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Abstract  
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Title: Foster children´s contact with the biological parents 

Supervisor: Gunilla Lindén 

Assessor: Hans Swärd 

 

My intentions with this paper were to examined how social services respond to 

needs the children placed in foster care might have of their biological parents. 

Conflicts often arise in the contact between the biological parents and foster 

families. These could affect the children in placements in a negative way, and 

therefore I found it important to examine how social care satisfies the needs of 

support that the child have. I chose to use the qualitative method, as well as semi-

structured interviews and I then analyzed these interviews using the Bowlby 

related theory. I have also used Gunvor Andersson and Gunilla Lindén's studies 

regarding about children in foster care, since they are the leading researchers in 

that field. The thesis resulted in showing that children's needs vary depending on 

the emotional need of their biological parents. This need is influenced by how the 

contact between parent and child has been before the placement and how it has 

continued after. The contact depends on the physical and psychological state of 

the biological parent (during the contact with the child) and whether he or she has 

the ability to give the child his or her full attention, or if the parent is being too 

self absorbed. Both former placed children and foster families wish that they had 

more assistance from the social services during this contact. 

 

Key words: ”foster care”, ”foster child”, ”biological parent”, “attachment”, 

“emotional needs” 
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Förord 
 

Denna uppsats har givit mig möjlighet att fördjupa mig i ett ämne som jag ser som 

ytterst intressant. Men hjälp av några personer har uppsatsen också blivit möjlig 

att genomföra, jag skulle därför vilja tacka dem. Jag väljer att inte namnge mina 

intervjupersoner med hänvisning till individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002), 

men ni vet vilka ni är och hur viktiga ni har varit för att jag skulle kunna 

genomföra uppsatsen. Dessutom ett hjärtligt tack till den socialtjänsten i en större 

stad i Sverige, som figurerade som ett stort stöd under hela uppsatsperioden. Jag 

skulle också vilja tacka min handledare Gunilla Lindén för alla vägledning och 

stöd. Också ni andra som varit med på vägen vill jag ge ett stort tack för allt stöd. 

 

Hanna Oskarsson Lund 2010 
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1. Inledning 

1.1.Problemformulering 

Varje år placeras cirka 15 000 barn i familjehem, detta på grund av miljö- 

och/eller beteendeskäl (Socialstyrelsen 2010a). I 35 § SoF definieras familjehem 

som ett enskilt hem, som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran (Socialstyrelsen 2010 b). Dessa barn är där i 

socialtjänstens regi och de skall därefter enligt lag värna för att dessa barn skall ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar. 

 Att göra en placering i ett familjehem är i allmänhet den mest naturliga och 

lämpliga vårdformen för barn som omhändertagits eller beretts vård med stöd av 

Socialtjänstlagen (SoL 2001) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU 1990). Detta gäller i synnerhet yngre barn. Departementschefen 

framhåller i propositionen 1979/80:1 s. 307 att vård i familjehem i de flesta fall 

skall anses vara bättre än vård på institution. Detta framförallt beroende på att 

barnet behöver den nära anknytningen till de vuxna föräldraersättarna 

(familjehemsföräldrarna). Detta är oftast en förutsättning för att barnets 

utveckling skall bli trygg och harmonisk och för att barnet skall bli en 

”välfungerande människa” (Socialstyrelsen 2010b). Eftersom en placering är 

komplicerad för dessa barn blir det också komplext för dem hur deras kontakt och 

anknytning är i förhållande till deras biologiska föräldrar.  

 När socialtjänsten gör en placering i ett familjehem, skall de informera 

familjehemmen om att de tillsammans med socialtjänsten bär ansvar för att 

upprätthålla kontakten mellan barnet och deras biologiska föräldrar. 

Utgångspunkten för detta finns i svensk lagstiftning och framhåller att barn har 

behov av umgänge med båda sina föräldrar, även om inte barnet bor tillsammans 

med dem (Socialstyrelsen 2010b). Uppsatsen kommer därför att ta sin grund i 

problematiken med att upprätthålla kontakten mellan det placerade barnet och 

deras biologiska föräldrar. Det blir därför aktuellt att undersöka hur en placering 

påverkar anknytningen mellan de biologiska föräldrarna och det 

familjehemsplacerade barnet. Det är både en komplex problematik för barnet, 

familjehemmen, de biologiska föräldrarna samt för socialtjänsten som skall 

medverka till att denna kontakt fungerar. Denna kontakt är viktig och det gäller att 

upprätthålla den, även om det uppstår konflikter mellan familjehemmet och de 
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biologiska föräldrarna. Bestämmelserna om möjligheten att begränsa umgänget 

med de biologiska föräldrarna (umgänges begränsning) skall tillämpas restriktivt. 

Socialnämnden får inte utan starka skäl besluta om inskränkningar i umgänget 

mellan de familjehemsplacerade barn och de biologiska föräldrarna. Men 

umgänget med de biologiska föräldrarna skall ske på ett sådant vis att barnet 

känner sig trygg, samt att den biologiska föräldern inte hindrar barnets anknytning 

till familjehemmet. Barnets egen inställning i umgängesfrågan måste utredas och 

tillmätas i betydelse av relation till barnets ålder, mognad och övriga 

omständigheter. Hur skall då socialtjänsten och familjehemmen arbeta för att 

tillgodose barnets behov av de biologiska föräldrarna? (Socialstyrelsen 2010b). 

 

1.2. Perspektivval och avgränsningar 

Uppsatsen har jag valt att avgränsa genom att intervjua före detta placerade barn 

som idag är vuxna, familjehem och familjehemssekreterare. Detta ger en 

möjlighet till ett vuxet helhetsperspektiv. Först kommer empirin att presenteras 

för att sedan kopplas samman med anknytningsteorin i analysavsnittet. 

Anknytningsteorin används i analysen eftersom jag anser att den på ett relevant 

sett kan förklara hur ett familjehemsplacerat barn påverkas av kontakten med de 

biologiska föräldrarna. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten tillgodoser de 

familjehemsplacerade barnens behov av kontakt med sina biologiska föräldrar.  
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1.4. Frågeställningar 

 Hur ser de respektive intervjupersonerna på barnets behov ut, av kontakt 

med de biologiska föräldrarna?  

 Hur utformas kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna när 

barnet är placerat?  

 I vilken mån uppmuntras familjehemsföräldrarna och får stöd i sitt arbete 

med att hjälpa de placerade barnet, att hålla kontakt med sina biologiska 

föräldrar?   

 I vilken mån kommer barnet till tals och kan berätta vilka behov de har av 

att träffa sina biologiska föräldrar?  

 Hur kan socialtjänsten arbeta med barnets behov av kontakt med de 

biologiska föräldrarna i framtiden? 

1.4.1.Definition av begrepp 

Barn - enligt Barnkonventionen avses med barn varje människa under 18 år. Så 

även i denna uppsats (Regeringskansliet 2006). 

Familjehemsplacerade barn -  kallas de barn som är placerade i familjehem.  

Familjevård - begreppet kommer ursprungligen från fosterbarnsverksamheten, 

men bytte namn i samband med att socialtjänstlagen tillkom 1982 (SoL 2001). 

Familjehem - är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn 

för stadigvarande vård och fostran (Socialstyrelsen 2010b). 

Familjehemssekreterare - kallar jag dem som följer upp det placerade barnet, de 

är anställda av socialtjänsten (Westberg och Tilander 2010). 

Kontakt - kan utformas på olika sätt, både genom umgänge och genom kontakt via 

telefon eller via datorn.  

Umgängesbegränsning - innebär att socialnämnden går in och planerar hur 

umgänget skall utformas, till exempel att socialnämnden begränsar det 

familjehemsplacerade barnets kontakt med sina biologiska föräldrar (LVU 1990). 

 

2. Metod 

2.1. Metodval 

För att undersöka på vilket sätt socialtjänsten tillgodoser familjehemsplacerade 

barns behov av de biologiska föräldrarna, har jag valt att använda mig av en 
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kvalitativ metod. Med kvalitativ metod, har jag genomfört semistrukturerade 

intervjuer, det för att skapa en helhetsbild av vad intervjupersonerna anser om 

problematiken. Den kvalitativa metoden bidrar till en djupare förståelse för 

problematiken än en kvantitativ metod. Om jag genom en kvantitativ metod gjort 

enkäter, hade jag inte kunnat ställa följdfrågor till intervjupersonerna och då 

fördjupat problematiken. Intervjuformen semistrukturerade intervjuer är en 

mellanform av den fokuserade och den strukturerade metoden. Metoden använder 

tekniker från båda formerna av intervjumetoderna. Intervjuformen betyder att jag 

som forskare har använt tre olika intervjuguider (Bilaga; 2,3,4) som jag följer, 

men den gav mig också möjlighet att fördjupa frågeställningarna och ställa 

följdfrågor (May 2001).  

 

2.2. Urval, undersökningspopulationens avgränsning 

För att kunna undersöka min forskningsfråga valde jag att se det utifrån ett vuxet 

helhetsperspektiv. Jag ansåg därför att det var relevant att intervjua två vuxna före 

detta familjehemsbarn, två familjehem och två familjehemssekreterare. 

Intervjupersonerna bidrog till en bredd genom sina svar i forskningsfrågan. De 

före detta familjehemsplacerade barnen bidrog med hur de har upplevt att 

socialtjänsten agerat, för att få kontakten att fungera. Familjehemmets roll är 

viktig eftersom de funnits i barnets vardag och skall fungera som en 

ställföreträdande förälder. Familjehemsekreterarna har jag intervjuat i syftet att få 

en bild, av hur de resonerar för att vidhålla kontakten mellan barnet och de 

biologiska föräldrarna. Samt för att se hur de arbetar för att medverka till att 

kontakten fungerar, oavsett om det är en SoL eller LVU placering. Jag ansåg 

därför att alla intervjupersonerna var viktiga för att förstå problematiken. Valet att 

inte intervjua de biologiska föräldrarna berodde delvis på tidsbrist, men också på 

att jag velat undersöka hur de andra grupperna i undersökningen upplevt 

kontakten till de biologiska föräldrarna. Hade jag valt att även intervjua de 

biologiska föräldrarna hade uppsatsen fått en ytterligare synvinkel av 

problematiken och det var inte den jag var intresserad av att undersöka i denna 

kontext.  

 Kontakt med fältet har jag fått genom min praktikplats som skedde på 

socialtjänsten (hösten 2009) i en större stad i Sverige. Där lärde jag känna två 
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familjehemssekreterare som jag intervjuat. De hjälpte mig att komma i kontakt 

med familjehem, samt de vuxna före detta placerade barnen. Detta anses därför 

vara en form av snöbollsmetod, eftersom de har förmedlat kontakter med det 

övriga på fältet (May 2001).  

 Innan jag genomförde intervjuerna skickade jag ut informationsbrev (Bilaga 1) 

om uppsatsen till dem som önskade. De som jag har intervjuat har sedan tilldelats 

rekonstruerande namn. De före detta placerade barnen har jag valt kalla för; Peter 

19 år, som varit placerad sedan han var 2 år och Maja 21 år, som varit placerad 

sedan hon var 14 år. De andra intervjudeltagarna har jag valt att kalla för; 

Familjehem 1 (två familjehemsföräldrar) där Max 8 år är placerad, Familjehem 2 

(en familjehemsförälder) där Karl 16 år och Linus 10 år är placerade och 

Familjehemssekreterare 1 och 2. I intervjuerna använde jag mig av tre olika 

intervjuguider (Bilaga 2; 3; 4). Jag valde att skriva tre olika guider då de var tre 

olika intervjugrupper, guiderna innehåller liknade frågor men ställda utifrån det 

perspektivet som intervjugruppen representerar.  

 Uppsatsen har sina grunder i ett emotionellt perspektiv som inneburit att jag 

undersökt relationerna mellan människorna och samhället samt känslomässiga 

processer i det sociala livet. Det kan vara ansträngande både för familjehemmen 

och för de familjehemsplacerade barnen att ständigt ställas inför konflikter, om 

hur de ”borde” vara mot sina biologiska föräldrar och när de skall träffas. Det var 

därför viktigt för mig att ha samtal med de före detta placerade barnen, då deras 

uppfattning av kontakten är mycket viktigt för hur arbetet i framtiden skall 

fortsätta. Det var mycket viktigt att knyta samman empirin med teorin och 

tidigare forskning, för att få svar på hur man ska tänka för att underlätta och 

hjälpa till med kontakten med de biologiska föräldrarna (Starrin & Wettergren 

2008).  

 

2.3. Metodens förtjänster och begränsningar 

Fördelen med metoden är att jag som forskare får större möjligheter att fördjupa 

frågorna. Den kvalitativa informationen som framkommer genom frågorna, ger 

mig möjlighet till en fördjupad kunskap. Eftersom jag är intresserad av att 

utforska temat, av hur socialtjänsten tillgodoser behovet av att barnen får träffa 
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sina biologiska föräldrar, ansåg jag att de semistrukturerade intervjuerna 

medverkade till det ”bästa” resultatet (May 2001). 

 Det var mycket centralt att lägga betydelsen på kontexten i intervjun, för att 

den som blev intervjuad skall känna sig sedd och uppmärksammad. Risken med 

intervjuformen var att jag som intervjuare kunde ha kommit för långt ifrån 

kontexten och att det då snarare blivit en ostrukturerad intervju. Det kunde då ha 

blivit svårt att jämföra resultatet från de olika intervjuerna (May 2001). Jag ansåg 

att denna problematik inte uppstod under intervjuerna och det gjorde att jag fick 

svar på mina frågeställningar ur det kodade materialet. 

 En rädsla jag hade inför intervjusituationen var att intervjupersonerna, skulle 

känna sig begränsade av att bli inspelade på diktafon, men också att 

frågeställningarna skulle vara för personliga och att det skulle hämma dem. Detta 

visade sig dock aldrig vara några problem då intervjupersonerna var öppna med 

sin situation, samt med sina åsikter. Jag tror att det delvis präglas av att jag är 

student och inte anställd på socialtjänsten, men också av att de fått ta ställning 

själva till om de ville medverka i intervjun. En annan bidragande faktor till att de 

kunde vara öppna, tror jag berodde på att intervjupersonerna vet att allt är helt 

anonymt och att ingen kom till skada (May 2001).   

 

2.4. Resultatets tillförlitlighet  

I en kvalitativ studie går det inte att mäta validiteten och reliabiliteten på samma 

sätt som i en kvantitativ studie. Därför var det viktigt hur jag som författare 

förvaltar informationen som insamlats, samt hur den analyserades. Jag har 

analyserat intervjuerna med stöd i anknytningsteorin, för att se hur teorin förhåller 

sig till det kodade intervjumaterialet (May 2001). Innan intervjuerna var jag 

medveten om att intervjupersonerna kunde påverkas av yttre omständigheter, samt 

att det påverkar hur jag ställde frågorna till dem. Intervjuguiderna som jag hade 

förberett hjälpte mig att hålla mig till kontexten, då det annars skulle ha varit lätt 

att följa med intervjupersonen i samtalet (Bilaga 2; 3; 4). Alla intervjuerna skedde 

i enrum och spelades in på en diktafon, dock blev en av inspelningarna på 

diktafonen inte vad jag förväntat mig. Detta material har kompletterats via telefon 

och genom att intervjupersonen fått läsa igenom det transkriberade materialet. 
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Alla intervjupersonerna, har efter eget ställningstagande fått läsa igenom de 

transkriberade materialet och komplettera det (Bell 2007). 

 Kvalitativ metod bygger på antagande och tolkningar från mig som forskare, 

det var därför viktigt att transkriberingen blev noggrant nertecknad. Detta 

eftersom jag som forskare sedan analyserade och kodade materialet så att de som 

intervjuats känner att de blev ”rätt” framställda i uppsatsen (May 2001). 

 

2.5. Bearbetning och analys 

Bearbetningen av materialet började jag med när alla intervjuer var genomförda. 

Jag transkriberade då allt de insamlade materialet och därefter kodade jag det. Det 

var därefter centralt att analysera empirin utifrån mina frågeställningar 

tillsammans med anknytningsteorin. 

 En av koderna som jag använde mig av var; hur de olika intervjugrupperna såg 

på vilket behov ett familjehemsplacerat barn har av sina biologiska föräldrar. Det 

var också intressant att ta reda på hur intervjupersonerna hade önskat att 

kontakten skulle ha sett ut. Detta blev så att säga en andra ordningens 

konstruktion eftersom koderna knutits samman med anknytningsteorin. Det var 

viktigt för mig att skilja på vad familjehemssekreterarna, familjehemmen och de 

före detta placerade barnen ansåg om de olika frågeställningarna, detta för att se 

hur problematiken sett ut och vilka lösningar de ansåg var lämpliga. Teorin 

fungerade som en grundsten för att jag skulle kunna förstå och tolka det empiriska 

materialet men också att plocka isär forskningsfrågan för att kunna studera 

delarna närmare (Aspers 2007; Harrysson, Jacobsson, Kristiansen & Meeuwisse 

2009) 

 

2.6. Etiska överväganden 

Eftersom familjehemsplacerade barn är en mycket utsatt grupp, har det varit 

viktigt att i denna uppsats poängtera, för dem som jag har intervjuat, att de är helt 

anonyma, då de berättade sin historia. Jag har inte heller av etiska skäl intervjuat 

barn som är placerade nu, utan jag har istället valt att intervjua vuxna före detta 

placerade barn, då de fått distans till placeringen och kan se placeringen mer 

objektivt. Jag anser också att barn inte skall behöva svara på sådana svåra frågor. 

Intervjupersonerna har blivit informerade om uppsatsens syfte och har haft 
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valmöjlighet att hoppa av om de inte längre velat delta (May 2001). Min 

handledare och chefen på socialtjänsten gjorde också ett etiskt övervägande till 

om jag kunde intervjua barn som varit placerade i familjehem och de ansåg båda 

att det fungerade eftersom barnen idag är myndiga och själva kunde ta ställning 

till om de ville delta.  

 Jag är medveten om att det kan vara etiskt och metodmässigt problematiskt, att 

jag kände socialsekreterarna. Av de övriga intervjupersonerna, hade jag arbetat 

med en av dem under hösten och var därmed medveten om mycket av 

problematiken, som familjehemmet haft med de biologiska föräldrarna. Jag har 

ändå försökt vara objektiv och endast kodat utifrån det som sagts under intervjun. 

Det kan också ses som problematiskt att familjehemssekreterarna ”valde ut” vilka 

de ansåg att jag skulle kontakta, samt att de själva tog ställning till om de vill 

delta eller inte.    

 Personerna som intervjuats skyddas av det grundläggande individskyddskravet, 

som kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på vad forskningen skall 

innehålla. De kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Varje krav står för olika saker och kan fördjupas 

ytterligare. Vetenskapsrådet (2002) ger även fler råd om vad forskningen skall 

innehålla. Det har varit viktigt för mig som forskare att ge de som jag intervjuar 

möjlighet att avbryta intervjuerna om de hade önskat det. Jag har informerat 

intervjupersonerna om att de blivit inspelade, samt att allt material är anonymt 

och kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. Intervjupersonerna har fått ta 

ställning till om de har velat läsa det transkriberade materialet och också fått 

möjlighet att komplettera materialet om de önskat (Aspers 2007; May 2001). 

Intervjupersonerna kommer också att delges varsin uppsats när den är färdigställd. 

 

2.7. Förförståelse 

Min förkunskap i ämnet grundas framförallt från socionompraktiken (hösten 

2009) vid en socialtjänst i en större stad i Sverige. Där jag till största delen 

arbetade med sociala utredningar rörande barn. Jag kom då i kontakt med 

familjevården och såg hur problematiskt det kunde vara, i kontakten mellan de 

familjehemsplacerade barnen och de biologiska föräldrarna. Detta skapade mitt 
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intresse för ämnet. Det var också därför naturligt att ta kontakt med praktikplatsen 

igen, när jag skulle fördjupa mig i ämnet.  

 Även på ett privat plan har jag kommit i kontakt med problematiken, då jag 

genom bekanta har sett hur problematiken påverkar de inblandade individerna. 

Detta har också varit en bidragande faktor i att jag velat fördjupa mig i 

forskningsfrågan. 

 

2.8. Källkritik/Litteratursökning 

Jag sökte efter relevant litteratur genom att fokusera på hur forskare sett på 

kontakten mellan barn och deras biologiska föräldrar, vilken kontakt de har haft, 

samt vilket behov av anknytning som är viktig för att barnen skall vara trygga. 

Sökorden som jag använde mig av var ”barn i den sociala barnavården”, 

”familjehemsplacering”, ”anknytning”, ”foster care”, ”foster child”, ”biological 

parent”. Dessa sökord var aktuella för att ringa in forskningsområdet. Från 

tidigare studier på socionomutbildningen hade jag vetskap om att Gunvor 

Andersson (1990; 1998; 1999; 2008), Gunilla Lindén (1982; 1984; 1998; 2006) 

och Bo Vinnerljung (1996) är ledande forskare inom ämnet, så därför valde jag att 

titta närmare på deras forskning inom området. Jag har sökt via databaserna 

Lovisa, Elin, Libris, Ulrich´s International Periodicals Directory och där funnit 

information som jag ansåg var relevant för uppsatsen. 

 För att finna teori har jag använt mig av Bowlbys (1969/1982; 1973; 1980) 

Attachment and Loss men också läst litteratur som behandlar hans 

anknytningsteori. Det har varit viktigt för mig att undersöka forskningen och 

kritiskt granska den tillsammans med mitt empiriska material. En annan säkerhet 

för att veta att forskningen är godkänd, är att undersöka om tidskrifterna jag 

använt är ”peer-reviewed”. Det finns dock begränsat med internationell forskning 

om familjehemsplacerade barns behov av kontakt med sina biologiska föräldrar. 

Det var därför enklare att finna relevant svensk forskning om ämnet. 

 

3. Bakgrund 

3.3. Debatten 

Genom åren har det debatterats om hur och om ett barn som är placerat i 

familjehem skall ha kontakt och träffa sina biologiska föräldrar. Debatten har 

javascript:openWin('/goto.cgi?id=279396')
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fokuserat på vilket sätt som kontakten påverkar barnet, samt vilka för och 

nackdelar som kontakten kan innebära.  

 Gunvor Andersson (1990) är ledande forskare inom området. Forskningen har 

sin grund i barns rätt till en god uppväxtmiljö, som innefattar både omvårdnad, 

social och intellektuell stimulans, men framförallt att känna sig accepterad och 

omtyckt av sin familjekrets. Rollen som den ”psykologiska föräldern” kan den 

biologiska föräldern eller en familjehemsförälder ha. Det viktiga är att barnet 

känner sig bekräftad av någon vuxen. En sida av debatten framför att när ett barn 

omhändertas, borde kontakten med de biologiska föräldrarna (psykologiska 

föräldern) sakta upphöra och ersättas av en annan vuxen (familjehemsförälder) 

(Andersson 1999; Lindén 1984). Den andra sida av debatten talar för att den 

biologiska föräldern är viktig för barnets fortsatta utveckling, när barnet är 

placerat. Samt att socialtjänsten bör hjälpa den biologiska föräldern, 

familjehemmet och de familjehemsplacerade barnet att hålla kontakten. Lindén 

(1984; 1998) menar att den senare vinkeln av debatten är den som fungerar, för att 

göra familjehemsplaceringen värdefull för både barn och föräldrar. Båda 

inriktningarna av debatten betonar att det är en sorgeprocess som barnet har 

genomgått vid en separation från föräldern. Enligt båda skolorna ger man barnet 

en ny chans, men som Lindén ser det, så berövar man barnets rätt att se och lära 

om sitt ursprung om man tar bort de biologiska föräldrarna.  

 Browne och Moloney (2002) diskuterar att syftet är att ett barn som placeras i 

familjehem, skall återflyttas till sina biologiska föräldrar. Det har visat sig att det 

både kan vara positivt och negativt med en kontakt med de biologiska föräldrarna. 

Socialtjänsten eftersträvar till största mån att underhålla kontakten mellan 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna till den grad att det gynnar barnets 

välmående. Men som Browne och Moloney menar så måste man ha i åtanke att 

kontakten inte alltid är någonting positivt. Kontakten kan vara negativ på det viset 

att föräldrarna inte alltid är i den form, att de kan motsvara barnets behov. Om 

föräldern ger löften, som han eller hon inte kan hålla, kan också detta påverka 

barnet negativt så att barnet får svårt att känna tillit i senare relationer (ibid). 
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3.2. Aktuell lagstiftning 

Utgångspunkten för ”barnets bästa” är hämtad från FN:s barnkonvention 

(Regeringskansliet 2006) som också återfinns i lagstiftningarna Socialtjänstlagen 

(SoL 2001) och Lagen för vård av barn och unga (LVU 1990). I 

barnkonventionen artikel 3, är det skrivet att barnets bästa skall sättas i främsta 

rummet, samt att behov kan skilja sig mycket mellan olika barn. Det beskrivs i 

barnkonventionens artikel 9, att de förespråkar barnets rätt att få upprätthålla 

kontakten med sina biologiska föräldrar, om de placerats i samhällets vård. 

Artikel 12, beskriver rätten för ett barn att bli hörd och lyssnad på. Konventionen 

verkar för barnets bästa och deras rättigheter samt att det är myndigheternas 

uppgift att se till att de följs (Regeringskansliet 2006). 

 Den aktuella lagstiftningen som poängterar att barnet bör ha kontakt med sina 

biologiska föräldrar, finns dels i 6 kap 1 § SoL där det framgår att socialnämnden 

skall främja kontakten mellan det placerade barnet och med de biologiska 

föräldrarna, samt andra anhöriga och kontakt med den ursprungliga hemmiljön 

(Mattson 2010). I 35 § SoF definieras familjehem som ett enskilt hem, som på 

uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran 

(Socialstyrelsen 2010 b). När ett barn är placerat enligt tvång, betonas även där 

vikten av att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar, detta genom 14 § 

första stycket LVU. Om det är så att det anses nödvändigt av socialnämnden med 

umgängesbegränsning, skall detta ske enligt 14 § tredje stycket LVU. De skall 

ompröva beslutet om detta anses nödvändigt. Detta övervägande sker var tredje 

månad (Mattson 2010; Regeringen 2010).  2009 tillsatte barnombudsmannen ett 

expertråd för att utveckla en lag som kan hjälpa samhället att ge stöd och hjälp till 

barn som är placerade. Förslaget är Lag om stöd och skydd för barn och unga 

(LBU), SOU 2009:68 där expertrådet framhåller en önskan av att stötta 

familjehemmet, de biologiska föräldrarna samt det placerade barnet till en större 

grad i framtiden. Men också att socialnämnden skall ansvara för att utbilda 

familjehemmen för att kunna bemöta konflikter som uppstår (Barnombudsmannen 

2010).  
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4. Tidigare forskning 

4.1. Behovet av de biologiska föräldrarna 

Ingrid Höjer (2001) diskuterar i sin avhandling om hur ett familjehemsbarns 

kontakt med de biologiska föräldrarna utformas. Diskussionerna domineras av 

vilka behov ett barn har av de nya föräldrarna, samt hur de kan/skall hålla kontakt 

med sina biologiska föräldrar och släktingar (ibid). När socialtjänsten genomför 

en placering i familjehem är syftet att barnet skall kunna flytta tillbaka till sina 

biologiska föräldrar och det är därför viktigt att vidhålla kontakten (Andersson 

2008). 

 Den första inriktningen förespråkar att om ett barn behöver skyddas från alltför 

bristfälliga hemförhållanden, bör han/hon placeras i ett familjehem av permanent 

karaktär. Barnet skall inte behöva utsättas för fler separationer och man tänker 

därför att kontakten med de biologiska föräldrarna länkas av och att kontakten 

sedan glesnas ut för att tillslut upphöra (Lindén, 1984). 

 Den andra inriktningen (relationsskolan) förespråkar att barnets relation med 

sina biologiska föräldrar, är avgörande för barnets utveckling. Barnets tidiga 

identitetsutveckling och samspelsspelsutveckling i framtida relationer präglas av 

hur relationen till de biologiska föräldrarna har sett ut. Relationsskolan menar att 

det inte går att byta ut den biologiska föräldern mot en familjehemsförälder, som 

tar den biologiska förälderns plats utan att denna förälder fortfarande måste finnas 

i barnets liv. Barnet som placeras bär på en stor börda från en otrygg 

föräldrarelation och förväntas anknyta till de nya familjhemsföräldrarna, vilket 

ofta är svårt då de bär på en stor sorg. Inriktningen förespråkar därför att man är 

restriktiv med placeringar. Måste en placering göras är det ytterst viktigt att 

relationen med de biologiska föräldrarna fungerar, även om det ofta innebär 

konflikter. Det är därför viktigt att socialtjänsten stödjer relationen med de 

biologiska föräldrarna (Höjer 2001; Lindén 1984).  

 De två olika inriktningarna ställs ofta emot varandra, som oförenliga runt sin 

inställning hur kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar skall 

fungera. Andersson (1990) menar däremot att man inte behöver betona 

skillnaderna, utan snarare se likheterna mellan de olika inriktningarna, som är 

viktiga när man undersöker barn-föräldrar-relationer. 
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Bland studier som har gjorts under åren, för att se hur barnet påverkas av 

kontakten med de biologiska föräldrarna, är Fanshel och Shinn (1978) den mest 

uppmärksammade. Resultatet var delat i två slutsatser, den ena var att det var bra 

för barnet att ha kontakt med den biologiska föräldern under placeringen. Den 

ansågs utslagsgivande för att en återflytt skulle kunna fungera. Den andra 

tolkningen visade att de barnen som haft en gles eller obefintlig kontakt med sina 

biologiska föräldrar, klarade sig bättre än barn som hade haft en tät kontakt med 

sina biologiska föräldrar. Detta grundades i en tryggare grund i familjehemmet, 

samt att de hade lättare för separationer. Dessa barn hade mindre 

identitetskonflikter, än de som hade en tätare kontakt. Det fanns dock ingen 

entydig slutsats i undersökningen, som visade att barns kontakt med de biologiska 

föräldrarna är nödvändig eller inte (Höjer 2001).    

 I Vinnerljungs (1996) genomgång av forskning om fosterbarnsvård skriver 

han; ”Angloamerikansk forskning har generellt funnit att bibehållna 

föräldrakontakter har en positiv påverkan på fosterbarns välbefinnande och 

utveckling under pågående vård” (Vinnerljung s. 76, 1996). Detta har även 

konstateras senare genom en annan forskning, Andersson (1998) visar också på 

detta och att föräldrakontakten har en positiv inverkan i det placerade barnets liv. 

Andersson visar på att det är viktigt för barnet med en kontinuerlig kontakt med 

de biologiska föräldrarna. Samt att den kontinuerliga kontakten bidrar till barnets 

självkänsla och identitetsutveckling. Att ha en konturenlig kontakt med sina 

biologiska föräldrar kan underlätta för barnet att relatera bättre och det blir lättare 

för dem att se sitt ursprung (ibid).       

 Westberg och Tilander (2010) diskuterar i sin utvärdering hur placerade barn 

och familjehemssekreterare ser på situationen. De har genom sin forskning 

konstaterat vikten av att de familjehemsplacerade barnen har kontakt med sina 

biologiska föräldrar. De poängterar även att denna kontakt är mycket viktig, om 

en återförening skall ske med de biologiska föräldrarna. Det har också visat sig att 

det är viktigt för barnet att familjehemmet och de biologiska föräldrarna kan 

samarbeta. Då finns det goda förutsättningar för att det kommer att gå ”bra” för 

barnet. Familjehemssekreterarna arbetar efter dessa forskningsrön, dock kan det 

vara problematiskt att praktisera dem i verkligheten. De vuxna i barnets nätverk 

har ofta olika åsikter om hur saker och ting skall gå till och vilket som är det bästa 

för barnet. Familjehemssekreterarnas uppgift är att hjälpa familjehemmet och de 
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biologiska föräldrarna när de hamnar i olika intressekonflikter runt omkring 

barnet. Socialtjänsten får då försöka finna lösningar för barnets bästa (Westberg & 

Tilander 2010).     

 Behovet skiljer sig också beroende på i vilken ålder barnet var då det 

placerades i familjehem. Barnet kan oftast vara tryggare om de kan träffa de 

biologiska föräldrarna i familjehemmet eftersom de då är på ”hemmaplan”. 

Många av dem som intervjuades kunde uppleva när de var små, att de störde de 

biologiska föräldrarna när de kom och hälsade på, men att de nu när de är äldre 

kan se en vinst i att ha fått en bild av sina föräldrar och sitt ursprung. Om det finns 

en konflikt mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna kan 

familjehemssekreteraren tillsätta en kontaktperson, för att inte konflikten skall 

belasta barnet. Det är också viktigt att lyssna på barnet och försöka tillgodose 

barnets önskan av kontakt med sina biologiska föräldrar (ibid). 

 

4.2. Forskning i praktiken 

Gunvor Andersson (2008) har i sin forskning bland annat undersökt hur 

familjehemsplacerade barns kontakt med de biologiska föräldrarna fungerar. Hon 

påbörjade forskningen i början av 1980-talet, då hon hade en undersökningsgrupp 

som innefattades av 26 barn, som var placerades på ett barnhem under en två års 

period. Barnen var inskrivna på barnhemmet längre än en månad och var i 

åldersgruppen 0-4 år. När Andersson skrev avhandlingen genomförde hon två 

uppföljningar; en i hemmet hos de biologiska föräldrarna eller en i 

familjehemmet. Detta gjordes med en tidsintervall på 3 och 9 månader efter 

vistelsen. På barnhemmet där Andersson genomförde sin studie uppmuntrade man 

till kontakt mellan de biologiska föräldrarna och barnen (ibid).  

 Därefter utfördes uppföljningar 5, 10, 15, 20 och 25 år efter första placeringen. 

Det som gör Anderssons forskning så unik är att hon fokuserar på barn som haft 

den biologiska mamman, som främsta ”anknytningsobjekt”. Hälften av barnen 

flyttade hem igen till den biologiska familjen och detta på grund av att den 

psykosociala situationen då såg mycket bättre ut, samt att familjen omgärdades av 

en rad stödjande och kontrollerande åtgärder. Andersson beskriver hur viktigt 

familjehemmet blir för barnet, men det motsäger inte att den biologiska föräldern 

kan sätta spår eller en känsla som präglar barnet. När Andersson går igenom sitt 
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material är det ytterst få av de intervjuade barnen som har kontakt med sina 

biologiska föräldrar. Vissa av barnen bär med sig en känsla av att föräldrarna 

älskade dem och har därmed försonats med känslan av att de blivit ”övergivna”. 

Andra barn uttryckte istället i studien att de känt sig övergivna av de biologiska 

föräldrarna och önskade då mindre kontakt. Studien visade också att barnen som 

vuxna har behov av att få tala om hur allt hade varit. Barnens tillit till de 

biologiska föräldrarna prövades då. Om föräldrarna uppfattas vara mer fokuserade 

på sig själva än på barnet, kunde de belasta barnet med sina bekymmer, vilket 

resulterade i att en del av barnen valde att ta avstånd från föräldrarna (Andersson 

2008).   

 Gunilla Lindén (1984) diskuterar också denna problematik och vad det finns 

för för- och nackdelar med att ha kontakt med de biologiska föräldrarna. Lindén 

beskriver att det kan vara gynnsamt för barnet att ha en kontinuerlig kontakt med 

sina biologiska föräldrar (ibid). Hon diskuterar också att ett familjehemsplacerat 

barn kan bygga upp fantasier, om hur den biologiska föräldern är genom en 

”psykologisk förälder”. ”Rent utvecklings-psykologiskt med fokus på 

objektrelationsutvecklingen är det ju så (utifrån psykoanalytisk teori) att barnet 

successivt införlivar en bild av den/de viktiga vuxna i sin omgivning för att så 

småningom uppnå objektkonstans, vilket bl a innebär att barnet förmår behålla 

bilden inom sig och skilja den från bilden av sig själv, även om den vuxne i fysisk 

bemärkelse avlägsnar sig” (Lindén, 1982, sid. 141). En förälder kan därför på 

detta vis vara en fantasi, som inte heller alltid stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut. Den psykologiska föräldern kommer därmed alltid att finnas 

med i barnets eller individens medvetande (Lindén 1982).  

 

5. Teoretisk referensram 

5.1. Anknytningsteori  

John Bowlbys (1907-1990) var upphovsmannen till anknytningsteori. Han var 

under sin verksamma tid barnpsykiater och psykoanalytiker. I slutet på 60-talet 

presenterade Bowlby (1969/1982; 1973, 1980) sin första del i sin trilogi om 

Attachment and Loss. Bowlby visar genom sin trilogi att anknytningen är av stor 

betydelse för en människas utveckling, samt hur separationer, vanvård och 

försummelse i det tidiga livet påverkar barnets utveckling. När en separation sker 
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har Bowlby visat att människor är i behov av ett nära band till andra människor, 

det är speciellt viktigt hos små barn. Enligt Bowlby är anknytningen mellan mor 

och barn viktig, för att barnet ska kunna utveckla sitt eget jag. Det lilla barnet 

söker kärlek och trygghet hos de vårdande vuxna runt omkring barnet, för att 

kunna överleva och må bra. Det har även framkommit i senare studier att 

anknytningen är viktig för barnets självkänsla (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 

Risholm-Mothander 2008).  

5.1.1. Attachment 

Vad som är ett bra föräldraskap är svårt att definiera, detta eftersom 

anknytningsteorin visar att barn har olika behov, samt att anpassningsförmågan är 

olika beroende på uppfostran och barnets personlighet. Alla människor knyter an 

till andra människor under hela livets gång, men när man diskuterar anknytning är 

det framförallt förälder-barn-relationen som anknytningsteorin avser. 

Anknytningen är förknippad med starka känslor för en annan människa och 

kommer även att spela en viktig roll för framtida interaktionen och nya relationer 

(Bowlby 1969/1982; 1973; 1980) 

 Anknytningsteorin bygger på olika teorier, bland annat biologiska teorier, 

teorier om kognitiv utveckling, psykoanalytiska teorier och kontrollsystemteorier. 

Bowlby var särskilt intresserad av hur dåliga sociala relationer och psykisk 

sjukdom senare i livet påverkades av erfarenheter som försummelse eller 

traumatisk separation tidigt i livet. Han antog att anknytningen mellan barn och 

vårdgivare, hade till uppgift att försäkra barnet om överlevnad. Bowlby talade om 

”de inre arbetsmodellerna” som skapas under den andra halvan, av det första 

levnadsåret. Det är då som det lilla barnet utvecklar sin kognitiva förmåga och 

även skapar föreställningar om sig själva och andra. Med hjälp av de inre 

arbetsmodellerna kan det lilla barnet förutse vad som senare kommer att hända, 

om exempelvis föräldern lämnar rummet har barnet lärt sig att föräldern kommer 

tillbaka (Broberg et al. 2008). De inre arbetsmodellerna hjälper också barn i 

mognaden, samt hjälper dem att tolka och förstå saker och ting som händer och 

sker (Fonagy 2007). De viktigaste inre arbetsmodellerna som det lilla barnet 

skapar, är de som har med sociala relationer att göra. Relationer är mycket 

centrala i vårt samhälle och livsnödvändiga för att överleva. Eftersom människor 
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lever genom relationer till andra, utgör de grunden för att överleva (Broberg et al. 

2008).  

 De inre arbetsmodellerna skildrar vad barnet kan förvänta sig av en relation 

och speglar också framtida relationer. Om barnet inte har känt tillit till sina 

föräldrar, kan barnet ha svårt att göra det när de växer upp och skapar nya 

relationer. Barnet kan sortera bland de negativa och positiva erfarenheterna och på 

så vis också tolerera de negativa erfarenheterna. Men det krävs då att de finns mer 

positiva erfarenheter, så att barnet får möjlighet att bygga utifrån dem (ibid).  

Barnet utarbetar dessa modeller i kontakten med de personer som står barnet 

närmast, vilket innebär att barn som har föräldrar som är känslomässigt 

tillgängliga och stödjande får förutsättningar att må gott och utvecklas på ett bra 

sätt (Körner 2005).   

 Trygg bas är ett centralt begrepp inom anknytningsteorin, den trygga basen 

skapas genom vårdnadshavarnas förmåga att ge barnet en trygg hamn (haven of 

safety). Barnet återvänder till den trygga basen (föräldern) för att fylla på sitt 

behov av kärlek och trygghet och kan sedan återigen återvända för att utforska 

världen. Barnet är då medveten om att den trygga basen finns att återvända till, 

om barnet i någon situation skulle känna sig otrygg. Det lilla barnet finner 

tillförlitlighet hos vårdnadshavarna och får hjälp att hantera de problem som 

skulle kunna uppstå i den främmande världen (Körner 2005).  

 Men om barnets anknytningskvaliteter präglas av otrygghet eller ambivalens, 

blir barnet mindre benäget att utforska omvärlden. För barnets del hämmar det 

utvecklingen, eftersom barnet ställs inför alternativ som inte är så bra. Det lilla 

barnet kan då reagera på olika sätt, antagligen klamrar sig barnet fast vid 

”hemmabasen” eller så kan barnet reagera genom att istället vilja utforska och 

visa sig stark, som om barnet inte är i behov av föräldrarna alls (Körner 2005). 

5.2. Loss 

Förlusten av en förälder kan vara mycket påfrestande för ett barn, speciellt om 

den förlusten sker genom en olycklig separation. Om föräldern vid flera tillfällen 

övergivit barnet och barnet då skapar inre arbetsmodeller av att bli övergiven och 

har svårt att känna tillit för nya människor. Bowlby (1961) menar att barnet går 

igenom tre faser vid en separation, protestfasen, depressiv förtvivlan samt 

likgiltighet. Små barn uttrycker protestfasen genom skrik och ilska för att 
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undersöka om föräldern kommer tillbaka. Om inte föräldern kommer tillbaka går 

barnet sedan över till sorgeprocessen eftersom protestfasen blir ansträngande för 

barnet.  

 Makarna Robertsson (1971) visar genom sina undersökningar på fenomen som 

gör att barnet kan klara separationen bättre. En viktig del för att barnet inte skall 

”stänga av” anknytningen till de biologiska föräldrarna, är att barnet försäkras om 

deras återförening. Att de får stöd att skilja mellan fantasi och verklighet, men 

också blir påmind om vilka föräldrarna är och vad de står för. En egen nalle eller 

något som påminner om trygghet kan också hjälpa barnet i en 

separationssituation. Bowlby (1969/1982; 1973; 1980) studerade makarna 

Robertssons undersökning och kunde genom den se att barnets reaktion på 

separation, kunde jämföras med en vuxens reaktion när någon närstående går bort. 

Barnet behöver därför hjälp med att komma ur sorgeprocessen, det mest naturliga 

och mest lämpliga blir då att föräldrarna kommer tillbaka till barnet, eller att 

barnet får möjlighet att knyta an till en annan trygg omsorgsperson. Det är därför 

viktigt att familjehemmet står för en trygghet och kan stabilisera den separation 

som barnet varit med om. Det är viktigt att det finns trygga ramar för barnet att 

utvecklas inom. När barnet blir äldre, har de lättare att förstå en separation från 

den vuxne, beroende på hur kontakten har sett ut genom uppväxten. Barnet 

återhämtningsmöjligheter påverkas av barnets ålder när problematiken uppstår, 

problemet svårighetsgrad, om bristerna i anknytningen är varaktiga, men också 

hur situationen har förändrats och vilken omfattning som exempelvis en placering 

innebär (Almqvist, Broberg & Tjus 2005; Lindén 2006). 

 När barnet sedan har växt upp och är vuxen är det präglat av hur barndomen 

varit, om den varit svår kan den vuxne ha svårt med nya relationer samt att bli 

nära i en relation. Bowlby (1961) menade att det framförallt var de upprepade 

bytena av modersgestalten, som påverkar de framtida relationerna för barnet.  

Lindén (1982) menar att det därför blir viktigt att reflektera över vad Bowlby 

konstaterade, för dem som arbetar med placering av barn. Det är därför 

framförallt bytena av omvårdnadsperson som påverkar barnet, mer än själva 

separationen från mamman. 
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6. Empiri 

6.1. Intervjupersonernas svar 

6.1.1. Familjehemsplacerade barns behov av de biologiska föräldrarna 

De olika intervjupersonerna har definierat vad de anser att ett familjehemsplacerat 

barn, har för behov av sina biologiska föräldrar. Den samlade bilden av de tre 

olika grupperna är att de anser att barnet bör ha kontakt med sina biologiska 

föräldrar, om barnet mår bra av det och att föräldern kan fokusera på barnet. Det 

främsta argumentet är att barnet har rätt att veta sitt ursprung och kunna känna till 

sina rötter. De två före detta familjehemsplacerade barnen ser fördelar med att de 

under placeringen haft kontakt med sina biologiska föräldrar. Båda anser att det 

har varit viktigt, för att det har format dem till den person som de är i vuxen ålder. 

Peter levde med tre olika familjekonstellationer (biologiska mamman, biologiska 

pappan och i familjehem) under uppväxten och det har betytt att han har haft olika 

regler att förhålla sig till. Han berättar att de olika reglerna gjorde att det blev 

konflikter mellan familjerna och att det var svårt att veta vilka regler som han 

skulle förhålla sig till. Det bidrog också till att Peter han kände sig 

personlighetssplittrad under uppväxten. 

 Maja blev placerad när hon var 14 år och hon anser att det hade varit konstigt 

att inte ha kontakt med sin biologiska mamma, eftersom hon har varit bosatt där 

under större delen av sin uppväxt. När hennes mamma återigen insjuknade i en 

psykos, valde Maja dock att ta avstånd från henne under en längre tid. Maja anser 

att hon inte hade något behov av kontakt med sin mamma när hon var sjuk, men 

att behovet återkom när mamman blev bättre. Dessutom har hon haft svårt att lita 

på människor efter de att mamman återigen insjuknade. 

 Familjehemsmamman i familjehem 1 berättar att hon ursprungligen kommer 

från ett annat land, men att hennes barn är födda i Sverige. Hennes egna barn har 

uttryckt en önskan av att besöka mammans hemland för att få kontakt med sina 

rötter. Familjehem 1 anser att det är på samma vis för barn som är placerade, även 

de behöver ha kontakt med sina rötter. Max som är placerad hos familjehem 1 har 

ett förståndshandikapp, men uttrycker även han, att han har behov av kontakt med 

sina biologiska föräldrar. Familjehem 1 strävar efter att Max skall kunna flytta 

hem till sin mamma en dag.  
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Familjehem 2 anser att det är viktigt för pojkarna Karl och Linus att ha kontakt 

med sitt ursprung. Men också att socialtjänsten lyssnar till pojkarnas behov och 

deras önskemål av kontakt med de biologiska föräldrarna, både om de vill ha mer 

eller mindre kontakt. 

 Familjehemssekreterare 1 anser att behovet skiljer sig mycket från barn till 

barn. Om ett barn blivit placerat när det var nästintill nyfött, på grund av att 

föräldrarna inte har möjlighet att ta hand om sitt barn på ett adekvat sätt, genom 

att tillgodose behov som mat, sömn men också behov av närhet och någon att 

knyta an till. Det kan bidra till att barnet kan ha negativ upplevelse av kontakten 

mellan de barnen och de biologiska föräldrarna. Föräldrarna har ofta en stor egen 

problematik, vilket medförde att de under umgängena vara mycket självupptagna. 

Barnen som har haft negativa upplevelser av umgängena, önskar därför oftast 

mindre kontakt när de blir äldre. Nyfikenheten hos dessa barn har försvunnit, 

eftersom de har blivit svikna under samvaron med sina biologiska föräldrar och 

det resulterar i att de tar avstånd från dem. De flesta barnen som är placerade i 

familjehem via den här socialtjänsten, har någon gång under placeringen haft 

någorlunda regelbundet umgänge. De har också kunnat påverka hur mycket 

umgänge de önskar att ha. 

 Familjehemssekreterare 2 berättar att behovet hos barn som blivit placerade i 

familjehem, beror mycket på hur anknytningen till de biologiska föräldrarna har 

sett ut innan barnet placerades. Åldern är också en avgörande aspekt, av vilket 

behov barnet har av sina biologiska föräldrar. Det kan också skilja mycket mellan 

syskon.  Den biologiska föräldern har oftast stort inflytande över barnets liv och 

om den biologiska föräldern är tillåtande mot familjehemmet, har barnet lättare att 

också knyta an till sitt nya familjehem. Det är därför viktigt att socialtjänsten 

hjälper till att tillgodose detta behov, då det är en väsentlig del i hur barnet har det 

och mår i familjehemmet. 

6.1.2. Kontakt mellan ett familjehemsplacerat barn och den biologiska föräldern 

Både de före detta familjehemsplacerade barnen och familjehemmen berättar om 

konflikter mellan dem och de biologiska föräldrarna, samt de svårigheter som det 

inneburit. Peter och Maja berättar att kontakten har varierat genom åren, Peter 

träffade sin pappa var tredje helg och sin mamma på loven. Han hade stort 
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inflytande över hur kontakten såg ut. Han träffar idag inte sin mamma, men han 

träffar sin pappa nästan varje helg. 

 Maja träffade sin mamma en gång i månaden och pratade med henne i telefon 

under veckorna. Uppehållet som Maja valde att ta från mamman under 

sjukdomsperioden, anser hon att hon tog själv, utan stöd från socialtjänsten. Maja 

har inte haft någon kontakt med sin pappa under uppväxten och anser att de kan 

ha påverkat henne på ett sådant vis att hon har svårt att lita på män, då hon inte 

haft någon manlig förebild. 

 Max som är placerad i familjehem 1 träffar sin mamma varannan helg och 

pappan varannan helg. Max behöver struktur med fasta tider och fasta dagar och 

det har därför blivit problematiskt när Max mamma inte håller tider och dagar. 

Familjhemsmamman berättar att de alltid försöker att möta upp den biologiska 

mamman på halva vägen, om hon inte har möjlighet att hämta Max. 

Familjehemsmamman anser att det är viktigt att lära Max, att man håller vad man 

lovar. Familjehemsmamman har tagit med Max till BUP för barn med ett 

funktionshinder, för att han skall få stöd i att uttrycka vilket behov han har av att 

träffa sina biologiska föräldrar. Hon anser att problematiken mellan dem och den 

biologiska mamman, förmodligen grundas i att den biologiska mamman ser 

familjehemsmamman som ett hot. Eftersom konflikten uppstått är socialtjänsten 

nu iblandad i all kontakt mellan familjehem och biologisk mamma. 

 Familjehem 2 berättar att umgänget med Karl och hans mamma till en början 

var varannan vecka hemma hos dem. Men då det inte fungerade började de istället 

träffas på stan med en kontaktperson. Familjehemsmamman anser att det var bra 

att ha en kontaktperson med när de träffade Karls mamma, detta för att ha ett 

vittne till det som sägs m.m. Karls biologiska mamma fick kontakta honom via 

telefon, men det ledde till att hon ringde flera gånger per dag och det blev mycket 

ansträngande för Karl. Socialtjänsten beslutade då att avsluta kontakten via 

telefon. Nu skickar de istället brev till varandra och bestämmer dagar då de skall 

träffas.  

 Linus träffar sin mamma var tredje helg och sover då hos henne två nätter. Han 

uttrycker nu när han är äldre att han önskar att endast sova en natt hos sin 

mamma. Detta för att han annars missar mycket av aktiviteterna med kompisar 

hemma i byn där familjehemsmamman bor. 
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Familjehemssekreterare 1 berättar att hon brukar försöka uppmuntra de 

biologiska föräldrarna att hålla kontakt även mellan gångerna som de träffar sina 

barn. Det för att barnen ofta är i behov av sina föräldrar, mer än bara vid 

umgängestillfällena. Familjehemssekreterarna brukar stötta föräldrarna att hålla 

denna kontinuitet med barnen.    

 Familjehemssekreterare 1 beskriver en pappa som har sitt barn placerat på en 

LVU-placering med umgänges begränsning. Pappan hade mycket svårt för 

kontaktpersonen och ville därför inte träffa sin son i närvaro av kontaktpersonen. 

Men eftersom kontaktpersonen finns till för att säkra barnets trygghet och pojken 

trivs med honom, valde socialtjänsten att inte byta kontaktperson. Pappan hittat 

sin egen form av kontakt och det innebär att han åker till familjehemmet med 

julklappar och födelsedagspresenter, samt att han skickar kort. 

Familjehemssekreterare 1 menar att om det har uppstått konflikter mellan 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna, kan det vara lämpligt att tillsätta en 

kontaktperson som kan underlätta överlämningarna.  

 Familjehemssekreterare 2 berättar att kontakten ofta ser ut på olika sätt, när 

barnen är yngre handlar det om att ha avtalade tider för umgängen och i vissa fall 

umgängesbegränsningar. När barnen blir äldre kan de också själva ha kontakt via 

telefon eller dator, de har då större möjligheter att påverka hur de vill att 

kontakten skall utformas. Kontakten mellan barnet och den biologiska föräldern 

kan vara dålig, på grund av att den biologiska föräldern har stora egna problem 

eller förtalar familjehemsföräldrarna. Detta kan leda till att barnet väljer att inte ha 

kontakt med den biologiska föräldern.  

6.1.3. Stöd som familjehemmet får från socialtjänsten för att hjälpa de placerade 

barnet att hålla kontakt med de biologiska föräldrarna 

Stödet från socialtjänsten till familjehemmen råder det delad mening om. Peter 

berättar att han inte har någon uppfattning om vilket stöd som hans familjehem 

fick av socialtjänsten. Han anser att han inte hade behovet av att veta, varför 

socialtjänsten var där när han var yngre. Men att han på senare år har förstått mer 

och mer varför de var där och vad de gjorde. Den första familjehemssekreteraren 

som han hade, pratade över huvudet på honom. När han sedan bytte 

familjehemssekreterare märkte han stor skillnad, han tror dels att de berodde på 

att han blivit äldre och kunde ha ett samtal med familjehemssekreteraren. 



 27 

Familjehemssekreterare ringde till honom istället för till ”dem som är över 

honom” (familjehemsföräldrarna). Samarbetet fungerade då bättre och problemen 

togs på allvar. Peter har aldrig pratat med sina familjehemsföräldrar om deras 

känslor för socialtjänsten. Men han har en känsla av att de inte hade något direkt 

förtroende för socialtjänsten, eftersom han anser att socialtjänsten kunde ha skött 

konflikten mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna på ett bättre sätt, 

tex. genom att lyssna och prata med alla parter. 

 Maja berättar att hon haft en familjehemsbror som också bott i samma 

familjehem som henne. Han var placerad via en annan socialtjänst, Maja upplevde 

att fokus blev på hans behov och att hon då känt sig bortglömd. Hon har också 

upplevt att hennes socialtjänst till viss del ”glömt” bort hennes familjehem och 

släppte kontakten med dem när hon var placerad. Men hennes socialtjänst har 

varit mer strukturerade och organiserade, vad det gäller kontakten med de 

biologiska föräldrar än vad den andra socialtjänsten varit. Majas första 

familjehemssekreterare var bra mot henne och familjehemmet. Men Maja 

upplevde att hennes biologiska mamma kom i skymundan och att hon inte fick 

komma till tals. Den senaste familjehemssekreteraren som Maja haft, har hon 

upplevt att kontakten istället fungerade bra med den biologiska mamman men inte 

med henne och familjehemmet. Maja har upplevt att socialtjänsten fokuserat på de 

små problemen istället för de stora konflikterna mellan familjehemmet och hennes 

biologiska mamma.  

 Familjehem 1 anser att de har fått mycket stöd från socialtjänsten med att 

kunna hjälpa Max, att ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Men eftersom det 

har uppstått en del hinder med den biologiska mamman, förs numera all kontakt 

via socialtjänsten. Familjhem 1 anser att socialtjänsten är mycket lyhörda, men att 

de hade önskat handledning, tillsammans med andra familjehem. I handledningen 

kunde de bolla problem och byta erfarenheter med andra familjehem. 

 Familjehem 2 anser också att de till viss del fått stöd från socialtjänsten, men 

att de kan ha diskussioner, om hur de ser på kontakten mellan pojkarna och de 

biologiska föräldrarna. Familjehem 2 menar att de kanske inte alltid håller med 

om socialtjänstens beslut, men att det är självklart att de följer vad de har bestämt. 

Familjehemmet anser att de viktigaste är att socialtjänsten lyssnar på Karl och 

Linus.  
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Familjehemssekreterare 1 berättar att hon pratar mycket med familjehemmen om 

hur viktigt det är för de familjehemsplacerade barnen, att ha kontakt med sina 

biologiska föräldrar. Samt informerar dem om att det är deras uppgift att hjälpa 

barnen i sin kontakt med de biologiska föräldrarna. De talar mycket med 

familjehemmen, om att de biologiska föräldrarna har sin problematik och att det 

därför kan vara problematiskt i kontakten med de biologiska föräldrarna. Det är 

viktigt att familjehemmet talar väl om den biologiska föräldern inför barnet, men 

också för att socialtjänsten ska kunna planera hur umgänget skall se ut, för att på 

det viset undvika konflikter. Det kan vara lättare för familjehemmen att hänvisa 

till vad socialtjänsten har bestämt angående umgänge istället för att behöva säga 

nej själva.  

 Familjehemssekreterare 2 menar att det är viktigt att socialtjänsten stödjer och 

hjälper familjehemmet i kontakten mellan familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna. Om de uppstår konflikter mellan familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna kan socialtjänsten gå in och stödja och lyssna och försöka hjälpa dem 

till att lösa konflikten. 

6.1.4. Barnets röst i kontakten med de biologiska föräldrarna 

I SoL och LVU står det att socialtjänsten skall lyssna på barnet och vad han eller 

hon anser om sin placering. Peter berättar att han inte minns om socialtjänsten 

pratade med honom direkt när han var liten, men att han på senare år känner att de 

lyssnat på honom. Han hade förtroende för socialtjänsten och han själv har valt att 

inte ha någon kontakt med sin mamma. Han har däremot återupptaget kontakten 

med sin pappa och Peter är mycket nöjd med att han kan välja hur mycket han vill 

träffa sin pappa. 

 Maja berättar att hon hade tre olika socialsekreterare när hon placerades, men 

att hon endast föredrog att tala med en av dem. Den socialsekreteraren som fanns 

kvar hade hon förtroende för och de brukade ofta träffas själva och sedan 

tillsammans med familjehemmet. Maja föredrog det, eftersom då kunde alla vara 

delaktiga och tala om vad det var som var viktigt runt omkring Maja. Hon hade 

dock önskat mer stöd från socialtjänsten i konflikten mellan sin biologiska 

mamma och familjehemmet, eftersom hon upplevde att hon fick ta ett stort ansvar 

för konflikten. 
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Familjehem 1 berättar att socialtjänsten pratar jättemycket med Max under mötena 

som de har gemensamt. Familjehemssekreterarna hämtade Max i skolan och var 

med honom i parken en gång, för att se hur han har det och hur han mår. Detta var 

något som var bra dels för familjehemssekreterarna och för Max tror 

familjehemsmamman, men eftersom Max har ett förståndshinder kan det vara 

svårt för honom att förmedla vad han vill. Socialtjänsten lyssnar alltid om det 

skulle vara något som är problematiskt. 

 Familjehem 2 berättar att Karl och Linus är två pojkar som verkligen får 

komma till tals, Karl är duktig på att uttrycka sig. Även Linus börjar bli bättre på 

det och uttrycker numera sina önskemål om kontakt med sin biologiska mamma. 

Familjehemsmamman tror att socialtjänsten lyssnar mer på Karl eftersom han är 

äldre och har därför lättare att uttrycka sig än vad Linus har. Hon anser att de 

borde vara mindre kontakt mellan Linus och hans mamma. Det har hon också 

uttryckt för socialtjänsten och eftersom Linus uttrycker det själv, så kommer 

socialtjänsten att lyssna på honom.  

 Familjehemssekreterare 1 förklarar att hon har som mål att dels prata med 

barnet och familjehemmet när hon hälsar på dem. Men också att hon brukar 

försöka komma iväg en stund med barnet själv och prata med honom eller henne 

en stund i enrum. Hon brukar åka iväg på museum eller gå och fika med barnet, 

för att kunna prata i enrum.  

 Familjehemsekreterare 2 berättar att även hon brukar ta för att vana att sitta 

själv med barnet och samtala, för att barnet skall känna att han eller hon kan 

öppna sig. Hon förklarar att familjehemsföräldrarna efteråt brukar vara mycket 

nyfikna på vad de talat om och att de då tillsammans kan berätta vad de samtalat 

om, om barnet själv vill det. Det är viktigt att möta barnet på barnets nivå, om han 

eller hon inte föredrar att sitta mitt emot och samtala är det bättre att möta barnet i 

de samtal där barnet känner sig bekväm. Det är viktigt att bygga upp ett 

förtroende och kunna förklara om och när det sker förändringar, som att en 

familjehemssekreterare kommer att sluta eller att placeringen förändras. 

6.1.5. Kontakt mellan ett placerat barn och de biologiska föräldrarna i framtiden 

En placering för med sig mycket och många tankar om hur det har blivit, samt hur 

man hade kunnat agera på ett annorlunda sätt. Peter berättar att det påverkat 

honom, så att han känt sig personlighetssplittrad och situationen var så pass 
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stressande för Peter att han fick stressmage och magkatarr. Om han ser på 

framtiden och vad socialtjänsten kan göra annorlunda i ett liknande fall, är det 

framförallt att lyssna till alla parter. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och 

lyssnade på. Han menar att barnet inte skall behöva ta på sig ansvaret att berätta 

att det finns en konflikt. På samma sätt måste socialtjänsten acceptera om inte 

barnet vill prata när de är på besök, utan då får socialtjänsten återkomma veckan 

efter tex. Han poängterar hur viktigt det är att bygga upp ett förtroende mellan 

barnet och socialsekreteraren för att barnet skall våga berätta om problematiken 

som råder. Peter har alltid känt sig trygg hemma hos sina familjehemsföräldrar 

och tror att de borde ha känt sig trygga med hans biologiska föräldrar, annars hade 

de inte låtit honom vara där själv. 

 Maja tror att kontakten mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna 

måste vara någorlunda bra, för att barnet inte skall komma i kläm. Det är viktigt 

att socialtjänsten verkligen tar sig tid och lyssnar och är engagerade. Maja har 

upplevt att hon är en i mängden, bland alla fall som socialtjänsten har. Hon hade 

önskat att socialtjänsten tagit sig tid och lyssnat på henne om hur hon ansåg att 

kontakt med hennes biologiska mamma borde se ut.   

 Familjehem 1 anser att kontakten med det biologiska hemmet är viktig för de 

familjehemsplacerade barnet, för att de ska kunna lära känna sina rötter. Det är 

också viktigt att socialtjänsten lyssnar på signaler som kommer från skolan, 

familjehem, biologiska föräldrar och framförallt från barnet. Att socialtjänsten 

sedan tar det som sägs på allvar och försöker göra det bästa för barnet. Det är 

också viktigt för familjehemmet att känna att socialtjänsten har förtroende för 

deras arbete och kan stödja dem i kontakten med de biologiska föräldrarna.  

 Familjehem 2 tror att det är viktigt inför framtiden att människor i allmänhet 

blir mer lyhörda och öppna för att hjälpa barn som behöver placeras. Att se till att 

de känner sig välkomna i familjen och att de tillhör den. Det är viktigt att barnen 

känner sig trygga och lyssnade på av alla parter. Att även socialtjänsten bekräftar 

dem i det som de önskar. 

 Familjehemssekreterare 1 anser att om barnet skall bo i familjehemmet under 

hela sin uppväxttid, är det viktigast att de får en nära kontakt med familjhemmet. 

Men det är också viktigt för familjehemmet att de talar väl om de biologiska 

föräldrarna och försöker hålla kontakten med det placerade barnet. Hon anser att 

det är lättare för barnet att knyta an till familjehemmet när de är yngre, men att 
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oavsett när placeringen görs, så är det viktigt att även socialtjänsten pratar om allt 

gott som de biologiska föräldrarna står för. De ultimata är att familjehemmet och 

de biologiska föräldrarna skall komma överens och det skall socialtjänsten hjälpa 

dem med. Det skall inte behöva påverka barnet att de biologiska föräldrarna är 

arga på socialtjänsten eller på familjehemmet.  

 Inför framtiden menar familjehemssekreterare 2 att det är viktigt att se över 

hur kontakten sett ut genom åren. Om det funnits någon konflikt och ta reda på 

vad den berodde på. Det blir sedan viktigt att hjälpa barnet att se över om han 

eller hon vill återuppta kontakten, i de fallen kan socialtjänsten stödja och hjälpa 

till i den kontakten. Det kan vara svårt till en början och barnet kan då behöva 

stöd och socialtjänsten kan då finnas med vid umgängena. Det finns ofta en sorg 

hos både barnet och den biologiska föräldern för det som skett och kontakten kan 

leda till en försoning med den problematiken. 

 

7. Analys 

Genom tidigare forskning, teori och empiri har det framkommit att 

familjhemsplacerade barn har olika behov av sina biologiska föräldrar och därför 

behöver socialtjänsten se till det enskilda barnets behov. Behovet förändras över 

tid och det är beroende på hur den biologiska föräldern psykiska och fysiska 

mående ser ut. Men det är också beroende av barnets ålder och mognad. 

Attachment and Loss är Bowlbys (1969/1982; 1973; 1980) treologi handlar om 

hur anknytning och separation påverkar ett barn. Bowlby talar om attachment och 

han syftar då på anknytningen mellan ett barn och barnets föräldrar. 

Anknytningen påverkar barnets fortsatta identitetsutveckling samt hur relationer 

fungerar med andra människor. Peter och Maja berättar att behovet av de 

biologiska föräldrarna varierat mycket beroende på hur relationen sett ut. När de 

biologiska föräldrarna har mått bra har också Peter och Maja ansett att de haft 

behov av sina föräldrar. Men när det blev för mycket konflikter blev det för 

ansträngande och då valde de båda att ta avstånd från sina biologiska föräldrar. De 

före detta familjehemsplacerade barnen, familjehemmet och socialtjänsten 

framhäver på olika vis, att kontakten (umgängena) kan vara påfrestande för ett 

familjehemsplacerat barn. Men också att kontakten är viktig, för att barnet skall få 

känna till sina rötter. Westberg och Tilander (2010) poängterar även de, att barnet 
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påverkas av hur kontakten har fungerat, samt hur situationen sett ut runt omkring 

dem. Socialtjänsten blir mycket viktig i kontakten mellan familjehem och de 

biologiska föräldrarna. Dels behöver de lyssna av hur mycket barnen vill träffa 

sina föräldrar, dels behöver de ge stöd vid ev. konflikter. Familjehemmen och 

socialtjänsten menar att det är viktigt att förklara för barnet om vad det är som har 

hänt i den biologiska familjen och varför. Det är dessutom viktigt att förklara att 

det inte är barnets fel att problemen med de biologiska föräldrarna har uppstått. 

Kontakten präglar barnet genom hela livet och det är därför viktigt att barnet får 

möjlighet att knyta an till familjehemmet och där få sina behov tillfredställda. 

Socialtjänsten uppmuntrar både de biologiska föräldrarna och familjehemmen, att 

uppehålla kontakt mellan de biologiska föräldrarna och de familjehemsplacerade 

barnen. 

 Barn skapar ”inre arbetsmodeller” för att förstå samspel och relationer till 

andra människor. Barn kan både ha negativa och positiva erfarenheter av 

kontakten med de biologiska föräldrarna och det präglar de ”inre 

arbetsmodellerna” (Bowlbys 1969/1982; 1973, 1980; Broberg et al. 2008; Fonagy 

2007). Både Maja och Peter valde att ta avstånd från sina biologiska föräldrar i 

olika perioder, för att de under de perioderna påverkade dem negativt. När det 

uppstod konflikter mellan hemmen var det lättare för både Peter och Maja att vara 

tysta, eftersom de inte visste vilket hem de skulle försvara. Maja menar att hon 

har svårt att lita på människor efter alla de konflikter och problem som varit med 

den biologiska mamman, men att det även har påverkat henne att hon inte hade 

någon kontakt med sin pappa. Hon har aldrig haft någon kontakt med pappan och 

anser att det har varit problematiskt, eftersom hon inte haft någon manlig förebild 

och därför har svårt att lita på män. Både Maja och Peter anser att det hade varit 

bra om socialtjänsten, hade hjälpt till med olika konflikter mellan familjehem och 

biologiska föräldrar. De anser båda att ett barn inte skall behöva ta det ansvaret 

och inte heller behöva bli vuxen i förtid.  

 När konflikter uppstår bör familjehemmen försöka att trösta och förklara för 

barnet varför saker och ting händer. Socialtjänsten försöker alltid prata med alla 

inblandade, för att reda ut vad det är för konflikter som har uppstått och hjälpa till 

att försöka lösa dem. Eftersom de ”inre arbetsmodellerna” är livsviktiga för hur de 

fortsatta relationerna i barnets liv blir, är det viktigt för barnet att familjehemmet 

och socialtjänsten samarbetar, lyssnar och försöker trygga dessa behov (ibid). Det 
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är också viktigt att socialtjänsten bygger upp ett förtroende mellan barnet, de 

biologiska föräldrarna samt familjehemmet och verka för att den kontakten 

fungerar.  

 En annan viktig aspekt på placeringen, är hur kontakten fungerar med 

familjehemsföräldrarna. Då barnet inte har fått sin ”trygga bas” hemma hos sina 

biologiska föräldrar (Körner 2005), är det viktigt att socialtjänsten poängterar, att 

barnet får en stabil och trygg anknytning till sina familjehemsföräldrar. Det är bra 

om barnen kan se upp till familjehemsföräldrarna och på nytt känna att de blir 

bekräftade. Det fungerar också som en stabil grund att kunna utveckla självet och 

få en förälder att knyta an till. Peter berättar att han känt sig mycket 

personlighetssplittrad på grund av att han haft tre olika familjer och då inte vetat 

vilken hem eller trygga bas som han skulle knyta an till. För Maja blev det viktigt 

att ha kontakt med sin biologiska mamma, där hon bott en större del av sin 

uppväxt. Men det var också viktigt för henne att kunna ta avstånd, då hennes 

mamma återigen blev sjuk. Detta kan också ha medverkat till Majas svårighet att 

lita på människor. Westberg och Tilander (2010) poängterar hur viktigt det blir 

för barnet att vara trygg i familjehemmet och att barnet lättare kan träffa sina 

biologiska föräldrar i familjehemmet där hon/han känner sig trygg. 

 Loss står för förlusten och separationen från de biologiska föräldrarna 

(Bowlby, 1969/1982; 1973, 1980). Både Maja och Peter beskriver att det var 

lättare att ta avstånd från de biologiska föräldrarna, när konflikterna mellan 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna var som störst. De beskriver också 

att kontakten har varit viktig för dem och att de har präglat vilka de är. Det har 

också varit viktigt att de har fått ta ställning, till hur de har önskat att kontakten 

sett ut. Peter anser att socialtjänsten oftast lyssnat till hans åsikter om han vill 

träffa sina biologiska föräldrar. Maja uttrycker att hon innan placeringen 

genomfördes kände sig lyssnad på, men att när placeringen var genomför kände 

hon sig utlämnad och fick ta många beslut själv. Westberg och Tilander (2010) 

understryker vikten av att lyssna på barnets behov när och hur de vill träffa sina 

biologiska föräldrar. Familjehem 1 och 2 beskriver att det är viktigt att förklara 

för barnen när de biologiska föräldrarna sviker. Om de biologiska föräldrarna har 

sagt att de skall komma och inte håller tiderna bidrar det till att barnen känner 

mindre tillit till sina biologiska föräldrar. I konflikterna mellan familjehemmet 

och de biologiska föräldrarna har det varit viktigt att socialtjänsten lyssnar och 
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stödjer dem och förklarar vad som hänt. Familjehemssekreterare 1 poängterar 

vikten av att berätta för det placerade barnet om det positiva som de biologiska 

föräldrarna står för. Familjehemssekreterare 2 menar att det är viktigt att lyssna 

och stödja, när det uppstår en konflikt i relationen. Socialtjänstens uppgift är att 

lyssna på det familjehemsplacerade barnet vilja hur det vill ha kontakt med de 

biologiska föräldrarna.  

 Inför framtiden är det enligt intervjupersonerna viktigast att socialtjänsten 

fortsätter att bygga upp ett förtroende mellan det familjeplacerade barnet, 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Detta dels för att barnet har haft 

ostabila relationer och dels för att barnet skall våga uttrycka vad han eller hon 

känner. Ett av familjehemmen uttrycker att de får stöd från socialtjänsten men att 

de skulle önska handledning i sin uppgift som familjehemsföräldrar. Det är ett 

svårt arbete och eftersom det ofta blir konflikter mellan familjehem och 

biologiska föräldrar, är det väldigt viktigt att de får stöd i sitt ”arbete”. De före 

detta placerade barnen uttrycker att de blivit påverkade av konflikten och att de 

hade önskat att socialtjänsten då hade gått in och gett mer stöd. Det är inte barnets 

ansvar att ta den konflikten, så därför är det viktigt för framtida ärenden att 

socialtjänsten och familjehemmen inte är rädda för att trampa någon på tårna. 

Barnen blir tryggare och får sitt behov tillgodosett av de biologiska föräldrarna på 

ett med adekvat sätt.  

 

7.1. Sammanfattning av resultat 

 Empirin, teorin och tidigare forskning menar att familjehemsplacerade 

barn har behov av att ha kontakt med sina biologiska föräldrar, om den 

biologiska föräldern mår psykiskt och fysiskt bra. 

 Kontakten med de biologiska föräldrarna varierar beroende på den 

biologiska förälderns mående, men också beroende på vilken kontakt de 

familjehemsplacerade barnet önskar. 

 Socialtjänst uppmuntrar, stödjer och är tillgängliga för familjehemmet i 

kontakten med de biologiska föräldrarna. 

 Socialtjänsten brukar försöka sitta ensam med det familjehemsplacerade 

barnet för att lyssna in barnets åsikt, något som de före detta 

familjehemsplacerade barnen anser är bra. 
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 Inför framtiden bör socialtjänsten fortsätta sitt arbete men också stödja 

barnet mer om det finns en konflikt mellan de biologiska föräldrarna och 

familjehemmet. Familjehemmet önskar extern handledning i hur de skall 

bemöta konflikten för att kunna stötta de familjehemsplacerade barnen. 

 

8. Slutdiskussion  

Under uppsatsens gång har det intresserat mig vilka förutsättningar som ett barn 

har att påverka sin kontakt med sina biologiska föräldrar. För mig var det därför 

viktigt att undersöka hur socialtjänsten stödjer denna kontakt och om socialtjänst, 

familjehemmen och de familjehemsplacerade barnen anser att behoven har 

tillfredställts. Det har till viss del förvånat mig hur de olika behoven av de 

biologiska föräldrarna ser ut, samt hur kontakten fungerar. Teoridelen tar upp hur 

viktigt det är för barnet att ha en stabil grund och därför spelar 

familjehemsföräldrarna en mycket viktig del för hur anknytning och förtroende 

utvecklas, dels till biologiska föräldrar men också till andra människor och andra 

relationer. 

 Socialtjänsten stödjer och hjälper till i relationer till en viss del och av vad jag 

har förstått på dem som intervjuats har den kontakten ökat med åren. Men det 

skulle kunna förbättras och utökas ytterligare. Det för att barnet inte skall behöva 

ta ansvar för konflikten mellan familjehem och biologiska föräldrar. Barnen har 

lättare att knyta an till familjehemmet, om de biologiska föräldrarna tillåter dem 

att bo där. Jag tror att kontakten är jätteviktig, men att det inte är någonting som 

varken socialtjänsten, familjehemmet och de biologiska föräldrarna kan framkalla. 

När barnet uttrycker om de vill ändra på hur kontakten ser ut, är det viktigt att 

lyssna på varför och sedan agerar efter det. Så också om socialtjänsten eller de 

andra aktörerna märker att barnet inte mår bra av kontakten. Det är viktigt att 

invänta att barnet är redo att berätta hur det vill att kontakten skall utformas.  

 Detta har varit en liten undersökning, men den har ändå visat att 

familjehemsplacerade barn har behov av att ha kontakt med sina biologiska 

föräldrar om barnet mår bra av den. Men också hur viktigt det är att lyssna på 

signaler från alla håll som säger om kontakten inte är sund. Uppsatsen är nära 

sammanknuten med det sociala arbetet, på det viset att socialtjänsten och 

familjehemmen bedriver ett socialt arbete genom att hjälpa och stödja de 
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familjehemsplacerade barnen. Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma 

problematiken och forska vidare på detta område. Socialtjänsten bör fortsätta med 

sitt arbete, och också finnas kvar och stödja till en större del även när placeringen 

är genomförd.  Att hitta balansen för varje barn, familjehem och biologiska 

föräldrar handlar mycket för mig om att lyssna och värdera det som sägs för att 

sedan agera efter det. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – brev till de jag intervjuat 

 
Socialhögskolan 2010     Lunds universitet  

 

  

Hej!  
 

 

Jag heter Hanna Oskarsson och studerar till socionom vid Lunds universitet, 

Socialhögskolan i Lund.  Jag kommer under våren 2010 att skriva mitt 

självständiga examensarbete (C-uppsats). Denna uppsats kommer att fokusera på 

hur familjehemsplacerade barn anser att deras känslomässiga behov av kontakt 

med de biologiska föräldrarna tillgodoses. 

 

Jag kommer att intervjua ungdomar/vuxna som tidigare varit placerade i 

familjehem, familjehemsföräldrar samt familjhemsekreterare.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ner och utifrån det 

materialet som samlas in kommer jag att göra en analys utifrån anknytningsteorin. 

Du/Ni  kommer att vara helt anonyma i uppsatsen och allt det material som 

samlas in kommer att raderas efter det att uppsatsen är färdig. 

 

Jag ser fram emot att träffa dig och höra din berättelse och dina tankar. Kontakta 

mig gärna vid fler frågor.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

Hanna Oskarsson 

0736-460732  

hanna.oscarsson@hotmail.com / hanna.oscarsson.073@student.lu.se   

 

 

Min handledare är Universitetslektor; Gunilla Lindén, Socialhögskolan i Lund 

gunilla.linden@soch.lu.se.  

046-222 91 99 

mailto:hanna.oscarsson@hotmail.com
mailto:hanna.oscarsson.073@student.lu.se
mailto:gunilla.linden@soch.lu.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide till de före detta familjehemsplacerade 

barnen 

 

Intervjufrågor – före detta familjehemsplacerade barn 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur före detta familjehemsplacerade barn, 

familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare, ser på hur socialtjänsten 

tillgodoser familjehemsplacerade barns känslomässiga behov av kontakt med sina 

biologiska föräldrar.  

Kön: 

Ålder: 

Placeringens utformning, när? 

Hur ser situationen ut idag? 

  

Frågeställningar 

Hur ser de du som före detta familjehemsplacerat barn på barnets 

känslomässiga behov av kontakt med de biologiska föräldrarna?  

1. Vilka behov tror du placerade barn har av att ha kontakt med sina 

biologiska föräldrar? 

2. Vilka behov har du haft att träffa dina biologiska föräldrar? 

3. Vad tror du det betyder för ett familjehemsplacerat barn att ha kontakt 

med sina biologiska föräldrar, på lång/kort sikt?  

4. Hur tror du att du har påverkats av kontakten med dina biologiska 

föräldrar? 

 

Hur utformas kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna 

när barnet är placerad?  

5. Hur ofta har ni träffats? 

6. Hur har det känts när ni har träffats? 

7. Har familjhemsföräldrarna kunnat vara med när ni har träffats? 

8. Vilken möjlighet har du haft att påverka kontakten med dina biologiska 

föräldrar? 

9. Har det uppstått några hinder i kontakten med de biologiska föräldrarna, 

vilka, hur hade dessa kunnat undvikas? 
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I vilken mån stöds och uppmuntras familjehemsföräldrarna i sitt 

arbete med att hjälpa de placerade barnet att hålla kontakt med sina 

biologiska föräldrar?  

10. Vilket stöd har du märkt att ditt familjehem har fått för att hjälpa dig att 

hålla kontakt med dina biologiska föräldrar? 

11. Hur har du upplevt att socialtjänsten och familjehemmen har samarbetat 

för att din kontakt med de biologiska föräldrarna skall fungera? 

12. Vilket förtroende upplever du som familjehemsplacerad att dina 

familjhemsföräldrar hade för socialtjänsten? 

 

I vilken mån kommer barnet till tals och kan berätta vilka 

känslomässigt behov de har av att träffa sina biologiska föräldrar?  

13. Talade socialsekreterare med dig i samband med varje möte? 

14. I sådant fall, skedde samtalet i enrum eller när familjehemsföräldrarna var 

i rummet? 

15. Vilket förtroende hade du för din socialsekreterare? 

16. Hur skapar man som socialsekreterare förtroende med barnet?  

17. Hur skulle du vilja att kontakten såg ut, mer/mindre kontakt? 

18. Hur kunde socialsekreteraren hjälpa dig för att komma till tals? 

 

Hur kan socialtjänsten arbeta med barns känslomässiga behov av 

kontakt med de biologiska föräldrarna i framtiden? 

19. Har du några exempel på hur du anser att den kontakten med de biologiska 

föräldrarna skulle utformas på ett annorlunda sätt? 

20. Tror du att kontakten har varit viktig för din övriga utveckling? 

21. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till familjehemmen  

Intervjufrågor - familjehem 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur före detta familjehemsplacerade barn, 

familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare, ser på hur socialtjänsten 

tillgodoser familjehemsplacerade barns känslomässiga behov av kontakt med sina 

biologiska föräldrar.  

Kön: 

Ålder: 

Hur länge har ni varit familjehem? 

Hur kom de sig, har ni någon placerad hos er nu, sen hur länge? 

 

Frågeställningar 

Hur ser ni som familjehem på barnets känslomässiga behov av 

kontakt med de biologiska föräldrarna?  

1. Vilka behov tror du att ett familjehemsplacerat barn har av att ha kontakt 

med sina biologiska föräldrar? 

2. Vad tror du som familjehemsförälder att det betyder för det 

familjehemsplacerade barnet att ha haft kontakt med sina biologiska 

föräldrar, på lång och kort sikt? 

3. På vilket sätt har ni som familjehemsföräldrar arbetat för att hjälpa det 

placerade barnet i sin kontakt med de biologiska föräldrarna? 

 

Hur utformas kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna 

när barnet är placerad?  

4. Hur kunde ni som familjehem hjälpa det placerade barnet att få kontakt 

med sina biologiska föräldrar? 

5. Hur har kontakten mellan det placerade barnet och de biologiska 

föräldrarna sett ut? 

6. Vad kan det ha uppstått för hinder i kontakten med de biologiska 

föräldrarna? 

7. Hur har ni kunnat hjälpa barnet att förstå dessa hinder? 
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8. Vilka skillnader kan du se över tid i kontakten mellan det 

familjehemsplacerade barnet och de biologiska föräldrarna? 

 

I vilken mån stöds och uppmuntras familjehemsföräldrarna i sitt 

arbete med att hjälpa de placerade barnet att hålla kontakt med sina 

biologiska föräldrar?  

9. Vilket stöd har ni som familjehem fått av socialtjänsten, för att hjälpa det 

placerade barnet att hålla kontakt med de biologiska föräldrarna? 

10. Hur upplever du att samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen 

fungerar i samband med kontakt mellan det placerade barnet och de 

biologiska föräldrarna? 

11. Vilket förtroende hade ni som familjehem för socialtjänsten i kontakten 

mellan det placerade barnet och de biologiska föräldrarna? 

12. Skulle du vilja förändra förutsättningarna för hur kontakten skulle 

utformas, något inslag som skulle vara mer eller mindre? 

 

I vilken mån kommer barnet till tals och kan berätta vilket 

känslomässigt behov de har av att träffa sina biologiska föräldrar?  

13. I vilken mån upplever du som familjehem att socialtjänsten talade med det 

placerade barnet i samband med ett möte? 

14. I sådant fall, skedde samtalet i enrum eller när familjehemsföräldrarna var 

i rummet? 

15. Hur kunde ni hjälpa barnet att komma till tals i mötet med socialtjänsten? 

16. Hur skulle du vilja att kontakten såg ut, mer/mindre kontakt? 

17. I vilken mån kunde ni som familjehemsföräldrar påverka om barnet ex 

inte ville träffa sina biologiska föräldrar? 

 

Hur kan socialtjänsten arbeta med barns känslomässiga behov av 

kontakt med de biologiska föräldrarna i framtiden? 

18. Har du några exempel på hur du anser att den kontakten mellan det 

placerade barnet och de biologiska föräldrarna skulle utformas på ett 

annorlunda sätt? 

19. Hur tror du att kontakten har varit viktig för barnets övriga utveckling? 

20. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide till socialtjänsten 

Intervjufrågor – socialtjänsten  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur före detta placerade barn, 

familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare, ser på hur socialtjänsten 

tillgodoser familjehemsplacerade barns känslomässiga behov av kontakt med sina 

biologiska föräldrar.  

Kön:  

Ålder:  

Arbetat hur länge?  

Hur kom de sig att du ville jobba med familjevård? 

 

Frågeställningar 

Hur ser socialtjänsten på barnets känslomässiga behov av kontakt 

med de biologiska föräldrarna?  

1. Vilka känslomässiga behov har ett familjehemsplacerat barn av att träffa 

sina biologiska föräldrar?  

2. Hur arbetar ni för att stödja dessa behov? 

3. Vad tror du att det betyder för det familjehemsplacerade barnet att ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar, på lång och kort sikt? 

 

Hur utformas kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna 

när barnet är placerad?  

4. Kan du ge några olika exempel på hur kontakten med de biologiska 

föräldrarna kunde se ut? 

5. Vilka möjligheter anser du från socialtjänsten att det placerade barnet har 

haft att påverka kontakten med sina biologiska föräldrar? 

6. Vad kan det ha uppstått för hinder i kontakten med de biologiska 

föräldrarna? 

7. Hur hade ni från socialtjänsten kunnat stödja/hjälpa om hinder uppstår? 

8. Vilka skillnader kan du se över tid i kontakten mellan det 

familjehemsplacerade barnet och de biologiska föräldrarna? 
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I vilken mån stöds och uppmuntras familjehemsföräldrarna i sitt 

arbete med att hjälpa de placerade barnet att hålla kontakt med sina 

biologiska föräldrar?  

9. Vilket stöd kan ni från socialtjänsten erbjuda till familjehemmen för att 

hjälpa dem i kontakten mellan det placerade barnet och de biologiska 

föräldrarna? 

10. Hur upplever du att samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmen 

har fungerat i samband med kontakt mellan det placerade barnet och de 

biologiska föräldrarna? 

11. Vilket förtroende upplever ni som socialtjänst att familjehemmet har haft 

för er i kontakten med de biologiska föräldrarna? 

 

I vilken mån kommer barnet till tals och kan berätta vilket 

känslomässigt behov de har av att träffa sina biologiska föräldrar?  

12. I vilken mån talar du från socialtjänsten med det placerade barnet i 

samband med ett möte? 

13. I vilken mån får barnet komma till tals på dessa möten?  

14. Hur kunde du som socialsekreterarna hjälpa barnet att komma till tals? 

15. Hur har du som socialsekreterare gjort för att skapa förtroende mellan dig 

och barnet?  

 

Hur kan socialtjänsten arbeta med barns känslomässiga behov av 

kontakt med de biologiska föräldrarna i framtiden? 

16. Har du några exempel på hur du anser att den kontakten mellan det 

placerade barnet och de biologiska föräldrarna skulle utformas på ett 

annorlunda sätt? 

17. På vilket sätt tror du att kontakten har varit viktig för det 

familjehemsplacerade barnets övriga utveckling? 

18. Är det något du skulle vilja tillägga? 

 


