggare åt familjerna med placerade barn hade även andra arbetsuppgifter och 

utredningar samtidigt. Då många familjehemsplacerade barn inte erhöll det stöd och den 

uppföljning som de hade rätt till, genomfördes en omorganisation. Omorganiseringen 

åstadkom att två handläggande familjevårdssekreterare skulle få möjlighet att enbart sköta och 

följa upp de barn som var familjehemsplacerade samt deras nätverk. I och med denna 

organisationsförändring gjorde förvaltningen klart att familjehemsvården skulle utarbetas och 

specialiseras. 

 

Kön, ålder och lagrum 
Vid en mätning av socialstyrelsen den 1 november 2001 med tvärsnittsmått1 var 13 930 barn 

och ungdomar placerade enligt SoL varav 52 % pojkar och 48 % flickor. Av de 5 640 barn 

och ungdomar som var placerade enligt LVU var 55 % pojkar och 45 % flickor. 63 % av de 

placerade barnen var över 13 år (http://www.socialstyrelsen.se).  

 

I materialet i undersökningskommunen är 45 % pojkar och 55 % flickor vilket framgår i 

tabellen nedanför. 

 

Tabell 1: Ålder och kön. 
Ålder Flickor  % Pojkar  % N % 
0-5 år 2 5 4 10 6 15 
5-10år 4 10 3 8 7 18 
10-15 år 4 10 4 10 8 20 
15-21år 12 30 7 18 19 48 
N 22 55 18 45 40 100 
 

 

Även i materialet i denna undersökning syns en överrepresentation av tonårsplaceringar vilket 

är intressant i jämförelse med materialet angående placeringsorsaker som kommer att 

redovisas längre fram.  

 

                                                 
1 Tvärsnittsmått menas att man endast mäter vid ett tillfälle. Tvärsnittsmåttet har stora begränsningar i dessa 
sammanhang, då långtidsplaceringar blir en större del av populationen, medan kortare placeringar som oftast är 
fler inte på samma sätt syns, när man endast mäter vid ett tillfälle (Vinnerljung, 1996). 
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Vid en tvärsnittsmåttsmätning av socialstyrelsen den 1 november var 10 000 barn placerade 

med stöd av SoL medan 4 300 var placerade med stöd av LVU (se bilaga 2) 

(http://www.socialstyrelsen.se). I undersökningskommunen ser fördelningen av vilka 

lagrummen barnen är placerade ut enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 2: Placeringslagrum. 
Lagrum Flickor % Pojkar % N % 
SoL 16 40 9 23 25 63 
LVU2 6 15 8 20 14 35 
LVU3       
LVU2,3   1 3 1 3 
N 22 55 18 45 40 100 
 

 
Materialet visar att av de långtidsplacerade barnen är 63 % placerade enligt socialtjänstlagen 

vilket innebär att placeringen är frivillig. Att frivilliga familjehemsplaceringar minskar risken 

för sammanbrott visar resultat av undersökning av sammanbrott vid tonårsplaceringar. 

Frivilligheten knyts till ungdomars medgivande i vården och deras vilja i att vara kvar, medan 

betydelsen av föräldrars samtycke inte trycks på samma sätt (Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle 

Westermark, 2001). Dock är föräldrars samtycke till god hjälp för att den unge skall känna sig 

trygg i vården och deras närvaro i vården inger trygghet och stabilitet (Fastman, 2004).  

 

Barnens placeringsfamilj 
Den vanligaste vårdformen av placering under 2001 var familjehem. Av alla placerade barn 

under 2001 var 72 % placerade i familjehem. Andelen SoL-placeringar var högre än de som 

var placerade enligt LVU. Av de nyplacerade under 2001 var det 8 % som placerades med 

stöd av SoL i släktinghem, medan 5 % av nyplaceringar i släktinghem placerades med stöd av 

LVU (http://www.socialstyrelsen.se).  

 

Undersökningar i både Danmark och Norge har dock visat att på samma sätt placera utanför 

släkten. Ämnet som tvivlats är hur mor och farföräldrar skulle klara av att fostra och ge 

omsorg till barnbarn när de inte klarat sina barn. En engelsk studie har också påvisat att 

släktinghemmen får mindre information och stöttning av socialtjänst än övriga familjehem. 

Forskningen visade emellertid att barnen utvecklades bättre, kände sig tryggare och räknade 

med på ett annat sätt att kunna stanna efter placeringen (Egelund och Hestbæk, 2003).  
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Placeringsfamiljer delas in i olika kategorier av familjehem; främmandehem utan tidigare 

erfarenheter, främmandehem med erfarenhet samt familjehem med anknytning till barnet. 

Främmandehem är de som normalt brukar refereras till familjehem medan 

anknytningshemmen kan indelas i släktinghem och nätverkshem (Riksdagens revisorer, 

2001).  

 

Studien i undersökningskommunen slår ihop främmandehem med erfarenhet och utan 

erfarenhet till vanliga familjehem medan anknytningshem delas upp i släktinghem eller 

nätverkshem. Anledningen till denna uppdelning beror på att lagstiftningen trycker på att barn 

skall placeras i släktinghem jämlikt 6 kap 5 § SoL (se bilaga 2). Andra placeringar som 

studien slår ihop är privatplaceringar och annan slags placering exempelvis inackordering på 

skola. I rapporten som Riksdagens revisorer redovisar utläses att av de 2 500 barn som 

placerades under 2000 placerades 450 barn hos släktingar det vill säga under 20 %. Trots att 

handläggare skall överväga om det finns någon släkting som kan ta emot barnet. Statistiken 

har inte utrett hur många nätverksplaceringar som gjordes (Riksdagens revisorer, 2001). I 

undersökningskommunen ser fördelningen ut på detta sätt.  

 

Tabell 3: Familjehemskategori.  
 Flickor % Pojkar % N % 
Vanliga familjehem 12 30 11 28 23 58 
Släktinghem 5 13 1 3 6 15 
Nätverkshem 4 10 5 13 9 23 
Annan slags placering 1 3 1 3 2 5 
N 22  18  40  
 

 
I materialet syns att de flesta barnen är placerade i vanliga familjehem trots att det skall 

övervägas att barnet, om det finns en anhörig som kan ta emot, bör placeras där. Det vill säga 

om familjehemsutredningen bifaller och det bedöms vara till barnets bästa. Dock finns det 

skäl som kan tala emot att ett barn placeras i ett släktinghem, exempelvis om barnets anhöriga 

kommer att motverka barnets kontakt med sina anhöriga.  

 

Placeringsorsak 
De olika placeringsorsaker som finns som skäl för att ett barn placeras är oändliga. Det 

vanligaste skälet för barnavårdsärende men även omhändertagande i samhällsvård är 

föräldrars missbruk (Andersson 1995), men ett barn placeras inte för att en förälder 

missbrukar, eftersom enbart ett missbruk inte är ett skäl för en placering. Men om missbruket 
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leder till att föräldern inte kan ge sitt barn den omsorg som barnet har rätt till blir missbruk ett 

underliggande skäl till en placering som troligtvis visar omsorgsbrist. I en undersökning med 

knappt 200 barn har Andersson sorterat in sju olika grupper av föräldraproblem som föranlett 

kontakt med socialkontor. Missbruk, psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller 

förståndshandikapp, mamman vill ha stöd eller avlastning, socialsekreterarnas känsla, negativt 

socialt arv och gammaldags multiproblematik. I denna gruppering hamnade övervägande av 

barn medan ett fåtal återstod, vilka hamnade under en grupp övrigt som kunde delas upp i fem 

smågrupper där barnmisshandel och övergreppsmisstankar fanns med (Andersson, 1991). I 

materialet från undersökningskommunen fanns placeringsorsaker som exempelvis brister i 

omsorgen, anknytningsproblematik, gränssättning, utstötning, våld i hemmet, aggressivt 

beteende, förälder somatiskt sjuk eller avliden.  

 

Författaren har gått in i utredningar och journalanteckningar för att utläsa de olika skäl och 

placeringsorsaker som fanns till placeringen, för att få ett så ”faktiskt skäl” som möjligt. Om 

det i akten står missbruk i samband med omsorgsbrist finns även missbruk med i 

redovisningen av placeringsorsak jämte omsorgsbrist.  

 

Att övergrepp i det inhämtade materialet beskrivs som troliga övergrepp beror på att även om 

polisutredningen läggs ned i brist på bevis, kan övertygelsen om att något inträffat vara så 

stort, att barnen kan tänkas fara illa, och umgänge utreds noggrant.  

 

Frågan har också ställts till familjevårdssekreteraren för att se om det är samma 

placeringsorsaker vid undersökningen som vid placeringens början. Vad gäller denna fråga 

undersöktes endast den aktuella situationen gällande föräldrarnas missbruk, fysiska och 

psykiska hälsa samt deras mortalitet. 
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I undersökningskommunen såg/ser placeringsorsakerna ut på detta sätt. 

 

Tabell 4: Placeringsorsak för de långtidsplacerade barnen. 
Placeringsorsak Flickor % Pojkar  % N % Idag % 
Förälder missbrukar 4 10 5 13 9 23 14 35 
Omsorgsbrist, säkerhetsrisk 12 30 9 23 21 53   
Anknytningsproblematik,  
gränssättning utstötning 

2 5 1 3 3 8   

Svagbegåvad 6 15 5 13 11 28   
Aggressivt beteende 0 0 2 5 2 5   
Förälder somatisk sjuk 2 5 0 0 2 5 14 35 
Förälder avliden 3 8 1 3 4 10 7 18 
Våld i hemmet 5 13 4 10 9 23   
Troliga övergrepp 1 3 1 3 2 5   
Förälder är psykiskt sjuk 7 18 7 18 14 35 28 70 
Annan placeringsorsak 0 0 3 8 3 8   
 

 
I föräldrars missbruk, somatiska och psykiska ohälsa samt deras mortalitet visar materialet 

den aktuella siffran. Materialet visar en stor ökning av föräldrars försämrade situation inom 

framför allt deras somatiska och psykiska hälsa sedan barnen placerades. En mindre men dock 

ökning ser vi i föräldrars missbruk och mortalitet. En orsak till föräldrarnas försämrade hälsa 

kan vara att familjevårdssekreterarna gör en annan bedömning än de bedömningar som 

gjordes i utredningen av socialsekreterarna. Med det kan även finnas andra anledningar. 

 

Trots att många av placeringarna är tonårsplaceringar är övervägande placeringsorsaker trots 

allt föräldrarelaterat. Inga placeringsorsaker har räknats som sexuellt utåtagerande, 

skolproblematik eller kamratrelationer. Jämväl att dessa symptom har funnits i periferin i 

utredningar har inte handläggare hänvisat till dylika beteendeproblem som någon orsak till 

placeringen.  

 

Etnisk bakgrund 
I Sammanbrott vid tonårsplaceringar – om ungdomar i fosterhem och på institution (2001) 

upptäcktes en kraftig överrepresentation av ungdomar med ”invandrarbakgrund”. Med det 

begreppet menas att ungdomen har minst en förälder som är född utomlands. Begreppen 

”invandrarungdom” och ”svenska barn” används i avsaknad av några bättre. Enligt rapporten 

är invandrarungdomar överrepresenterade även om vissa undersökningar görs med 

tvärsnittsurval. Om vårdtiden skiljer sig mellan de olika etniska grupperna framkommer inte 

då litteratur angående detta inte funnits (Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark, 2001).  
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Egelund och Hestbæk delar in den etniska bakgrunden i tre olika grupper. Efterkommere, med 

det menas barn som är födda i Danmark av föräldrar där ingen av dem är danska medborgare 

eller födda i Danmark. Dessa barn utgör 5,6 % av barnbefolkningen, 0 – 19 år. Med 

indvandrere, menas barn som är födda i utlandet av föräldrar som är utländska stadsborgare 

eller födda i utlandet. Till denna grupp hör 3,4 % av barnbefolkningen, 0 – 19 år. Den sista 

gruppen som Egelund och Hestbæk räknar är øvrige børn: Vilket innebär barn som varken är 

efterkommere eller invandrere. Denna grupp är den största och utgör 91 % av 

barnbefolkningen, 0 – 19 år (Egelund och Hestbæk, 2003).  

 

I Danmark syns endast en begränsad representation av placeringar med invandrarbakgrund i 

förhållande till övriga barnbefolkningen, dock sker en förändring av statistiken vid 

undersökningar av barn till föräldrar där en av föräldrarna är av etnisk minoritet medan den 

andre har bakgrund. I övriga Norden och England är placerade barn med invandrarbakgrund 

starkt överrepresenterade (Egelund och Hestbæk, 2003).  

 

I denna undersökning räknas barn med svensk bakgrund, om ingen av föräldrarna är födda 

utomlands. Barn med en förälder född utomlands tas upp samt barn till föräldrar där båda är 

födda utomlands. I undersökningskommunen ser antalet ut på detta sätt. 

 

Tabell 5: Etnisk bakgrund. 
Etnisk bakgrund N % 
Barn med svensk bakgrund 27 68 
Barn med en förälder med invandrarbakgrund 4 10 
Barn med båda föräldrar med invandrarbakgrund 9 23 
N 40  
 
 

Studien har inte åskådliggjort vilka länder som är representerade, utan barn med 

invandrarbakgrund räknas både de som har förälder från Danmark och förälder från Irak. I 

materialet från undersökningskommunen synes förvånande uppgifter som skiljer sig från 

övrig forskning på så sätt att de placerade barnen med svensk bakgrund är överrepresenterade. 

Vilket innebär att undersökningskommunen har en större likhet med Danmark än med övrig 

forskning i Sverige, men även i Norge och England. Anledningen till de avvikande siffrorna 

är intressanta och förvånande och det framkommer ingen orsak till fenomenet. Varför detta 

material skiljer sig från övrig forskning kan resoneras? Kan populationen med 
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invandrarbakgrund i undersökningskommunen vara färre än andra kommuner? Eller får dessa 

ungdomar en annan handläggning och bedömning vid utredning?  

 

Teoretiska utgångspunkter – Tidigare forskning 
I en akademisk uppsats är det brukligt att använda sig av en större samhällsteori som teoretisk 

utgångspunkt för analys och förståelse av sitt inhämtade material. Författaren anser att 

uppsatser ofta kan bli inriktade på vilka teorier som används och på så sätt styras in i teorins 

mall. Om det gjorts i denna undersökning skulle troligtvis analysen men även frågorna ha 

varit inriktade på andra punkter. Därför använde sig författaren av tidigare forskning som 

teori och analysverktyg i stället för en samhällsteoretisk utgångspunkt.  

 

Det är forskningstradition att använda sig av tidigare forskning som teoretisk utgångspunkt i 

undersökningar om familjehemsvård. Därför är en annan orsak till metoden i denna studie 

författarens försök att närma sig en helhetsbild av barnens situation bättre. Det är också 

tanken att på ett bättre sätt kunna generalisera helhetsbilden av barnens situation och 

kommunens uppföljning i ett större sammanhang. Studien vill ge en större helhetsbild av hela 

fenomenet familjehemsplacering och visa en jämförelsebild av undersökningskommunen i 

förhållande till tidigare forskning. 

 

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att familjehemsplacerade barn får god vård. 

Andra aktörer har också ansvar för barnens uppväxtförhållande men det är socialtjänstens 

uppgift att bevaka barnets intresse i förhållande till familjehem, skola, sjukvård med mera, det 

vill säga se till att övriga aktörer gör ett bra arbete. För att granska om socialnämnden lever 

upp till lagens intention behövs en granskning av enskilda familjehemsärenden. I 

undersökningens första del behöver barnets behov utredas. Därefter utreds om socialnämnden 

har tillräckliga kunskaper om barnets behov, innan bedömning kan göras om barnet får 

erforderligt stöd av socialtjänst, familjehem, skola eller sjukvård med mera (Riksdagens 

revisorer, 2001). Samhällets intention är att erbjuda barnen en trygg och stabil uppväxt som 

gynnar uppväxtförhållanden, men att ha samhället som ställföreträdande förälder leder inte till 

dessa villkor utan de ”lyckade fallen lyser med sin frånvaro” (Claezon, 2004). 

 

Barnombudsmannen (BO) tar upp i remissvar: ”Familjehemsvården” (diarienummer 

4.1:0528/02) om kommunens ansvar att ge familjehemsföräldrar mer vägledning om både de 
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utsatta barnens särskilda behov samt den problematik som en familjehemssituation ger 

upphov till (Barnombudsmannen, 2001).  

 

Forskning om familjehemsvård och placerade barn har förekommit under lång tid i Sverige i 

förhållande till övriga norden. Trots det är kunskapen om vad som försiggår i familjehemmen 

bristfällig och vården har sorgligt nog visat på ett tragiskt utfall för långtidsplacerade barn. 

Inte bara i Sverige utan även utomlands visar resultat av långtidsplaceringar ett beklagligt 

utfall (Egelund och Hestbæk, 2003). Vid jämförelse med normalbefolkningen, adopterade 

men även hemmaboende barn i samma sociala skikt visar resultat på att placerade barn har ett 

mer problemfyllt liv gällande psykisk och fysisk hälsa, skolgång, tonårsgraviditeter samt att 

ha döda föräldrar (Vinnerljung, 2005). 

 

Riksdagens revisorer föreslår att forskning som bygger upp kunskap om familjehemsvårdens 

effekter skall initieras och satsas på. BO stöder förslagen med en utökning om systematisk2, 

kvalificerad tvärvetenskaplig3 samt longitudinell4 forskning. (Barnombudsmannen, 2001) 

 

Fysisk hälsa 
Hälsan är ett underbelyst område inom familjehemsvården som behövs undersökas bättre. 

Undersökningar visar på att det är vanligt att barn som tidigt placerats i samhällsvård har både 

fysiska som psykiska problem (Egelund och Hestbæk, 2003).  

 

Det finns olika symptom på känslomässiga svårigheter hos barn där definierade 

svårighetsgrader summeras ihop till poäng. Genom detta får man mått på total 

symptombelastning och på tre olika faktorer: Externalisering (utåtriktade beteende), 

internalisering (inåtinriktade beteende) samt somatisering (kroppsliga uttryck för 

känslomässiga svårigheter). På grund av detta är det svårt att helt definiera bort fysisk hälsa 

från den psykiska i dessa sammanhang (Andersson 1995). 

 

                                                 
2 Relevant innehåll skall analyseras med hjälp av alla relevanta innehållskategorier, inte godtyckligt. Givna 
frågeställningar och en viss teoribyggnad (Rosengren och Arvidsson, 2005). 
3 Forskning som kräver kompetens från olika etablerade vetenskaper vid ett undersökningstillfälle. 
Undersökningen syftar till framtagning av nya metoder och kunskap från området som undersöks. Det vill säga 
krävs ofta mer än en forskare involverade (Egidius, 1994). 
4 Forskning som studerar och samlar in uppgifter från samma individer vid flera olika tidpunkter över lång tid 
ofta under många år (Egidius, 1994). 
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I en brittisk undersökning studerades 55 unga som varit placerade. Ungefär hälften hade 

någon form av kroniska besvär och den psykiska hälsan var inte heller bra. Dock 

poängterades svårigheten med att forskningsmässigt undersöka de placerade barnens hälsa då 

det var svårt att erhålla upplysningar om journaler för de placerade barnen (Egelund och 

Hestbæk, 2003).  

 

Svensk forskning angående placerade barns somatiska hälsoproblem är heller inte stor, 

eftersom det är praxis att undvika inläggning av barn på sjukhus, men en rapport från 

socialstyrelsen informerade att 2/3 av 108 intervjuade familjehemsplacerade barn hade någon 

form av hälsoproblem. Av dessa hade hälften varit i social vård tre år eller mer. Dessa 

uppgifter visar på ett behov av forskning (Vinnerljung, 2005). 

 

I en studie som gjorts av en socialtjänst visade att cirka hälften av barn som placerats i 

familjehem hade någon sorts hälsoproblem. Av många barn saknades det uppgifter om 

hälsokontroller och vaccinationer och socialarbetarna hade för lite kännedom om barnens 

hälsoproblem. Vissa av barnen var i så dålig kondition, rent hälsomässigt, att familjehemmet 

behövde köra barnen till akutmottagningen (Fastman, 2004). 

 

Hur ser den somatiska hälsan ut hos de långtidsplacerade barnen i undersökningskommunen 

enligt familjevårdssekreterarna bedömning? Hur vet de vad de vet? Är någon 

hälsoundersökning gjord? Vem är med vid läkarbesök? 

 

Tabell 6: Somatisk hälsa. 
Hur ser den somatiska hälsan ut Bra % Inte bra % Vet ej % N 
Barn 2-10 år 10 25 3 8 0  13 
Barn 11-21 år 23 58 3 8 1 3 27 
N 33 83 6 15 1 3 40 
 
 
Av de 39 barn där socialsekreterarna har information om den somatiska hälsan, har fem varit 

på läkarundersökning medan socialsekreterarna genom samtal anser sig kunna säga hur de 

andra barnen mår. Familjevårdssekreterarna menar att så stor del som 83 % av de placerade 

barnen i undersökningskommunen mår bra medan 15 % det vill säga, sex av barnen inte mår 

bra. Familjevårdssekreterarna menar att de inte vet gällande ett av barnens somatiska hälsa. 27 

av barnen anser familjevårdssekreterarna med säkerhet kunna säga att de mår bra. De tror 

också att sex av barnen mår bra men det är ett antagande. Intresseväckande uppgift är att 
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familjevårdssekreterarna anser att övervägande av barnens somatiska hälsa är bra, när övrig 

forskning har visar att ungefär 70 % av långtidsplacerade barn har någon form av 

hälsoproblem. Hur avvikelsen kan vara så markant i undersökningskommunen är intressant, 

och orsaker borde kanske undersökas.   

 

Medicinsk hälsoundersökning 
Huruvida hälsoundersökning är gjord var svaren från familjevårdssekreterarna att små barn är 

inskrivna på barnavårdscentralen (BVC) och när de börjar skolan tar skolhälsovården vid. 

Dessa undersökningar är rutin i vårt land.  

 

36 av barnen har med familjehemsförälder vid kontakter med sjukvården medan den 

biologiska mamman följer med ett barn. Ett äldre barn går själv medan socialsekreterarna inte 

vet vem som följer med två av barnen. Vid somatiska läkarbesök har ingen 

familjevårdssekreterare varit med. 

 

Medicinsk behandling 
Inom den somatiska hälsan finns medicinsk behandling som måttstock. Har barnen en 

hörselskada eller en större ögonproblematik (inte ett vanligt synfel) som måste åtgärdas, eller 

medicinerar exempelvis ADHD som följs upp, pågår enligt familjevårdssekreterarna en 

medicinsk behandling. Medan andra medicinska behandlingar som inte tas upp är exempelvis 

penicillin vid halsfluss och öroninflammationer som alla barn får vid jämna mellanrum. I 

undersökningskommunen ser barnens aktuella och historiska medicinska behandling ut enligt 

uppgift på detta sätt. 

 

Tabell 7: Aktuell Medicinsk behandling. 
Medicinsk behandling Nej %  Ja % Vet ej % N 
Barn 2-10 år 9 23 3 8 1 3 13 
Barn 11-21 år 13 33 5 13 9 23 27 
N  22 55 8 20 10 25 40 
 

 
Tabell 8: Tidigare medicinsk behandling. 
Tidigare medicinsk behandling Nej % Ja % Vet ej % N 
Barn 2-10 år 8 20 3 8 2 5 13 
Barn 11-21 år 10 25 4 10 13 33 27 
N 18 45 7 18 15 38 40 
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Det är en relativ stor andel barn där familjevårdssekreterarna inte vet huruvida barnen har 

medicinsk behand ling eller inte. Familjevårdssekreterarna säger att de inte vet om 25 % av 

barnen har någon pågående medicinsk behandling. De vet inte heller om 38 % av barnen 

tidigare har haft någon medicinsk behandling. Av de mindre barnen mellan 2 – 10 år finns en 

större kunskap än vid de äldre barnen som är 11 år och uppåt.  

 

Att ovissheten är så stor beror troligtvis på att två av familjevårdssekreterarna är relativt 

nyanställda och ovissa huruvida ett barn tidigare haft någon medicinsk behandling. 

Familjevårdssekreterarna borde troligtvis hålla sig informerad angående dessa uppgifter och 

det kan vara så att om det funnits några medicinska behandlingar skulle de ha vetat om det. 

Att de inte har kunskap om tidigare medicinska behandlingar kan även bero på att det inte står 

i journalanteckningar och att det kan finnas brister i journalföring. 

 

Psykisk hälsa 
BO tar upp i sin rapport att utsatthet och vanmakt hör ihop och att reellt inflytande för barn 

och unga är väsentligt för att förebygga psykisk hälsa. Inflytande och inhämtning av barns 

åsikter och uppfattning om deras livssituation behövs för att motverka destruktiv utveckling 

för barnen (Barnombudsmannen, 2001).  

 

Det finns samband mellan barns självvärdering och deras attityder mot sig själv och deras 

psykiska hälsa. En positiv självvärdering och attityd mot sig själv ger en mer positiv psykisk 

hälsa (Andersson 1995). En undersökning angående barns psykiska hälsa, gjord av 

Vinnerljung, Hjern och Lindblad, studerade risk för inläggning på sjukhus med 

självmordsförsök eller med psykiatrisk diagnos hos olika grupper med erfarenhet av 

barnavårdsinsatser. Undersökningsgruppen bestod av drygt 20 000 personer som varit 

placerade i social dygnsvård eller haft kontaktfamilj före tonåren. De jämfördes med drygt 

955 000 jämnåriga som inte varit föremål för socialtjänsten. Undersökningen visade att 

överriskerna för självmord var fyra till fem gånger högre under tonåren och i ung vuxenålder 

för de barn som varit i social dygnsvård eller haft kontaktfamilj före tonåren, jämfört med 

jämnåriga som inte varit föremål för socialvård. Vid undersökningen av placeringsorsaker 

utav dessa ungdomar var majoriteten placerade på grund av omsorgsbrist i hemmet och inte 

av egna beteendeproblem (Vinnerljung, 2005). 
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Någon undersökning av självmordsstatistik är inte gjord i undersökningskommunen på grund 

av att undersökningen inriktar sig på aktuella placeringar.  

 

Bilden fick liknande resultat för psykiatrisk vård som för risk för inläggning på sjukhus med 

självmordsförsök och psykiatrisk diagnos, visar undersökning gjord av Vinnerljung, Hjern 

och Lindblad. En förklaring kan vara att socialtjänst och familjehem kan vara mer benägna att 

anlita barn och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) än vad barnens biologiska föräldrar 

skulle ha gjort, men tendensen kvarstod även i vuxen ålder enligt undersökningen. Av unga 

vuxna ökar risken för psykiatrisk vård nästan trefaldigt för de långtidsplacerade barnen 

jämfört med jämnåriga som har växt upp hemma med liknande familjebakgrund (Vinnerljung, 

2005).  

 

Hur den psykiska hälsan ser ut i undersökningskommunen framgår av nedan tabell enligt 

familjevårdssekreterarna. 

 

Tabell 9a: Psykisk hälsa. 
Hur den psykiska 
hälsan ser ut 

Bra % Inte  
bra 

% Orolig  % Bättre % Vet  
inte 

% N 

Barn 2-10 år 10 25 0 0 3 8 0 0 0 0 13 
Barn 11-21 år 12 30 4 10 4 10 3 8 4 10 27 
N 22 55 4 10 7 18 3 8 4 10 40 
 
 
Av de långtidsplacerade barnen i undersökningskommunen ser vi att de mindre barnen mår 

bättre psykiskt än de äldre. Att det inte finns några barn mellan 2 – 10 år som inte anses, inte 

må bra, beror möjligtvis på att de inte kan uttrycka sig att de inte mår bra. Därför vill 

familjevårdssekreterarna anse dem som oroliga i stället och därför upplevs barnen måhända 

friskare för familjevårdssekreterarna än de gör ifall de inte skulle må bra. De äldre barn som 

upplevs som oroliga istället för att inte må bra är överlag utvecklingsstörda, varför de inte 

heller kan uttrycka att de inte mår bra psykiskt. Vissa av barnen räknas som att de mår bättre, 

med detta menas att barnen mått sämre tidigare men mår bättre vid intervjutillfället. 

 

Även om ett barn mår bättre betyder det inte att barnet mår bra även om begreppet inte må bra 

kändes för stort för familjevårdssekreterarna. Även orolig kändes bättre för 

familjevårdssekreterarna än att barnet inte mår bra. Med då barnen faktiskt inte mår bra vare 

sig när de är oroliga eller mår bättre är det intressant att se hur en sammanslagen tabell mellan 
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de som inte mår bra, mår bättre eller är oroliga. En på så sätt sammanslagen tabell skulle bli 

med mår bra, inte mår bra samt vet ej och en ovan beskriven tabell ser ut på detta sätt. 

 
Tabell 9b: En av författaren redigerad variation på barnens psykiska hälsa. 
Hur den psykiska hälsan ser ut Bra % Inte bra % Vet inte % N 
Barn 2-10 år 10 25 3 8 0 0 13 
Barn 11-21 år 12 30 11 28 4 10 27 
N 22 55 14 35 4 10 40 
 
 

Det framgår att en så låg siffra som drygt hälften av barnen mår bra. Det är 55 % av de 

långtidsplacerade barnen i undersökningskommunen som mår bra medan 35 % inte mår bra 

uppger familjevårdssekreterarna. De vet ej i 10 % av placeringarna ifall barnet mår bra eller 

ej.  

 

Psykiatrisk undersökning 
För att utveckla och mer ingående få kunskap om hur barnens psykiska hälsa ser ut ställdes 

frågor: Om barnets psykiska hälsa har undersökts av professionell personal? Om barnet har en 

pågående psykiatrisk kontakt? Om barnet tidigare har haft en psykiatrisk kontakt? Som 

psykiatrisk kontakt räknas både psykiatriker och psykologer men även andra professionella 

personer som finns på BUP, och som de långtidsplacerade barnen har fortsatta kontakter med. 

En annan fråga som ställdes var vem som initierade kontakten och vem som var med vid 

besök. Vid någon enstaka kontakt hade skola, biologisk förälder initierat kontakt med. Någon 

annan kontakt hade både familjehem, skola och familjevårdssekreterare tillsammans initierat. 

Familjehemsförälder var med eller initierade kontakten för fem av barnen och för sju av dem 

var det familjevårdssekreteraren som varit med eller initierat kontakten.  

 

Författaren menar att skillnad mellan undersökning av psykisk hälsa och en psykiatrisk 

kontakt finns. Undersökning av psykisk hälsa är kontakt vid några enstaka tillfällen för 

undersökning och bedömning. Medan en kontakt mellan ett barn och professionell personal av 

mer regelbunden kontakt under en längre period är en psykiatrisk kontakt. I psykiatrisk 

kontakt redovisas pågående och tidigare psykiatrisk kontakt.  
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I undersökningskommunen ser barnens undersökning av psykisk hälsa ut enligt nedanstående 

tabell.  

 

Tabell 10: Undersökning av psykisk hälsa.  
Undersökning av psykisk hälsa Nej % Ja % Vet ej % N 
Barn 2-10 år 8 20 5 13 0 0 13 
Barn 11-21 år 10 25 12 30 5 13 27 
N  18 45 17 43 5 13 40 
 

 
Psykiatrisk kontakt 
Barnens aktuella och tidigare kontakter med psykiatrin ser ut enligt familjevårdssekreterarnas 

uppgift på detta sätt. 

 

Tabell 11: Pågående psykiatrisk kontakt. 
Pågående psykiatrisk kontakt Nej %  Ja % Vet ej % N 
Barn 2-10 år 13 33 0 0 0 0 13 
Barn 11-21 år 19 48 8 20 0 0 27 
N  32 80 8 20 0 0 40 
 
 
Tabell 12: Tidigare psykiatrisk kontakt. 
Tidigare psykiatrisk kontakt Nej % Ja % Vet ej % N 
Barn 2-10 år 9 23 3 8 1 3 13 
Barn 11-21 år 8 20 14 35 5 13 27 
N 17 43 17 43 6 15 40 
 
 
Av de 40 långtidsplacerade barnen i undersökningskommunen är det 17 som har blivit 

undersökt psykiatriskt medan 18 inte har det. Familjevårdssekreterarna vet ej om de övriga 

fem har blivit undersökta eller inte. Åtta av barnen har, medan 17 har tidigare haft, en 

psykiatrisk kontakt. För att jämföra med resultatet av de unga vuxnas överrisker med att få 

psykiatrisk vård som var trefaldigt högre har nästan vart annat av barnen i detta material haft 

en psykiatrisk kontakt. Dock kommer det inte fram i undersökningen av Vinnerljung, Hjern 

och Lindblad om de har undersökt huruvida barnen i deras undersökning hade psykiatrisk 

kontakt under uppväxten.  

 

Hur skall man förstå dessa högre risker? Möjligtvis kan de genetiska faktorerna spela in, i 

synnerhet de som har föräldrar som har långvariga psykiska sjukdomar. De långtidsplacerade 

barnen hade en nästan trefaldigt högre risk fö r psykiatrisk vård än för de som växt upp hemma 

med liknande bakgrund (Vinneljung, 2005). Troligtvis kan en person som varit inom 
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psykiatrin tidigare ha lättare för att återta en kontakt vid behov, än en person som inte tidigare 

haft de erfarenheterna. 

 

Föräldrarnas psykiska hälsa 
Föräldrar, och till stor del mammor som har haft barn som varit placerade har en längre tid 

haft kontakt med psykiatrisk verksamhet. I vissa fall finns även missbruk men ofta är det den 

psykiatriska hälsan som är det dominerande problemet. I grupper som har placerade barn 

påtalas det ofta att mamma-barn-relationen är störd och att det finns anknytningsproblem 

(Andersson 1991). 

 

Forskningsstöd finns för att barn till psykiskt sjuka föräldrar löper större risk för egna 

psykiska störningar eller andra problem som gäller utveckling, funktionsförmåga eller 

beteende. Troligtvis två till tre gånger större är risken för barn till deprimerade föräldrar än 

andra barn att själv få psykiska störningar eller andra problem (Lagerberg och Sundelin, 

2000).  
 

För att ännu bättre kunna komplettera de långtidsplacerade barnens helhetsbild i 

undersökningskommunen undersöktes även föräldrarnas psykiska hälsa. 

Familjevårdssekreterarna har kunskap om huruvida några föräldrar har psykiska problem, 

dock inte alla. 28 av barnen har föräldrar som anses lida av psykiska problem idag, medan 

fyra av barnen har föräldrar utan psykiska besvär. Av åtta barn vet inte 

familjevårdssekreterarna huruvida föräldrarna har psykisk problematik eller ej.  

 

Hur den psykiska ohä lsan hos de placerade barnens föräldrar i undersökningskommunen ser 

ut enligt uppgifter framgår här av tabellen.  

 

Tabell 13: Föräldrarnas psykiska hälsa, från barnen placerades till undersökningen. 
Föräldrars psykiska 
hälsa 

Flickor % Pojkar  % N vid  
placering 

100% N vid  
Undersökning 

% 

Förälder är psykiskt 
sjuk 

7 18 7 18 14 35 28 70 

N 22  18  40  40  
 
 
I tabellen ser vi att 35 % av barnen hade föräldrar som var psykiskt sjuk vid placeringen det 

vill säga att ungefär vart tredje barn som placerades hade en förälder som var psykisk sjuk. 

Idag uppger familjevårdssekreterarna att det är 70 % av de långtidsplacerade barnen i 
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undersökningskommunen som har förälder som har psykisk ohälsa, vilket innebär att nästan 

två av tre långtidsplacerade barn i undersökningskommunen har minst en förälder som är 

psykiskt sjuk. Det har varit en hundraprocentig ökning av psykisk ohälsa från föräldrarna 

sedan barnen placerades. Huruvida det kan komma sig att ökningen för föräldrarnas psykiska 

hälsa så drastiskt förändrats framgår inte av materialet, utan uppgifter har endast redovisats.  

 

En överensstämmande bild av psykiska problem av både barn och någon förälder får vi i tio 

familjer. Det vill säga att vart fjärde långtidsplacerat barn som familjevårdssekreterarna följer 

upp har både förälder och barn någon sorts psykisk ohälsa. I elva familjer vet inte 

familjevårdssekreterarna om ohälsa föreligger mellan båda barnet och förälderns. I 

utredningarna som gjordes vid placeringens inledning kan det utläsas om ytterligare en familj 

där både barn och vuxen har psykisk problematik. Huruvida den största orsaken till psykisk 

sjukdom består av arv eller om psykisk sjukdom kan komma ur miljön är en tvistad fråga. 

Dock kan ett barn boende hos en psykisk sjuk förälder utveckla psykiska besvär (Lagerberg 

och Sundelin, 2000). Huruvida risken skulle försvinna vid en familjehemsplacering är osäkert, 

dock inte troligt av jämförelsen av materialet. 

 

Dock kan människan begrunda att som förälder mista den dagliga kontakten med sitt barn kan 

ge en psykisk ohälsa. En förälder kan möjligtvis också ha hållit ihop sig psykiskt så länge 

barnen bott hemma och sedan när föräldern har möjlighet att släppa ansvaret kan också göra 

att de kan få låta sig bli sjuka. För att få sådan information behövs en kontakt och en annan 

undersökning av de placerade barnens föräldrar än vad denna undersökning riktat in sig på. 

 

Föräldrarnas mortalitet 
Det har visat sig i både svensk, men även i utländsk forskning att majoriteten av ungdomar 

som lämnar sitt familjehem, även de som varit placerade i familjehemmet sedan de var små, 

inte har någon nära kontakt med familjehemmet cirka två år efter placeringens upphörande 

(Egelund och Hestbæk, 2003).  

 

Flertalet av dessa ungdomar har sökt sig tillbaka till sin ursprungsfamilj efter placeringen 

upphört, även de familjer som inte har haft nära kontakt under placeringstiden. Med denna 

kunskap om biologiska föräldrars betydelsefullhet finns också kunskap om frekvensen med att 

ha avlidna föräldrar när barnet varit i vård under uppväxten. En studie, av Franzén och 

Vinnerljung, jämfördes 8000 före detta långtidsplacerade barn med 1,1 miljoner jämnåriga 
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som inte varit placerade. Undersökningen visade att vart sjunde barn som varit i vård fem år 

eller mer hade förlorat sin moder eller båda föräldrarna och vart fjärde barn hade förlorat 

någon av sina föräldrar. Bland jämförelsegruppen var det cirka en av hundra som förlorat 

någon förälder. Som dödsorsak visade forskningen på en ökad frekvens av dödsorsaker utav 

missbruksrelaterade orsaker, suicid och efter yttre våld (Vinnerljung, 2005).  

 

I undersökningskommunen ser de biologiska föräldrarnas mortalitet bland de 

långtidsplacerade barnen ut på detta sätt.  

 

Tabell 15: Föräldrarnas mortalitet. 
 Mor död 

Far lever 
% Far död 

Mor lever 
% Minst en  

förälder död 
% 

Förälder avled innan placering 2 5 1 3 3 8 
Förälder avlidit efter placering 2 5 2 5 4 10 
N 4 10 3 8 7 18 
 

 
Av materialet har 18 %, det vill säga drygt vart femte långtidsplacerat barn en förälder som 

avlidit. Av dessa barn har tre fyllt 18 år vilket var den ålder som Franzén och Vinnerljungs 

undersökning utgick ifrån. Ingen av barnen i undersökningen var utan båda sina föräldrar 

genom dödsfall. Undersökningskommunens långtidsplacerade barn sammanföll med aktuell 

forskning gällande frekvensen av dödsfall trots att tidigare forskning bygger på unga vuxna 

som redan genomgått sin placering. Vad föräldrarna dog av framgick inte av materialet 

inhämtat från familjevårdssekreterarna.  

 

Att en förälders dödsfall är en stor livshändelse och ett trauma för barnen gör att det medför 

en ökad risk för barnens utveckling och psykiska hälsa. Att förlora en förälder räknas som en 

särskilt allvarlig risk för psykiska problem. Men en föräldraförlust behöver inte leda till en 

direkt depression utan det kan vara en sårbarhetsfaktor, följt av andra former av utsatthet. 

Enligt olika undersökningar visar att förlustorsaken kan vara avgörande. Samt hur och vilket 

stöd barnet får efteråt (Lagerberg och Sundelin, 2000). Hur familjevårdssekreterarna 

hanterade barnens sorg var olika från barn till barn. Vissa barn hade stöttning i 

familjehemmen medan andra barn hämtade stöd från skolkurator och socialsekreterare. 

Beroende på hur nära familjevårdssekreteraren är barnet, kan hon ge rätt stöttning. I vissa fall 

måste hon finnas till som stöd till familjehemsföräldrarna och vara deras stöd under en 

livshändelse. Familjevårdssekreteraren måste veta när hon inte är behövd eller önskad. Då det 
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gäller så många barn och forskning visar på separationen mellan det placerade barnen och 

familjehemmen, borde det finnas en öppen diskussion av barnets nätverk av vuxna efter att en 

placering upphör (Vinnerljung 2005). Även BO poängterar vikten av uppföljning efter 

avslutad familjehemsvård och att oplanerade avslut inom vården sker alltför ofta 

(Barnombudsmannen, 2001). 

 

Tonårsgraviditet 
Utländsk forskning som gjorts angående frekvensen av tonårsgraviditeter hos barn som varit 

placerade i dygnsvård har visat sig vara hög. En dansk undersökning visar att flickor som 

varit placerade i sin ungdom, tidigare blir mödrar än andra unga kvinnor (Egelund och 

Hestbæk, 2003).  

 

En undersökning om förekomsten av tonårsföräldraskap bland alla svenskfödda barn födda 

1972 –1983 har visat att 15 – 20 % av flickorna som varit föremål för 

socialtjänstinterventione r under tonåren blev tonårsföräldrar, i jämförelsen med 3 % i 

normalpopulationen. En uppföljningsstudie har funnit att var tredje flicka som placerats på 

särskilt ungdomshem och var fjärde som placerats i annan institutionsvård på grund av 

beteendeproblematik blev förälder före 20-årsdagen. Flickor som placerats i familjehem var 

färre, men ändock högre än vid jämförelse med normalpopulationen. Pojkar som blev 

tonårsföräldrar var färre än flickorna, men även de var fler än andra jämnåriga (Vinnerljung, 

2005).  

 

I undersökningskommunen ser resultatet angående tonårsgraviditeter ut enligt tabell 14. 

Urvalet och avgränsningen måste uppmärksammas då undersökningen om tonårsgraviditeter 

efterfrågat barn från 16 års ålder. Det vill säga N=19 i eftersom de yngre barnen under 16 år 

har tagits bort ur materialet.  

 

Tabell 14: Tonårsgraviditet.  
Graviditet Flickor % Vet 

ej 
% Pojkar % Vet 

ej 
% N % Vet 

Ej 
% 

Graviditet 
förekommer/har 
förekommit 

4 21 4 21 0 0 3 16 4 21 7 37 

N 12    7    19    
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Av materialet syns att flickor som varit/är gravida är fyra av tolv, vilket skulle ha stämt med 

forskningsresultatets genomsnittliga var tredje flicka. Det vill säga om alla graviditeterna 

skulle ha utmynnat i ett föräldraskap. Av pojkar vet familjevårdssekreterarna inte någon som 

varit/är delaktig i graviditet, men de menar att de inte vet med säkerhet gällande tre av 

pojkarna. Av detta kan utläsas att familjevårdssekreterarna menar med relativ säkerhet att de 

vet att fyra av pojkarna inte varit/är delaktiga i någon graviditet. Samt att åtta av flickorna inte 

heller varit/är gravida. Av de som varit/är gravida har inte alla fullföljts utan graviditeten har 

avbrutits av olika anledningar. Av dessa 19 barn vet inte familjevårdssekreterarna om 

graviditet förekommit hos sju av barnen.  

 

Det finns en överrepresentation i de fall där barnen placeras utanför hemmet där modern är 

ensamstående (Andersson, 1991). Mammans ansvar för barn och graviditet är större än 

pappors i både teori, ideologi och praktik. Det är oftast mammorna som ensam görs ansvariga 

för brister i hemmiljö men även för graviditeten (Andersson 1995). Troligtvis är det en orsak 

till att familjevårdssekreterarna menar att de har mer information om flickorna än om 

pojkarna. 

 

Att jämföra detta material med övrig forskning är omöjligt både på grund av att tidigare 

forskning av tonårsgraviditet inte undersökt avbrutna graviditeter. Om avbrutna graviditeter 

hade tagits upp hade möjligtvis ännu större siffror varit aktuella. Dessutom har många av 

barnen i denna studie flera år kvar att bli tonårsförälder än vad nuläget kan uppvisa.  

 

Barnens skolgång 
Skolgången hör till den viktigaste ingången till arbete och självförsörjning i vuxen ålder. 

Barnen skall lära sig läsa, skriva och räkna. Det är också ett ställe där barnen skall få känna  

sig kompetenta och lära sig att arbeta med att få goda relationer till både vuxna och kamrater. 

I skolan finns dessutom ett flertal vuxna som kan få betydelse för barnen i framtiden. Dock 

visar forskning nästan entydigt på stora problem för barn som har varit placerade (Egelund 

och Hestbæk, 2003).  

 

Barn har rätt till stöd av skolan i hemkommunen det vill säga folkbokföringskommunen såväl 

inom undervisning, övriga pedagogiska insatser, läromedel, utrustning och 

handikappanpassning med mera. Placerade barn har följaktligen samma rätt till skolgång och 

på samma villkor som de barn som bor i kommunen i sina föräldrahem. Barn som placeras har 
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många gånger behov av särskilda stödinsatser i skolan och det kan vara känt redan innan 

placeringen och barnen redan i den tidigare skolgången erhållit stöd. Efter uppmärksammad 

forskning om utfallet av placerade barns utbildning har lagstiftningen gett socialnämnden 

särskilt ansvar för skolgången. Av 6 kapitlet 7 § SoL (se bilaga 2) framgår att socialnämnden 

skall verka för att barnet skall få en lämplig utbildning. Mer specificerat står i 3 kapitlet 7 § 

socialtjänstförordningen (SoF) (se bilaga 2). Där detaljredovisas på så sätt att även om 

skolplikten utgått, bör ett barn som vårdas i familjehem ges möjlighet till kompletterande 

utbildning. Om detta inte går, bör ungdomen ges möjlighet till arbetsträning eller annan 

grundläggande yrkesträning som underlättar till en anställning eller fortsatt yrkesutbildning 

(Erman, 2003).  

 

Vinnerljung poängterade 1998 det märkliga ointresse i Sverige för de långtidsplacerade 

barnens skolresultat, trots att flera generationers barnavårdslagsstiftning har markerat 

betydelsen av utbildning. Att skolan är betydelsefull trycker föräldrar på i sina försök att få 

sina barn utbildade. Det är en generell sanning med utbildningens betydelse vilket även den 

svenska forskningen pekar på. Hur kan det då komma sig att de långtidsplacerade barnens 

utbildningsnivå är så låg i förhållande till normalbefolkningen (Vinnerljung, 1998). 

 

Den granskning som Riksdagens revisorer avslutade 2002 visade alltjämt på problem som 

finns kvar inom familjehemsvården. Ett av problemen som särskilt poängterades var att de 

familjehemsplacerade barnens skolgång inte fungerade tillfredsställande (Riskdagens 

revisorer, 2001).  

 

Har barnen som placerats i undersökningskommunen erhållit det stöd och den hjälp som de 

enligt lagstiftning har rätt till? Hur ser det ut med resurser? Vem bekostar resurser som 

existerar? Vilka hjälpmedel och möjligheter finns det? Av de placerade barnen är det två som 

under året har slutat skolan av någon anledning. Men då dessa barn varit placerade och 

kunskap om deras skolsituation finns kommer dessa barn att tas med i undersökningen. De 

indelades i hur de hade det innan de avslutade studierna. Även de mindre barnen tas med då 

de går på förskola och genomgår den kunskapsinhämtning som pågår där.  
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Enligt uppgift från familjevårdssekreterarna ser de långtidsplacerade barnens skolgång ut 

enligt tabellen nedan.  

 

Tabell 16: Skolgång. 
Barnens skolgång Flickor % Pojkar % N % 
Anpassad studie, sär eller liten grupp  8 20 6 15 14 35 
Familjevårdssekreterarna har kontakt med 
skolan 

9 23 12 30 21 53 

Lätt för studier 7 18 2 5 9 23 
Medelelev 2 5 0 0 2 5 
Svårt för studier 13 33 13 33 26 65 
Vet ej barnet har skolsvårigheter 0 0 3 8 3 8 
Barnet genomgått skolutredning 9 23 12 30 21 53 
Har barnet extra resurser 8 20 9 23 17 43 
N 22  18  40  
 

 

Av de 17 barn som har extra resurser vilket de har rätt till, är det två resurser som 

socialnämnden i placeringskommunen bekostar, det vill säga undersökningskommunen. 

Övriga 15 resurser bekostar skolan. 35 % av barnen som är familjehemsplacerade har 

antingen anpassad studiegång, går i en liten grupp eller i särskola. Hur kan det komma sig att 

så många barn har en problematisk skolgång? Och finns det något som kan förändra och 

förbättra förutsättningarna för barnen? Av de långtidsplacerade barnen är det 65 % som har 

svårt för studierna. Då är frågan hur utbildningen kommer att bli för dessa barn? Kommer de 

att klara en utbildning eller kommer de att få gå på ett individuellt program under 

gymnasietiden för att antingen läsa upp betyg eller få en praktikplats som arbetsträning?  

 

Samarbetssätt 
I en FoU-rapport (Sundell och Colbiörnsen, 1996) gjord i Stockholms län undersöktes 

socialsekreterarnas upplevelser av kontakten med skolan av barn och ungdomar som varit 

aktuella på socialbyrån under 1995. Där var upplevelsen att i 80 % hade det förekommit 

kontakt mellan skola och socialtjänst. Vid 78 % hade socialtjänst och skola mer än en kontakt 

och vid 52 % en mer regelbunden kontakt med minst fem möten. De vanligaste 

samarbetssätten var samverkansgrupper, men det förekom även informella kontakter och 

regelbundna träffar med elevvårdsteam. I vissa fall fanns socialsekreterare avdelande som 

kontaktmän i skolan och i några fall fanns en kurator eller socialsekreteraren anställa av 

socialtjänsten som satt på skolorna (Sundell och Colbiörnsen, 1996). Om samarbetet är större 
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om barnen inte är placerade framgick inte i den studien, inte heller om något av barnen i den 

studien var familjehemsplacerade. 

 

De finns olika försök till förändringar eller lösningar för att barnen skall få en bättre 

utbildning. Några förslag är att rekrytera mer högutbildade familjehem, ge familjehemmen 

större stöd i deras arbete med skolgången, att socialtjänsten tar på sig större ansvar. I 

Manchester exempelvis anställdes år 1989, 30 stycken heltidsanställda lärare med en 

arbetsuppgift att bevaka och stödja placerade barns utbildning och utveckling i skolan. Varje 

lärare ansvarade för 10 barn (Vinnerljung, 1998).  

 

Varför har de långtidsplacerade barnen skolproblem? Finns det en enkel orsak? Finns det 

något kommunen kan göra för att stödja dem till en bättre utbildning? Enligt Egelund och 

Hestbæk (2003) prioriterade inte kommunerna arbetet kring barnens skolgång i förhållande 

till andra anslutningar i samband med placeringen. Hänsyn till skolproblemen medräknades 

inte i matchningen mellan barnen och familjehemmet trots att förvaltningen som regel kunde 

erhålla information om specifika behov barnen hade i sin tidigare skolgång. Dock var där en 

osäkerhet mellan lärarna och socialsekreterarna om ansvarsområden vilket ställde till stora 

problem gällande barnens skolgång (Egelund och Hestbæk, 2003).  

 

Att undersökningskommunen har visat en medvetenhet om barnens situation och en villighet 

till förändring kan synas genom förändringen till att tillhandahålla socialsekreterare som 

endast handlägger familjehemsplaceringar. Vid intervjun berättade en familjevårdssekreterare 

att diskussion tagit vid om de långtidsplacerade barnens utbildning och mer tid skulle läggas 

på skolgången och kontakten inom en snar framtid. Vad finns det familjevårdssekreterarna 

kan göra för att förändra skolgången och vad gör de idag?  
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Enligt uppgift ser de intervjuade familjevårdssekreterarnas interventioner med de 

familjehemsplacerade barnens skola ut enligt nedan visade uppgift. 

Åstadkoms  

Tabell 17: Utbildningsinterventioner. 
Vad familjevårdssekreterarna gör 
för att förbättra utbildningen 

 

Möte 3 
Motivationssamtal 1 
Motivationssamtal samt möte 1 
Kontakt med skola 2 
Inackordering 3 
Inget  30 
Summa 40 
 

 
Av 40 barn som är långtidsplacerade och 26 som har uppenbara skolproblem är det 30 barn 

som inte får något stöd från placeringskommunen, det vill säga undersökningskommunen. Är 

det med lagstöd enligt 3 kapitlet 7 § SoF (se bilaga 2)? Familjevårdssekreterarna har till stor 

del lagt över barnens skolgång på familjehemmet. Efter att ha studerat resultat från tidigare 

forskning är frågan om det är tillräckligt? Behöver inte socialtjänsten engagera sig mer för att 

barnen skall få ett bättre utbildningsresultat.  

 

Barnens och familjehemmens läsvanor 
Olika projekt finns efter kunskap om hur viktigt läsandet är. Barns behov av läsning påverkar 

barnens inhämtning av kunskap. Det är bra om föräldrar läser samma böcker som barnen och 

ställer frågor om innehållet för att få fram information om hur mycket barnen förstår av 

läsningen i en bok (Vinnerljung, 1998).  

 

Med tanke på hur viktig läsning är, enligt Vinnerljung, ställdes frågan ifall barnen i 

undersökningskommunen läser? Vad de läser? Och samma frågor ställdes om 

familjehemmen. Hur familjevårdssekreterarna visste om barnen och familjehemmens läsvanor 

ställdes också. I undersökningskommunen ser de långtidsplacerade barnen och deras 

familjehems läsvanor ut enligt nedanstående tabell. 

 

Tabell 18: Barnens och familjehemmens läsvanor. 
 Inget Vet ej tidningar böcker Familjehemmet läser böcker N 
Barnen läser 11 6 8 11 4 40 
Familjehemmens läsvanor 7 14 5 14  40 
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Familjevårdssekreterarna menar att på vilket sätt de anser att de vet något om barnen och 

familjehemmens läsvanor beror på att det endera ligger böcker och tidningar framme, eller 

genom samtal. Eller tror familjevårdssekreterarna att barnens och familjehemmens läsvanor 

ser ut på det sätt som de beskriver. I vissa familjer, som exempelvis akademikerfamiljer tar 

familjevårdssekreterarna förgivet att dessa familjer läser böcker regelbundet. Att 11 av barnen 

inte har någon läsvana bådar inte gott inför framtiden, om barnen inte läser regelbundet eller 

har en läsvana är det svårt att tillgodogöra sig läxor och studier. Vilket inte ser bra ut efter 

ovan nämnda projekt om hur viktigt det är med barns läsning. 

 

Barnens byte av skola 
Uppföljning av skolgång är en central del i den brittiska barnavården vilket är ett resultat av 

forskningserfarenheter. Även i USA uppmärksammas skolfrågor i ett försök att förändra 

oddsen. I ”Helping social workers address the educational needs of foster children” 

rapporterade Emerson och Lovitt (2003) att 50 % av placerade ungdomar bytt skola minst 

fyra gånger från att de började sin utbildning. I Kalifornien fanns det 18 åriga ungdomar som 

bytt skola 9 gånger. I och med skolbytet blev dessa mobila barn mästare på att lära känna nya 

klasskamrater, nya skolmetoder och nya lärare (Zetlin, Weinberg, Kimm, 2005). Huruvida 

barnen i undersökningskommunens har förändrat sin skolgång redovisas i tabellen nedanför. 

 

Tabell 19: Förändrad skolgång. 
Förändrad skolgång Barn 2-

7  
% Barn 8-

16  
% Barn 17 – 

21  
% N % 

Bytt förskola 3 78     3 8 
Gått om klass   5 13 4 10 9 23 
Ändrat 
gymnasieprogram 

    3 8 3 8 

Bytt skola 3 8 11 28 12 30 26 65 
Vet ej   1 3     
N 7 18 17 43 16 40 40  
 
 
Studien tar inte upp hur många gånger barnen i undersökningskommunen bytt skola utan 

riktar in sig på om någon gått om en klass, bytt klass, ändrat gymnasieprogram, eller bytt 

skola eller förskola. Barn som får förändrad skolgång måste träna på att lära känna nya 

klasskamrater, lärare och andra arbetsmetoder. Att lärare inte undervisar på samma sätt och att 

utbildningen inte ser likadan ut överallt gör att dessa barn, 65 % kan missa mycket av 

undervisning. De 3 mindre barnen missar troligtvis inget i utbildning eller kunskapsväg, men 
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de 11 barn mellan 8 – 16 år och de 12 ungdomar mellan 17 – 21 år har troligtvis förlorat 

avsevärda kunskaper under deras utbildning.  

 

En förhoppning är att kommuner skall taga aktuell forskning i beaktande gällande det 

negativa utfall hos de långtidsplacerade barnens skolgång och att samhället i större 

utsträckning skall intressera sig för skolgången hos de placerade barnen. Huruvida 

undersökningskommunen engagerar sig i skolgången är en individuell fråga som beror på 

barnens behov enligt familjevårdssekreterarna. Med tanke på forskningen (Vinnerljung 1998) 

som kommit fram till barnens negativa utfall av utbildning är det skrämmande att 65 % har 

bytt skola och därigenom troligen har fundamentala luckor i utbildningen.  

 

Slutdiskussion 
 
Sammanfattning  
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur de långtidsplacerade barnen i en 

undersökningskommun hade det. Att ta reda på vad socialtjänsten gör för de barn som 

samhället har tagit på sig ansvaret för. Efterforskningen skulle undersöka hur socialtjänsten 

förvaltar ansvaret för barnens uppväxt gällande skola, fysisk och psykisk hälsa. Dessutom 

skulle studien även redovisa barnens tonårsgraviditet samt föräldrarnas psykiska hälsa och 

mortalitet. 

 

Eftersom gällande forskning visar på att många familjehemsplacerade barn har en sämre 

somatisk hälsa än övriga barn är det av vikt för samhället att satsa på kunskap om barnens 

hälsa. Att de placerade barnen i undersökningskommunen mår bättre än vad forskning pekar 

på är ett intressant fenomen och orsaken kan bero på olika faktorer. Att ta för givet att BVC 

och skolhälsovården skall ansvara för barnens somatiska hälsa är problematiskt. Dock bör inte 

barn behandlas regelbundet som inte behöver läkarvård.  

 

Även barnens psykiska hälsa är av vikt och betydelse som samhället måste ta i beaktande. 

Undersökningen har i stort kommit fram till liknande resultat som aktuell forskning angående 

barnen i undersökningskommunens psykiska hälsa. En jämförelse med självmordsstatistiken 

har dock inte gjorts. Att många av barnen inte mår bra psykiskt har kommit fram i materialet 

och orsaken till ohälsan är oviss. Det har framkommit i undersökningen att 

familjevårdssekreterarna handlägger fysisk och psykisk ohälsa på olika sätt. Socialtjänsten i 

den undersökta kommunen har mer aktivt engagerat sig i barnens psykiska hälsa i förhållande 
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till den somatiska då familjevårdssekreterarna initierade förbindelsen vid sju av barnens 

kontakter. Familjevårdssekreterarna har även varit med vid besök och de har samröre med 

BUP. 

 

Att barn till psykiskt sjuka föräldrar har större problematik än andra barn gällande att själv ha 

psykisk sjukdom, utvecklingsproblematik och beteendeproblematik har framkommit i inläst 

material. Att många av de långtidsplacerade barnen i undersökningskommunen har föräldrar 

som har en psykisk ohälsa har också framlagts. Men att föräldrarnas psykiska ohälsa har ökat 

från barnen placerats till aktuella siffror med 100 % är skrämmande och frågan som ställs blir, 

vad kan göras åt det?  

 

Familjehemsplacerade barn, speciellt långtidsplacerade barn, har i förhållande till övriga barn 

i samma ålder i större grad mist sina föräldrar. Många av dessa barn har heller ingen kontakt 

med sina familjehemsföräldrar ett par år efter att de flyttat från familjehemmet, varför de står 

utan någon vuxen i sin närhet att rådgöra med och få hjälp av. Resultat från tidigare forskning 

angående föräldrars mortalitet visar på samstämmiga uppgifter som denna studie tagit upp 

dock har många av barnen fler år kvar av sin familjehemsvistelse. Dock är inga av barnen i 

undersökningskommunen utan båda sina föräldrar genom dödsfall. 

 

Barn som får förluster har en större risk än övriga barn att få psykiska problem. Även om en 

förälders dödsfall inte resulterar i en depression, är en så stor förlust ett trauma och en 

sårbarhetsfaktor. Likaså visar forskning att förlustorsakerna är avgörande för hur stor risk för 

depression eller psykiska problem barnet kan få. Men det är ändock stödet barnet måste få 

efteråt som är mest avgörande för barnets fortsatta utveckling. Hur familjevårdssekreterarna 

hanterar barnens sorg är viktigt och känsligt. Hanteringen är olika från barn till barn, beroende 

på hur nära sekreteraren tycker att hon kan komma. Har barnet störst förtroende för 

familjehemmet är det dit som barnet vänder sig främst, dock menar familjevårdssekreterarna 

att de finns i bakgrunden och kan vara behjälpliga.   

 

Vad gäller de familjehemsplacerade barnens tonårsgraviditeter finns det stora frågetecken. Att 

familjevårdssekreterarna har större vetskap om flickornas situation är uppenbar. Om orsaken 

beror på att det är lättare att prata med flickor, eller om familjevårdssekreterarna anser att det 

är viktigare att inte flickor blir gravida har inte framkommit i undersökningen. Att 

tonårsgraviditet är högre hos familjehemsplacerade barn är omforskat. Studiens barn skulle ha 
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haft ett samstämmigt resultat som forskning påvisar ifall graviditeterna skulle ha fullföljts. 

Med då alla graviditeter inte utmynnar i barnafödande är det omöjligt att jämföra med annat 

slags material. Dessutom kommer eventuellt fler av barnen att genomgå en graviditet innan 

placeringen avbryts. I den tidigare forskningen har författaren inte heller funnit 

undersökningar av andra ungdomarnas avbrutna graviditeter heller. Ifall det gjorts hade 

troligtvis resultatet från de undersökningarna varit än större. 

 

De långtidsplacerade barnens skolgång är enligt forskning inte tillräcklig. Undersökningen 

visar ingen kunskap om barnens utfall utan endast hur de ligger till idag. Många av barnen har 

svårt för skolan och vissa har extra resurser. Dock är det skolan som bekostar de flesta medan 

undersökningskommunen endast är behjälplig för två av barnen. Familjevårdssekreterarna 

engagerar sig i de fall där de anser att de behöver, medan de överlåter till familjehemmen att 

ansvara för de andra. Vilket enligt tidigare forskning inte är tillräckligt för att barnens 

skolgång och utbildning. 

 

Barnen nödgas byta skola och klasser, de måste skaffa nya kamrater och lära sig nya lärares 

arbetssätt. I och med barnen har behövt göra detta byte får de troligen fundamentala luckor i 

sin utbildning. Att det påverkar barnens utbildning och arbetsmöjligheter är tydligt men hur 

skall undersökningskommunen komma åt och ge rätt hjälp till dessa barn. 

 

Att familjevårdssekreterarna tror att elva av barnen inte har någon läsvana alls samt att de inte 

vet om sex av barnen har läsvana bådar inte gått för de långtidsplacerade barnens 

studieresultat. Forskning har visat att läsvanor i hemmet främjar utbildning varför det torde 

vara viktigt att även familjehemsföräldrar läser.  

 

Hur har nu de långtidsplacerade barnen det i undersökningskommunen det gällande fysisk, 

psykisk hälsa och skolgång och vem är det som har ansvaret för det. Och hur har barnens 

föräldrar det med den psykiska hälsa och mortaliteten och ungdomarna det med 

tonårsgraviditet.  

 

Studien har kommit fram till att de långtidsplacerade barnen i undersökningskommunen i stort 

har en liknande situation som övrig forskning visar. Trots att undersökningskommunen satsat 

på familjevårdssekreterare, som endast behöver koncentrera sig på familjehemsplacerade barn 

och uppföljningen av dem. Familjevårdssekreterarna har knapp kunskap om barnens 
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somatiska hälsa och kunskapen som de menar att de har är antaganden. 

Familjevårdssekreterarna har större kunskap om barnens psykiska hälsa, där undersökningen 

visar att mer än vart tredje barn har en psykisk ohälsa. Gällande de långtidsplacerade barnens 

skolgång har 65 % av barnen svårt för skolan och inlärning, trots detta hjälper 

undersökningskommunen endast till med resurshjälp i två av ärendena. Av barnens föräldrar 

har ökningen av psykisk sjukdom och mortalitet ökat med mer än 100 % sedan barnen 

placerats. 70 % av barnen har minst en förälder som är psykiskt sjuk vilket är ett högt antal. 

18 % av de långtidsplacerade barnen har en förälder som är avliden. En positiv aspekt är att 

inget av barnen har mist båda sina föräldrar genom dödsfall. Att barnens tonårsgraviditet hade 

följt statistik om de hade varit fullbordade kan knappast jämföras då jämförelsematerialet inte 

har tagit upp avbrutna graviditeter i sin undersökning samt att barnen i 

undersökningskommunen har flera år kvar av sin ungdom.  

 

Sammanfattningsvis åskådliggör resultatet att undersökningskommunen visar på ett 

samstämmigt resultat som övrig forskning. Avvikelsen som syns i materialet är de 

långtidsplacerade barnens etniska bakgrund, där barn med svensk bakgrund är 

överrepresenterade vilket är motsatt till den övriga forskning som är gjord i ämnet. Samt 

barnens somatiska hälsa som visar på ett bättre mående för barnen än övrig forskning visar. 

När det gäller psykisk hälsa, tonårsgraviditet, föräldrars mortalitet samt barnens skolgång 

visar undersökningen inga större avvikelser. Dock är det oroande att det enligt forskning visar 

dessa barns framtid ett negativt utfall.  

 

Slutord 
Vad är anledningen till att våra familjehemsplacerade barns framtid synes dyster och negativ? 

Undersökningen visar på ett relativt samstämmigt resultat som övrig forskning, trots att 

undersökningskommunen satsat på familjehemsvården genom att handha socialsekreterare 

som har specialiserat sig på uppföljning av barn som familjehemsplacerats. Vad kan 

familjevårdssekreterarna göra för att förändra utfallet för dessa barn som är långtidsplacerade 

och hjälpa dem till ett mer positivt öde? Ett stort engagemang kan uppfattas vid intervjuerna 

för barnens situation. Vissa saker tas för givna och andra tänks troligen inte på, samt är 

arbetsbelastningen för familjevårdssekreterarna oftast hög.  

 

I de flesta fall har människan en dröm där hon lever lycklig i alla sina dagar med man, fru och 

barn. Verkligheten ser inte ut på detta sätt. Hur hade barnen haft det om de inte blivit 
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placerade? Även om forskning visar att hemmavarande barn har det lika bra och ibland bättre 

än placerade är ändå författandens förmodan och förhoppning att barn inte placeras i onödan. 

Ett barn som inte får någon näring av rätt mat kan dö eller utveckla hjärnskador. Barn som 

växer upp med våld i hemmet kan bli misshandlade till döds, utveckla hjärnskador eller kan 

de själva bli misshandelsutövare. Många och intensiva insatser pågår innan en placering sätts i 

stånd och undersökningskommunen har en stor öppenvård. Därför skall det till mycket innan 

barnet placeras i familjehem.  

 

Att familjevårdssekreterarna tar för givet att BVC och skolhälsovården ansvarar för barnens 

somatiska hälsa är inte acceptabelt. Dock bör barn som inte har ett behov av läkarvård inte 

heller behandlas medicinskt, därför måste ett samarbete av socialvård och hälsovård utarbetas.  

 

Socialtjänsten har mer aktivt engagerat sig i barnens psykiska hälsa än i deras somatiska och 

sekreterarna initierade sju av kontakterna till barnen. Familjevårdssekreterarna har även varit 

med vid besök och de har samröre med BUP. Familjevårdssekreterarna handlägger fysisk och 

psykisk ohälsa på olika sätt. Hur det kan komma sig att det finns mer kontakt med BUP än 

med hälso- och sjukvård är ett intressant fenomen. Trots allt finns det barn som har en 

medicinsk behandling inom somatiken också. Är den psykiska hälsan viktigare för 

familjevårdssekreterarna? Eller är inte familjehemsföräldrarna så intresserade av att följa med 

till BUP som till en annan medicinsk avdelning? Anledningen till att det är på detta sätt 

kommer inte fram i studien, men det hade varit intressant att veta mer om.   

 

Att många av de långt idsplacerade barnen föräldrar i undersökningskommunen har psykiska 

problem kom fram i undersökningen. Att antalet och ökningen var så markant var förvånande 

och tragiskt. Eftersom barn till psykiskt sjuka föräldrar har det svårt ställs frågan vad 

familjevårdssekreterarna kan göra för att underlätta för dessa barn och deras förståelse för sina 

föräldrar? Sjukvården har olika grupper där barn till psykiskt sjuka föräldrar träffas för att 

prata och inhämta kunskap. Förhoppningsvis kan detta ge en hjälp till något barn. Går det på 

något sätt att bryta utvecklingsriktningen för barnen så att de kan bli starka individer och 

självständiga i sitt fortsatta liv? Förhoppningsvis kan familjevårdssekreterarna i 

undersökningskommunen finna en lösning.  
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Familjevårdssekreterarnas hantering av barnens sorg är olika från barn till barn, beroende på 

hur nära sekreteraren tycker att hon kan komma. Är sekreteraren inte känslomässigt nära 

barnet får hon inte tränga sig på. Har barnet störst förtroende för familjehemmet är det dit som 

barnet vänder sig främst, dock måste familjevårdssekreteraren finnas i bakgrunden och vara 

behjälplig i att stötta familjehemmet vid behov.   

 

Då det gäller så många barn och forskning visar på separationen mellan det placerade barnen 

och familjehemmen, måste det utarbetas och finnas en öppen diskussion av barnets nätverk 

efter att en placering upphör. Alla barn bör ha rätt till någon vuxen att vända sig till även efter 

de har slutat skolan och flyttat från familjehemmet.  

 

Vad gäller de familjehemsplacerade barnens tonårsgraviditeter finns det stora frågetecken. Att 

familjevårdssekreterarna har större kunskap om flickornas situation är uppenbar. Om det är 

för att människor i allmänhet känner ett större ansvar för flickornas position, som är den som 

bär på barnet och som har det största reella ansvaret, måste låtas vara osagt. Det kan också 

vara så att det är lättare att prata sexuallitet med flickor än med pojkar, då 

familjevårdssekreterarna själva är kvinnor.  

 

Samhällets krav på utbildning gör det svårt för barn som inte har lätt för sig i skolan. Att 

socialnämnden skall underlätta för familjehemsplacerade barn står i lagen, trots intentionen 

med lagen synes utfallet för placerade barn dystert. Att barn skall få resurser som fordras och 

att de i så liten omfattning som möjligt skall behöva byta skola är ett minimum, dock verkar 

svårigheterna överväga. Trots allt är förhoppningen efter att genomfört denna undersökning 

att viljan som finns hos familjevårdssekreterarna kommer att förändra för de här barnens 

framtid. 

 

Med dessa synpunkter avslutas studien och författaren tackar för sig. 
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Bilaga 1.  
Frågor 

1. Identitet? 
2. Ålder? 
3. Kön ålder vid placering? 
4. Placeringsår? 
5. Placeringstid? 
6. Placeringsbeteckning?  
7. Lagrum? 
8. Familjevårdssekreterare? 
9. Klass? 
10. Skola? 
11. Har barnet bytt skola? 
12. Har barnet gått om? 
13. Har barnet lätt för sig i skolan? 
14. Gjorts någon utredning i skolan? 
15. Har barnet några extra resurser? 
16. Om, vem bekostar dem? 
17. Har du någon kontakt med skolan? 
18. Har biologiska föräldrar kontakt med skolan? 
19. Om, på vilket sätt?  
20. Gör du något speciellt för att barnen skall få en bra skolgång?  
21. Är det någon som hjälper barnet med läxor?  
22. Hur vet du det? 
23. Vad har barnet för läsvana? 
24. Vad har familjehemmet för läsvanor?  
25. Hur vet du det?  
26. Har barnet tillgång till dator? 
27. Vilken utbildning har familjehemmet? 
28. Vad arbetar familjehemsföräldrarna med? 
29. Har barnet någon fritidsaktivitet? 
30. Har biologiska föräldrar någon långvarig somatisk sjukdom? 
31. Har biologiska förälder någon långvarig psykisk sjukdom? 
32. Har biologiska föräldrar någon långvarit missbruksproblematik? 
33. Har du mandat från föräldrarna att prata med barnet om vad du vill? 
34. Har du mandat från familjehemmet att prata med barnet om vad du vill? 
35. Är föräldrarna välkomna till familjehemmet? 
36. Vet du om barnet har förtroende för någon?  
37. Hur vet du det? 
38. Hur ser barnets somatiska hälsa ut?  
39. Hur vet du det?  
40. Har barnet varit på läkarundersökning? 
41. Vem ordnade?  
42. Vem var med?  
43. Har barnet någon medicinsk behandling?  
44. Har barnet haft någon tidigare medicinsk behandling?  
45. Vem följer upp eventuella hälsoproblem?  
46. Vem är med vid kontakter med sjukvården? 
47. Hur ser barnets psykiska hälsa ut?  
48. Hur vet du det? 
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49. Har det gjorts någon undersökning av den psykiska hälsan?  
50. Har barnet någon pågående kontakt med psykiatrin?  
51. Har barnet haft någon tidigare kontakt med psykiatrin? 
52. Om, vem ordnade?  
53. Vem var med?  
54. Har barnet varit gravid?  
55. Är barnet gravid?  
56. Vet du något om barnets sexuella vanor?  
57. Vet du om barnet har kontakt med någon ungdomsmottagningik?  
58. Vet du om barnet använder preventivmedel?  
59. Vet du om barnet har någon att prata med om sin sexuallitet, preventivmedel eller 

annat?  
60. Lever föräldrarna?  
61. Om inte dog föräldern innan eller efter placeringen? 
62. Levde föräldrarna tillsammans vid placeringen?  
63. Lever föräldrarna tillsammans idag?  
64. Har barnet invandrarbakgrund med minst en förälder född utomlands? 
65. Vilken placeringsorsak har barnet? 
66. Vilken syskonplats har barnet? 
67. Var bor syskonen? 
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Bilaga 2 
Lagrum som används i uppsatsen.  
 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
4 kapitlet 1 § SoL 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt t ill bistånd av socialnämndens för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt 
liv.  
 
5 kapitlet 1 § SoL  
Socialnämndens skall: 
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har 
visat tecken till en ogynnsam utveckling, 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroende framkallande medel 
samt dopningsmedel, 
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och om hänsynen till 
den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller 
adoption har avgjorts. 
 
6 kapitlet1 § SoL 
Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än 
det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. 
Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i 
ett annat hem än det egna får god vård. 
Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och 
andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 
 
6 kapitlet 2 § SoL 
Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård 
eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna 
hemmet. Enligt 3 § skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. 
 
6 kapitlet 3 § SoL 
Behovet av sådana hem som avses i 12 § Lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ Lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall skall tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse är 
central förvaltningsmyndighet för dessa hem. Styrelsen leder och har tillsyn över 
verksamheten vid hemmen. 
Staten institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal att 
uppdra åt ett landsting eller en kommun att inrätta och driva ett sådant hem som 
avses i första stycket. 
För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den 
kommunen som begärt placeringen. 
 
6 kapitlet 4 § SoL 
Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall bedrivas i samråd med 
socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 § . 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare 
föreskrifter om vård i familjehem och hem för vård eller boende. 
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6 kapitlet 5 § SoL 
När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av 
någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 
kapitlet 2 § alltid beaktas. 
 
6 kapitlet 6 § SoL 
Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna 
eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne. 
Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att 
förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är 
utredda. Om nämndens prövning gäller ett hem i en annan kommun skall nämnden 
informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut. 
 
6 kapitlet 7 § SoL 
Socialnämnden skall i fråga om den barn som avses i 6 § 
- medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 
uppväxtförhållanden, 
- verka för att de får lämplig utbildning, 
- lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp 
som de behöver. 
 
6 kapitlet 8 § SoL 
Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, skall 
socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande 
behövs. 
När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen 
verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kapitlet 8 § föräldrabalken. 
 
6 kapitlet 9 § SoL 
Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran 
meddelas av socialnämnden  i vårdnadshavarens hemkommun. 
Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skuldigheterna enligt 7 §. 
 
6 kapitlet 10 § SoL 
Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till 
att förmedla barn till hem som avses i 6 §. 
 
6 kapitlet 11 § SoL 
Om vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerad hos, får kommunen 
fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning.  
 
Resterande 6 kapitel, från 12 § till och med 16 § avser internationella adoptioner 
varför dessa inte medtages i uppsatsen. 
 
11 kapitlet 1 § SoL 
Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller 
på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden. 
Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes 
avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.  
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Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
1 § LVU inledande bestämmelser 
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den 
unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och 
integritet.  
Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de 
situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte 
kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom 
eller henne och, när den unge har fyllt 15 år av honom eller henne själv. 
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan 
vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är 
lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med 
den unges samtycke.  
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycker enligt 22 och 24 §§. 
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. 
Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den 
unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.  
 
2 § LVU 
Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.  
 
3 § LVU 
Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 31 
kapitlet 1 a § brottbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov 
av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket.  
 
6 § LVU 
Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, 
om 
1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges 
hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras 
eller vidare åtgärder hindras.  
Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens 
ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om 
omhändertagande. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att 
den unge omedelbart skall omhändertas.  
 
11 § LVU 
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon 
skall vistas under vårdtiden. 
Nämnden får medge att den unge vistas i sitt egen hem, om detta kan antas vara bäst 
ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av denna lag skall dock 
alltid inledas utanför den unges eget hem. 
Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas får 
ordförande eller någon annan ledamot som nämnden förordnat besluta i frågan. 
Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den 
unge och, i den uträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans 
eller hennes personliga förhållanden. 
Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges 
grundläggande rättigheter enligt 6 kapitlet 1 § föräldrabalken tillgodoses.  
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13 § LVU 
Socialnämnden skall noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag. 
Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall socialnämnden  minst en gång var 
sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfararen behövs.  
Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden inom sex månader 
från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen skall 
upphöra. Denna fråga skall därefter prövas fortlöpande inom sex månader från 
senaste prövning. 
När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att 
placeringen verkställdes, skall socialnämnden särkilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kapitlet 8 § föräldrabalken.  
 
Socialtjänstförordningen (2001:937) 
3 kapitlet 7 § SoF 
Den som vårdas i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende och vars 
skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande under visning 
och lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan 
arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning som underlättar för honom 
eller henne att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning.  
 

Material hämtat ur Norström och Thunved, 2004 Nya sociallagarna: se källförteckning.  

Lagar som hänvisas till annan lag i denna text redovisas ej. 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor  
7 § EPL 
Forskning får godkännas bara om den kan utföras med respekt för människovärdet. 
 
8 § EPL 
Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid etikprövningen samtidigt 
som hänsyn skall tas till intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom forskning. Människors 
välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov. 
 
9 § EPL 
Forskning får godkännas bara om de risker som den kan medföra för forskningspersoners hälsa, 
säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde.  
 
10 § EPL 
Forskning får inte godkännas, om det förväntade resultatet kan uppnås på ett annat sätt som innebär 
mindre risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet. 
 
Personuppgiftslag (1998:204) 
10 §  PUL 
Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen 
eller om behandlingen är nödvändig för att:  
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt 
skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, 
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna 
utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller 
f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan 
tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger 
tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 
 



62 (62)  
 

Forskning och statistik 
19 § PUL 
Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
 
Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt 
som sägs i 10 § och om samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger 
över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan 
innebära. 
 
Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall förutsättningarna enligt andra 
stycket anses uppfyllda. Med forskningsetisk kommitté avses ett sådant särskilt organ för prövning 
av forskningsetiska frågor som har företrädare för såväl det allmänna som forskningen och som är 
knutet till ett universitet eller en högskola eller till någon annan instans som i mera betydande 
omfattning finansierar forskning. 
 
Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som avses i andra stycket, om inte 
något annat följer av regler om sekretess och tystnadsplikt. Lag (2003:466). 
 
Bemyndigande att föreskriva ytterligare undantag 
 
 


