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Abstract	
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Title: A new chance in life - A qualitative study of foster care´s experience about 

emergency placements and its impact on the child. 

Supervisor: Cecilia Heule  

Assessor: Hans Knutagård 

 
The purpose of this study is to examine foster parents’ experiences of how 
emergency placements in foster care works and affects children. Furthermore, the 
study aims to shed light on how the foster care parents perceive the separation 
from the child’s family of origin and how the contact with the children’s 
biological parents has been. To fulfill the purpose of the study several qualitative 
and semi-structured interviews were performed in which the respondents were 
familiar with the subject somehow. The respondents were both couples and single 
people between 25 and 65 years of age. The empirical material has been analyzed 
with support of ecological system theory, attachment theory, street-level 
bureaucracy theory and previous research. The results show that the most foster 
care parents found the separation from the child’s family of origin as a traumatic 
process. The children’s contact with their family of origin was more often than 
not affecting the children negatively, according to the interviewees. Most 
respondents stated that it was demanding to meet the children’s needs, especially 
if the child suffered from a neuropsychiatric diagnosis. However, results indicate 
that this is not true for all foster care parents. Children placed in foster care at an 
early age find it easier to develop a secure attachment pattern to their new 
caregivers. Furthermore, most respondents answered that placed children have 
good future opportunities. Certain shortages of what the social service could 
provide the foster care parents with was a topic repeatedly coming up as they 
experienced the social workers as unavailable due to the high workload. The 
conclusions show that high workload and lack of resources in social services are 
negatively reflected on foster care parents and placed children.  

Keywords: foster care, foster care parents, emergency placements, attachment 

patterns and child protective services 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka de personer som har deltagit i vår intervju. Tack för 

att ni tog av er tid och delade med er av era erfarenheter som familjehem. Utan er 

hjälp hade studien inte kunnat göras. Vi vill även tacka vår handledare Cecilia 

Heule som har väglett oss och delat med sig av sina kunskapsrika tankar och 

idéer.  

 

Stort tack! 

Aksa Bawar och Tugce Kilicasan 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Vid tillämpning av LVU lagen valde man år 2003 att inkorporera 

barnkonventionens tredje artikel för att förstärka barnperspektivet inom 

socialtjänsten. Enligt regeringspropositionen yrkade man om att varje beslut som 

rör ett barn skulle ske genom en bedömning om vad som är bäst för just det barnet 

genom att utreda och analysera olika lösningar utifrån respektive fall. År 2010 

kom regeringen fram till att barns rätt och talan skulle beaktas vid åtgärder 

gällande vård av barn och unga. I LVU är det lagstadgad att det bästa för den unge 

ska vara avgörande vid alla beslut enligt 1 § 5 st LVU (Forsman 2013 s.135). I Ett 

hem att växa i - familjehemmets bok. Grundutbildning för jour-och familjehem 

(Socialstyrelsen 2017, s.41) lyfter socialstyrelsen upp viktiga punkter som ingår i 

familjehemmets uppdrag, bland annat att familjehemsföräldrarna ska kunna 

utveckla en god och respektfull relation till barnet grundad i trygghet för att barnet 

ska kunna vidareutveckla en god anknytning till familjehemsföräldrarna. Vidare 

måste familjehemmet fullfölja en genomförandeplan som upprättas av 

socialtjänsten där det framgår vilka mål och åtgärder familjehemmet måste arbeta 

mot för barnets behov, exempelvis: säkerställa barn och ungas hälsa och skolgång. 

I uppdraget ingår det även att familjehemmet ska besitta kunskaper om möjliga 

svårigheter vid en placering utan samtycke (ibid. s.36). 

 

Känslan av att bli förflyttad från sina biologiska föräldrar till ett familjehem kan 

medföra olika känslor för ett barn. Uppbrottet kan påverka den unga på olika sätt 

då det kan skapa känsla av ångest och nedstämdhet för somliga barn (Linderot 

2020, s.160). Å andra sidan kan avskedet skapa en känsla av trygghet vid 

situationer där den unge förflyttas från total misär. Barn som saknar insikt i 

föräldrarnas oförmåga till att tillgodose barnets behov och saknar förståelse för 

föräldrarnas skadliga beteende, kan uppleva uppbrottet som tvingande. Barnets 

kontakt med sina biologiska föräldrar beskrivs på olika sätt, främst påverkas 

relationen av föräldrarnas engagemang och hur pass mycket insikt de har i sin 

egen problematik. Föräldrarnas engagemang avspeglas även under deras 



6	
	

umgängestillfällen vilket kan bli avgörande för hur deras kontakt kommer att 

utvecklas (Forsman 2013, s.138-139).  

 

Ponnert (2007, s.5) beskriver en aktuell problematik om den offentliga debatten 

som grundar sig i hur staten ska agera för att effektivt kunna tillgodose både 

barnets, familjens och statens intresse. Debatten handlar även om kritiken om 

Socialtjänstens agerande vid tvångsplaceringar, att de agerar för passivt vid 

allvarliga situationer eller agerar för hastigt och gör fel riskbedömningar (ibid). 

Vidare beskriver Ponnert (ibid, s.177) socialsekreterarnas osäkerhet kring 

tvångsvård och dess effekter för barn och ungdomar på längre sikt. En del av dem 

definierar en LVU-process som en traumatisk process för barnet och ungdomen 

samt att det inte finns någon garanti att barnet och ungdomen kommer utvecklas 

till något bättre. Enligt tidigare forskning grundar sig osäkerheten kring LVU-

placeringar inom institutionsvård och familjehem, främst på om barnet faktiskt 

kommer att ha det bättre där och om vården kommer att ge önskad effekt. Å andra 

sidan lyfter Linderot (2020, s. 2017) i sin avhandling att fördelen med att bo med 

familjehemsföräldrar är att de oftast har bättre förmåga i gränssättning och kan 

skapa en trygg punkt hos barn som tidigare växt upp med missförhållanden i 

hemmiljön.  

 

En tidigare undersökning som gjordes på barn och unga som var tvångsplacerade 

enligt LVU visade att känslan av att känna sig delaktig och synliggjord i den egna 

vårdprocessen var en central aspekt för att barnet skulle få sina behov 

tillgodosedda på ett adekvat sätt. I tidigare intervjuer som gjordes med barn och 

unga som var tvångsplacerade i familjehem visade att det var viktigt för de att det 

fanns en arbetsallians och ett gott samarbete mellan de biologiska föräldrarna, 

socialtjänsten och familjehemmet (Levin 2017, s.92–93). Vi har genom tidigare 

arbete haft möjlighet att följa olika LVU-processer och därmed fått insyn i ett 

myndighetsperspektiv. Av den anledningen är vi nu intresserade av att undersöka 

familjehemmens perspektiv på tvångsplaceringar enligt LVU. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka familjehemmens upplevelser av hur 

LVU placeringen fungerar för barn och unga. Vidare vill vi undersöka hur 

familjehemmen upplever att placeringen påverkar den unge, genom att ta reda på 

vilka svårigheter och möjligheter de beskriver att det finns med en 

tvångsplacering.   

1.4 Frågeställningar 
● Hur uppfattar familjehemmet att uppbrottet från barnets ursprungsfamilj 

till placeringen har fungerat? 

● Hur upplever familjehemmet att barnets kontakt med de biologiska 

föräldrarna fungerar?	

● Hur uppfattar familjehemmen att de lyckas möta barnens behov? 

● Hur beskriver familjehemmet den unges möjlighet till bättre livssituation 

efter en tvångsplacering?  

● Hur beskriver familjehemmet samarbetet med socialtjänsten? 

 

1.5 Arbetsfördelning 
Tugce Kilicasan har formulerat inledningen och största delen av bakgrunden. 

Aksa Bawar har hjälpt till med att utforma bakgrunden och utformat största delen 

av problemformuleringen. Avsnittet om kunskapsläge, teori, metod, och 

resultat/analys har vi valt att utforma tillsammans. Anledningen till det är att vi 

ville åstadkomma en djupare förståelse för de valda teorierna, samt för att vi 

skulle kunna utforma en rimlig analys. Att vi var två författare ledde till effektivt 

arbete och underlättade mycket under skrivandets gång. Telefonintervjuerna 

genomfördes tillsammans av oss båda, förutom vid två tillfällen. Vi valde att dela 

upp transkriberingen av intervjuerna för att spara på tid, Tugce transkriberade fyra 

och Aksa tre av intervjuerna.  
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1.6 Studiens avgränsningar 
Vi har valt att undersöka olika familjehems upplevelser av barn och unga som är 

placerade utanför det egna hemmet enligt LVU samt ta reda på vilken inverkan 

LVU kan ge för barn och unga. En avgränsning vi har gjort är att fokusera på 

familjehemmets perspektiv, vilket har gjort att vi har valt bort ett 

myndighetsperspektiv, de biologiska föräldrarnas perspektiv och barnets 

perspektiv. En anledning till varför vi bestämde oss för att fokusera på 

familjehemmets upplevelser, har sin grund i att de står barnen närmast och har 

bättre insyn i deras liv när det gäller deras psykosociala hälsa, utveckling, behov 

och anknytning. Även om det hade varit intressant att undersöka 

socialsekreterares erfarenheter av LVU, kom vi fram till att vi hade upplevt 

svårigheter med att undersöka hur barn påverkas psykosocialt utifrån ett 

myndighetsperspektiv. Vi diskuterade om att socialtjänsten har en begränsad 

insyn i barnets liv både under och efter en avslutad placering. Det är viktigt för 

studien att våra läsare förstår att det är socialtjänsten som har det övergripande 

ansvaret gällande bedömning av om ett barn är i behov av en tvångsplacering. Det 

är ett familjehem som har huvudansvaret för att kunna tillgodose det placerade 

barnets behov och att säkerställa en god uppväxt. 

	

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad LVU innebär, varför man använder 

sig av tvångsinsatser samt presentera vad ett familjehem är och dess ansvar. För 

att kunna ge en tydligare bild av LVU-placering kommer vi även presentera vilka 

placeringsgrunderna är.  

 

2.1 Vad innebär en LVU-placering? 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad som LVU, är ett 

handlingsalternativ för socialtjänsten när frivilligheten inte finns eller när 

samtycket bedöms vara otillräcklig (Socialstyrelsen 2020, s.34). LVU används 

som ett komplement till Socialtjänstlagen (förkortad som SoL) och blir aktuell när 
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frivillig vård enligt SoL saknas eller inte är tillräcklig. Syftet med LVU är att 

kunna ge barn och unga den vård de behöver trots att föräldrarna eller barnet (som 

är över 15 år) motstrider detta. Enligt Barnkonventionen har barn rätt till liv, 

överlevnad och utveckling – om detta på något sätt hindras och barnet utsätts för 

fara i hemmiljön eller genom hens eget beteende, kan det föreligga grund för 

LVU så länge samtycket saknas. Samhället har ett ansvar att skydda och ingripa 

om barnets grundläggande behov blir allvarligt försummade (Socialstyrelsen 

2020, s.32). 

 

2.2 Familjehem och dess ansvar  
Ett familjehem är ett hem som frivilligt väljer att ta emot barn eller ungdomar som 

bedöms vara i behov av vård enligt LVU eller SoL. Socialtjänsten är ett 

familjehems uppdragsgivare som har i uppdrag att placera ett barn i ett av de 

enskilda hemmen som socialtjänsten har utrett och bedömt ha de förutsättningar 

som krävs. Ett familjehem ska kunna erbjuda en stadigvarande vård för ett barn 

eller ungdom och bidra med en god fostran. Huvudansvaret för ett familjehem är 

att kunna tillgodose det placerade barnets behov och säkerställa att hen får en god 

uppväxt. Barnet ska kunna få kärlek och trygghet i det vardagliga livet samt 

kunna strukturera upp barnets vardag. Barn som nyligen blir placerade kan 

upplevas som utmanande för familjehemsföräldrarna då barnet agerar på olika sätt 

för att få reaktioner och respons. Av den anledning är det viktigt som 

familjehemsföräldrar att ha tålamod, vara uthållig i sin roll och gå in med 

inställningen om att det kan krävas tid (Martinsson 2010).  

 

Enligt Linderot (2020, s.11) är den mest använda vårdformen, vid bedömning av 

att ett barn inte kan bo med sina biologiska föräldrar, placering i ett familjehem 

eller i ett hem för vård eller boende (HVB). Linderot förklarar att familjehem kan 

delas in i två kategorier; nätverkshem eller rekryterande familjehem. Nätverkshem 

kännetecknas utifrån att ett barn placeras hos personer som hen redan har en sorts 

relation till, exempelvis: släkting. Ett rekryterande familjehem innebär placering 

hos personer som barnet inte har någon koppling till och där 

familjehemsföräldrarna är okända för barnet (ibid, s.12). 
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2.3 Placeringsgrunderna i en familjehemsplacering 
Barn kan placeras mot deras eller vårdnadshavarnas vilja ifall socialnämnden 

bedömer att barnet är i behov av en placering och vård, utanför det egna hemmet, 

för att säkerställa barnets utveckling och välmående. Tvångsplacering för barn 

regleras i LVU-lagen. Ett barn som är över 15 år och där hens samtycke för 

placering saknas, kan enligt LVU bli tvångsplacerad. Det finns olika 

placeringsgrunder som regleras i olika paragrafer enligt LVU. Ett barn kan bli 

tvångplacerad enligt 2 § LVU vid allvarliga missförhållanden i barnets hemmiljö 

och barnet kan beredas vård om hen är under 18 år. Det kan exempelvis handla 

om vårdnadshavares missbruk, psykisk ohälsa eller att de utsätter barnet för 

psykisk eller fysisk misshandel av olika slag. En annan grund för placering enligt 

2 § LVU, är att barnet blir otillbörligt utnyttjad av vårdnadshavare. Otillbörligt 

utnyttjad kan innebära att barnet utsätts för sexuella övergrepp av olika slag. 

Placeringsgrunderna enligt 3 § LVU är att den unge har ett socialt nedbrytande 

beteende, missbruk av beroendeframkallande medel eller är involverad i 

brottslighet som påverkar den unges hälsa negativt. Vid placering av de olika 

paragraferna måste det finnas en påtaglig risk där man med sin bedömning kan 

visa på att den unges hälsa/utveckling kommer till skada och är i behov av att bli 

tvångsplacerad (Linderot 2020, s.19). Om ett barn som är LVU placerad i ett 

familjehem på grund av missförhållanden i det egna hemmet, upphör denna 

placering när hen fyllt 18 år. Om barnet däremot är tvångsplacerad enligt LVU på 

grund av hens egna beteende kan denna placering pågå tills hen fyllt 21 år 

(Linderot 2020, s.26).  
 

3 Kunskapsläge 
I detta avsnitt kommer vi att ge exempel på tidigare forskning genom att 

presentera ett antal som vi anser vara centrala för studiens syfte och 

forskningsfrågor. 
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3.1 Sökningsförfarande 
Vi har använt oss av databaserna Libris och LUBsearch för att kunna finna 

tidigare forskning som har varit relevanta för vår studie. Vi använde oss av 

följande nyckelord: LVU, familjehem, familjehemsföräldrar och tvångsplacering. 

Vi har även fått inspiration av tidigare c-uppsatser med liknande ämne gällande 

källor som hade kunnat vara till nytta att använda sig av. Alla källor som har 

använts i denna studie har granskats utifrån ett källkritiskt perspektiv och vi har 

endast använt oss av tidigare forskning och kurslitteratur som varit relevant för 

vår studie. Vi har tagit hänsyn till att källorna ska vara ytterst trovärdiga, ha en 

standard av hög kvalité samt vara skrivna under 2000-talet för att ta del av ny 

forskning som tillkommit under de senaste åren.  

 

Först redovisar vi Lina Ponnerts avhandling (2007) som lyfter fram vilken 

inverkan LVU-placeringar kan medföra för ett barn samt kritiken bakom 

tvångsvård. Hädanefter redovisar vi delar av Claes Levins (2017) litteratur för att 

beskriva faktorerna som orsakar sammanbrott i LVU-placeringar samt barns egna 

upplevelser av LVU vård. Litteraturen som används är bland annat baserad på 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Därefter presenterar vi Forsmans 

avhandling (2013) som belyser ursprungsfamiljens betydelse och barns rätt till 

familjeliv. Slutligen redovisar vi Linderots forskning (2020) om 

familjehemsföräldrars upplevelser av vilka behov placerade barn har, vilka 

svårigheter familjehemmet kan mötas med i praktiken samt vilka faktorer som 

påverkar barnets relation till sina biologiska föräldrar. 

 

3.2 Osäkerheten med LVU-placeringar och barnets 

utveckling 
Ponnert (2007, s.169) beskriver att det finns mycket komplexitet med tvångsvård 

och att det är av betydelse att de yrkesverksamma agerar med försiktighet och 

respekt för den enskilde. Trots att syftet med tvångsvård är att förbättra barnets 

livssituation kan själva ingripandet väcka starka känslor (ibid, s.169). Enligt 

tidigare forskning klarar sig barn som växer upp med sina biologiska föräldrar 
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bättre, än de barnen som blir tvångsomhändertagna. Å andra sidan beskriver 

Ponnert (ibid, s.130) att det samtidigt finns barn som lyckas skapa goda relationer 

till sina familjehemsföräldrar och vänner, trots att de har levt i hemmiljöer med 

allvarliga omsorgsbrister. Enligt tidigare forskning visade det sig att barn som 

förflyttades till sina biologiska föräldrar efter en avslutad tvångsplacering och 

inom loppet på tre år, hade sämre skolresultat än de andra barnen (Ponnert, 2007, 

s.222). Ponnert (ibid.) förklarar även problematiken med tvångsplacering för barn 

och unga, dels eftersom det inte anses vara en “räddning” för barn och dels för att 

det inte är en direkt adekvat lösning utifrån barnets behov. Det förekommer att 

tvångsvård talas som ett misslyckande och att myndighetsutövarna uttrycker att de 

får hoppas på det bästa, då det inte finns en övertygelse om att barnet kommer få 

sina behov tillgodosedda vid en placering utanför det egna hemmet enligt LVU 

(ibid, s.228). 

 

Enligt Ponnert förekom det allvarliga missförhållanden i hemmiljön hos 

ungdomar som blev placerade på grund av normbrytande beteende. Ungdomarnas 

upplevda svårigheter och brister i hemmiljön påverkar deras utveckling och 

självuppfattning på olika sätt. Ett barns hemmiljö är en faktor som påverkar hur 

barnet väljer att agera och uppföra sig gentemot andra. Känslan av skuld och 

skam är förekommande känslor hos barn som upplever att de får bära sina 

problem helt själv. Det är avsevärt att ett barn inte blir tar på sig all skuld och 

ansvaret för den problemsituation hen befinner sig i. Ett familjehem ska kunna 

möta barnets behov och hjälpa barnet med att lasta av tyngden hen har på sina 

axlar (ibid, s. 203-205). 

 

3.3 Störningar i vården och barns erfarenheter av LVU  
Levin (2017, s.13) beskriver att barn som placeras i familjehem oftast utgör en 

riskgrupp på grund av de biologiska föräldrarnas våld och övergrepp samt 

psykosociala ohälsa. Levin (ibid, s.82) visar att det finns ett starkt samband 

mellan barnets relation till sina föräldrar samt hur barnet ser på sitt familjehem 

och socialtjänsten. Det är därför av betydelse att socialsekreterare främjar 

relationen mellan barn och deras biologiska föräldrar då detta kan komma att 
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påverka barnets placeringsprocess samt relationen till sitt familjehem och 

socialtjänsten (ibid.). Levin beskriver att andra förklaringar till vad som orsakar 

störningar i vården är bristande samarbete mellan socialtjänsten, barnets föräldrar 

och familjehemmet. Detta kan skapa en komplex samspel vilket tillsammans kan 

förvärra barnets känslomässiga reaktioner till vården. En annan förklaring till 

störningar är den unges problembeteende vilket enligt forskning innebär att barn 

ser placeringen som tvingande och måste således göra ett val mellan sina 

biologiska föräldrar och familjehemsföräldrarna (ibid, s.88). Bristande tilltro till 

andra personer, emotionella problem samt minskad möjlighet till att skapa 

relationer till personer i omgivningen har visat sig vara faktorer som skapar 

känslan av osäkerhet i tvångsvården. En undersökning visade att det inte är 

ovanligt att barn reagerar olika på störningar i tvångsvården. En del unga reagerar 

mer verbalt då det är ett sätt för dem att få uppmärksamhet och att få sina röster 

hörda av vuxna personer (ibid. s.91). 

 

Levin (ibid. s.92) beskriver att det är viktigt att man inom barnavårdsarbetet tar 

hänsyn till barnperspektivet och ser till att de blir involverade i utredningen. Å 

andra sidan kan det vara svårt för den unge att känna sig delaktiga i vården då de 

kan uppleva känslan av maktlöshet i förhållande till föräldrar som utsätter dem för 

våld samt mot socialtjänsten som beslutar om tvångsomhändertagande. Barn som 

är tvångsplacerade står oftast i beroendeställning till socialtjänsten, de biologiska 

föräldrarna och familjehemmet eftersom de tvingas ställa upp i olika frågor och 

beslut som inte är lika vanligt för andra barn och unga (ibid, s.236). 
 

Forsman (2013) lyfter fram i sin tidigare forskning om ursprungsfamiljens 

betydelse och barns rätt till familjeliv. Forsman (2013, s.76-77) belyser att 

familjens autonomi värderas högt eftersom ursprungsfamiljen har ett stort 

inflytande över barnets utveckling och välbefinnande. I praktiken innebär det att 

socialtjänsten måste arbeta för att det placerade barnet ska återförenas med sin 

ursprungsfamilj, då grundprincipen är att barnet ska flytta tillbaka när målet med 

vården är uppfyllt. Enligt artikel 9 i Barnkonventionen har barn rätt till sina 

föräldrar och ett familjeliv. I bedömningen bör socialtjänsten beakta barnets vilja 

till kontakt med både ursprungsfamiljen och familjehemmet samt om det finns 

risk för våld och missbruk från de biologiska föräldrarnas sida (ibid, s.77-78).  
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3.4 Barnets behov och förväntningar av ett familjehem 
När ett familjehem tar emot ett barn för en placering, omvandlas både deras och 

barnets liv och de tvingas anpassa sig till det nya sammanhanget. 

Familjehemsföräldrar förväntas vara delaktiga i barnets vardag, kunna möta 

barnets behov och på eget initiativ ta kontakt med skola och läkare (Linderot 

2020, s. 119). I Linderots (ibid, s.120) studie framkommer det att 

familjehemsföräldrar som upplever svårigheter med att gränssätta barnet, oftast 

saknar en professionell vägledning av socialtjänsten. Barn som placeras enligt 

LVU är oftast inte vana med rutiner och följa en viss struktur i vardagen, som 

exempelvis: sömnrutin, goda matvanor, rutiner för studier etc. Enligt tidigare 

forskning visade det sig att barn är i behov av rutiner och strukturerad vardag för 

att minska på stressnivån och säkerställa barnets utveckling (ibid, s.124). Utifrån 

familjehemsföräldrars erfarenheter måste barn ständigt bli påminda om rutiner 

och ett mekaniskt upprepande av det, för att barnen ska kunna ta till sig de 

rådande rutinerna som finns i familjehemmet. Barnets vardag formas även av yttre 

faktorer som exempelvis skolan, vilket även kan upplevas som ett bekymmer vid 

fall där skolan inte är fungerande (ibid, s.147). 

  

Många familjehem upplever svårigheter med att införa rutiner för ett barn som har 

någon typ av neuropsykiatrisk problematik samt som inte har någon erfarenhet av 

vardaglig struktur (ibid, s.132-133). Familjehemsföräldrar som har placerade barn 

med neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis ADHD och autism, har upplevt 

osäkerhet och oro gällande barnets framtida relationer och möjligheter (ibid, 

s.135-136). Ett barns uppväxtmiljö med föräldrar som missbrukar beskrivs som 

kaosartad och missgynnande för barnet, då det endast präglas av missförhållanden 

som är skadliga för barnet på olika sätt. Enligt rekryterande familjehems- och 

släktingshemföräldrar har barn som blivit placerade på grund av förälderns 

missbruk och vanvård varit tvungna att ge barnet omfattande hjälp och omsorg. 

Tillitskapandet för vuxna blir viktig vid sådana situationer så att anknytningen 

mellan det placerade barnet och familjehemsföräldrarna ska bli positiv och 

främjande för barnets utveckling. I tidigare forskning framkommer det även att 

familjehemsföräldrar, som även är släktingar till det placerade barnet, under 
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placeringens gång kunde se hur barnets karaktär och beteenden utvecklades och 

blev allt för lik den biologiska förälderns karaktär och beteende (ibid, s.88-117). 

 

3.5 Relationen till barnets föräldrar och livets 

vändpunkt 
Linderot (2020, s.155) konstaterar i sin avhandling att en konfliktfylld relation 

mellan familjehem och barnets biologiska föräldrar uppstår främst när de 

biologiska föräldrarna ställer sig motvilligt till en placering. Linderot (ibid.) 

menar att konflikter uppstår när en förälder inte har förmågan att kunna tillgodose 

barnets behov på egen hand och inte är kapabel att bedöma vad som är bäst för 

barnet. Många familjehemsföräldrar för fram att barn som har biologiska föräldrar 

med en viss sorts problematik, inte alltid ställer sig positiva till att ha en kontakt 

med dem. Detta grundar de i att barnen oftast förknippar sina biologiska föräldrar 

med traumatiska händelser som föräldrarna har varit ansvariga för under barnets 

uppväxt (ibid, s.156). Kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna 

påverkas positivt eller negativt beroende på vad barnet tidigare har fått gå igenom, 

samt tidigare upplevelser av smärta och besvikelse (ibid, s.157).  

  

En placering hos ett rekryterat familjehem eller ett släktinghem kan leda till 

minskad oro och nya möjligheter för ett barn. Oro om att barnet ska utsättas för 

våld minskar och ersätts av ny oro gällande exempelvis barnets skolgång och 

kamratrelationer träder fram. Stöttning och omvårdnad utvecklar barnets 

självförtroende och leder till att ett barn presterar bättre i sin vardag. I Linderots 

studie framkommer det att en del familjehem upplever en oroskänsla vid 

överflyttning av barnet till de biologiska föräldrarna. Oron grundar sig i om 

föräldrarna verkligen kommer att kunna ta hand om barnet eller om de kommer att 

fördärva barnet. En vårdnadsöverförflyttning kan även upplevas som psykiskt 

krävande för ett barn och kan öka hens stressnivå i kroppen (Linderot 2020, s.183-

190).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
För att förstå barn och ungas uppväxtsituation kan olika teoretiska utgångspunkter 

inom det psykodynamiska perspektivet bli centrala. Vi har valt att utgå ifrån 

utvecklingsekologi som ett övergripande teori för att förstå barnets utveckling, 

samt valt att utgå ifrån anknyntningsteorin och anknytningsmönster för att få en 

djupare förståelse för den unges relation till vuxna och andra barn. Teorin om 

gräsrotsbyråkrati blir också viktig för att få en tydligare bild på hur samarbetet 

fungerar mellan familjehemmet och socialtjänsten samt vilka faktorer som 

påverkar samarbetet. 	

 

4.1 Utvecklingsekologisk teori  
Utvecklingsekologiska teorin grundades av Bronfenbrenner som är en amerikansk 

psykolog. Bronfenbrenner beskriver att en individ påverkas av saker som sker 

utanför individens inre, det vill säga en individ utvecklas enormt av yttre 

sammanhang inom hens omgivning. Bronfenbrenner menar på att vi genom denna 

teori kan studera samspelet mellan barnet, samhället hen befinner sig och hens 

familj för att få en ökad förståelse för barnets utveckling. Utvecklingsekologisk 

teori handlar om samspelet mellan ett barn och dess egen miljö, samt belyser hur 

barnet utvecklas i samspel med andra inom den miljö hen lever i. Enligt denna 

teori anses ett barns utveckling påverkas och förändras av hens sociala kontext 

och relationer inom den egna närmiljön (Andersson 2013, s.202-205). 

Grundtanken inom denna teori är att man genom att upptäcka förändringar inom 

ett barns miljö kan få en ökad förståelse för barnets utveckling och livssituation. 

Om ett barn placeras i en helt ny miljö som skiljer sig ifrån den tidigare, kan 

förståelsen för samspelet mellan den nya miljön och barnet förstås på nytt 

(Andersson 2013, s.208 ff.). 

  

Utvecklingsekologiska teorin beskriver att vår miljö kan delas in i olika system, 

exempelvis: mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Mikrosystemet innefattar vår 

direkta närmiljö, det vill säga familjemedlemmar. Samspelet mellan barnet och 

familjen leder till att barnet utvecklas som individ och skapar ett nätverk. Skola 
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och arbetsplats är andra mikrosystem som vi individer ingår i beroende på vår 

ålder samt som vi utvecklar relationer i. Utifrån den utvecklingsekologiska teorin 

är det av betydelse att studera individens relationer inom de olika mikrosystemen 

hen ingår i, för att man ska kunna få kunskap om hur relationerna är beroende av 

varandra. För att studera varför ett barns skolprestation ser ut som den gör, kan 

man undersöka vilken typ av uppmuntran barnet får av sina familjemedlemmar 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.21-22). 

  

Enligt Andersson (2013, s.204 ff.) skapas ett mesosystem utifrån de relationer 

som skapas inom en individs närmiljöer. Den utvecklande individen kan få 

konsekvenser för saker som sker utanför hens närmiljöer och av relationer som 

skapas med andra. En mänsklig konsekvens kan vara att ett barn tydligt tar till sig 

andra människors beteenden och försöker tillämpa dessa i praktiken. Ett 

exosystem inkluderar lokala strukturer och är det system där individen inte ger 

några direkta reaktioner eller agerar fysiskt. Ett makrosystem är det övergripande 

systemet som skapas av kulturella och politiska tankar i samhället, samt visar oss 

hur vi ska agera utifrån lagar och regler. Enligt den utvecklingsekologiska teorin 

påverkas individers utveckling av dessa olika system, då de integreras med 

varandra på olika nivåer och innefattar individens närmiljö och relationer som 

sker utanför närmiljön (ibid, s.206-208). 

 

4.2 Anknytningsteorin 
Havnesköld & Risholm Mothander (2009, s.63) skriver att John Bowlby som 

grundaren för anknytningsteorin intresserade sig för hur barn reagerar när de 

separeras från sina föräldrar och kunde genom sina studier komma fram till att 

alla barn är i behov och beroende av föräldrarnas omsorg. Han menade att varje 

barn har ett anknytningsbeteende som sätts igång när barnet behöver få sina behov 

som kärlek, mat, skydd och närhet tillgodosedda. Bowlby kom även fram till att 

traumatiska upplevelser i form av fysiskt eller känslomässigt trauma i barndomen 

påverkar hur barn ser på sina föräldrar samt hur barnets anknytningsbeteende 

utvecklas. Traumatiska upplevelser i barndomen påverkar inte bara barnets syn på 

föräldrarna utan även personlighetsutvecklingen och kan sätta djupa spår i 
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vuxenlivet, vilket kan skapa påföljder för de framtida relationerna (Bowlby 2010, 

s.18 ff.). Mary Ainsworth bidrog också till utvecklingen av anknyntningsteorin 

och kom fram till att varje barn har ett så kallad anknytningsmönster som används 

på olika sätt utifrån förälderns beteende (Goldberg 2000, s.7-8). 

 

4.3 Anknytningsmönster 
Howe (2015, s.8) beskriver att varje individ har ett anknytningsbeteende som 

börjar redan vid födseln. Anknytningsbeteendet aktiveras när barnet känner sig 

hotat och upplever rädsla vilket gör att barnet söker psykologisk trygghet hos 

anknytningspersonen som antingen brukar vara en förälder eller en annan 

anknytningsperson. Anknytningspersonen blir en trygg bas som barnet kan vända 

sig till för att få tröst, närhet och skydd (ibid, s.19). 

  

Ett barn som inte får sina känslor besvarade genom trygghet och emotionell 

respons kommer att använda sig av dysfunktionella strategier för att klara sig själv 

(Howe 2011, s.11). Barn som redan har fått en otrygg anknytning i uppväxten och 

som sedan placeras i ett familjehem kommer att ha svårt för att förändra sitt 

anknytningsmönster. Det kan således bli svårt för familjehemsföräldrarna att söka 

kontakt med barnet, då barnet redan från en tidig ålder lärt sig att undvika sin 

anknytningsperson (Beek & Schofield 2005, s.5). Relationen till 

anknytningspersonen blir viktig eftersom det påverkar barnets 

anknytningsmönster och relationer till andra personer. Det finns fyra olika typer 

av anknytningsmönster som visar hur barn kan agera utifrån förälderns beteende, 

som är följande: 

  

Ett tryggt anknytningsmönster innebär att barnet känner att 

anknytningspersonerna är tillgängliga och kan således vända sig till sin trygga bas 

när hen har behov av tröst och närhet. Det betyder att barnet sänder signaler till 

sin anknytningsperson genom att exempelvis gråta som sedan tolkas av 

anknytningspersonen. Detta gör att barnet kan utnyttja sin trygga bas vid behov 

och vet att hen kommer att få sina känslor och behov besvarade genom 

kommunikation och emotionell respons. Barn som har ett tryggt 
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anknytningsmönster har lättare för att engagera sig i lek med andra barn och 

utvecklas i det sociala samspelet med andra (Howe 2011, s.43 ff.). Ett barn som 

har växt upp med ett tryggt anknytningsmönster sedan spädbarnstiden kommer att 

behålla det trygga anknytningsmönstret även i vuxenålder (ibid.). 

 

Ett otryggt undvikande anknytningsmönster innebär att barnet får ett undvikande 

beteende då barnet kommer att känna att anknytningspersonen är otillgänglig eller 

kontrollerande. Barnets inre arbetsmodeller kommer att känna att hen klarar sig 

själv och kommer således att hålla sina känslor inne. Ett barn som har ett otryggt 

undvikande anknytning tenderar att känna ångest och upplevs inte lika lekfulla i 

samspel med andra barn (Bowlby 2010, s.152-153). 

 

En otrygg ambivalent anknytningsmönster innebär att barnets inre arbetsmodeller 

känner en viss osäkerhet kring hur anknytningspersonerna kommer att besvara på 

barnets behov. Barnet kommer att försöka få anknytningspersonens 

uppmärksamhet genom att använda sig av olika strategier för att få deras behov av 

närhet och tröst tillfredsställda. Barn som har en ambivalent anknytningsmönster 

beskrivs som klängiga och förvirrade i förhållande till andra (ibid.). 

 

En desorganiserad anknytning innebär att barnet känner sig förvirrade och rädda 

då deras anknytningspersoner oftast är en person som visar tecken på 

otillgänglighet och fara i sitt beteende. Barnen använder sig av andra strategier i 

obehagliga situationer genom att undvika och distansera sig. Barn med 

desorganiserad anknytning får aldrig lära sig att känna till sitt jag och de egna 

känslorna (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.194). Barn som har växt 

upp i en familj med missbruk, psykiska problem eller våld utvecklar oftast en 

desorganiserad anknytning. Trauman från barndomen är en annan orsak till 

utvecklandet av detta anknytningsmönster och dessa barn kan uppleva svårigheter 

som skapa närhet, depression och sömnproblem. Traumatiska upplevelser kan 

sätta spår i barnets liv för evigt, vara orsaken till barnets misslyckande i form av 

kognitiva, emotionella och sociala svårigheter (Wennerberg 2010, s.125-128).  
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4.4 Gräsrotsbyråkrati 
Slutligen har vi valt att använda oss av Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati 

och gräsrotsbyråkrater, engelska benämning ”street-level bureaucracy”. Vi ansåg 

denna teori vara relevant för vår studie för att vi skulle kunna få en djupare 

förståelse för vilka faktorer som kan påverka samarbetet mellan socialtjänsten 

som en gräsrotsbyråkrati och uppdragstagare eller klienter. Den offentliga 

byråkratiska organisationen kallar Lipsky för gräsrotsbyråkrati och menar att de 

vänder sig till medborgarna i landet. Lipsky menar att varje gräsrotabyråkrati har 

skyldighet att erbjuda kostnadsfria insatser samtidigt som dessa insatser kan 

upplevas som begränsande (ibid, s.3-4). De anställda inom en gräsrotsbyråkrati 

kallar Lipsky (ibid, s.13 ff.) för gräsrotsbyråkrater och beskriver att det är de som 

beviljar hjälpen och möter klienterna. I en socialtjänst som gräsrotsbyråkrati är det 

socialsekreterarna som är gräsrotsbyråkraterna. En gräsrotsbyråkrats arbete kan 

beskrivas som komplex i den mening att de förväntas följa lagar, kunna hantera 

flera ansträngande ärenden samtidigt som de måste inta ett brukarfokus och vara 

tillgängliga för sina klienter. Gräsrotsbyråkrater kan således uppleva sin 

arbetssituation som ansträngd på grund av den höga arbetsbelastningen (ibid, s.29 

ff.).  

  

En gräsrotsbyråkrat innehar en yrkesroll där hen kan påverka individers liv på 

olika sätt, exempelvis genom att besluta om ett barn ska bli placerat utifrån 

barnets bästa och behov. De är i behov av ett stort handlingsutrymme vid arbete 

med människor med olika typer av problematik. Det är av betydelse för en 

gräsrotsbyråkrat att kunna arbeta flexibelt samtidigt som hen kan visa medkänsla i 

praktiken (Lipsky 2010, s.13–14). När socialsekreterarna får ett begränsat 

handlingsutrymme eller blir reserverade i sina förhållningssätt är det inte ovanligt 

att de får möta kritik och ilska när klienter känner att gräsrotsbyråkraterna inte kan 

leva upp till deras förväntningar i arbetet (ibid.). 
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5 Metod och metodologiska 

överväganden 

5.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med utgångspunkt i 

semistrukturerade intervjuer via telefon. Ett argument till varför vi valde en 

kvalitativ metod beror på att vi på en djupare nivå ville undersöka människors 

subjektiva upplevelser och tankar om forskningsämnet. Kvalitativ metod 

fokuserar på att förstå individers erfarenheter av ett visst fenomen på mikronivå. 

Detta gör man genom att studera hur den sociala verkligheten tolkas av andra 

individer och vilken betydelse fenomenen får för individerna (Ahrne & Svensson 

2015, s.10). Kvantitativ metod har en annan utgångspunkt och fokuserar istället 

på att undersöka en populations attityder och orsakssamband utifrån mätning och 

statistik (Bryman 2018, s.216). I denna studie var kvalitativ metod ett givet val då 

syftet har varit att få en förståelse för familjehemmens upplevelser av hur LVU 

fungerar och påverkar barn samt att få en djupare bild av familjehemmens 

verklighet. En annan anledning till varför vi valde att använda oss av en kvalitativ 

metod beror på att vi ville få olika perspektiv och nyanser i intervjupersonernas 

utsagor för att uppmärksamma vad som fungerar och vad som behöver förändras 

gällande forskningsämnet. En kvantitativ metod hade således inte varit ett 

optimalt val, då vi inte hade fått lika utvecklade svar med enkäter i jämförelse 

med kvalitativa intervjuer. Således anser vi att den kvalitativa forskningsansatsen 

är den mest adekvata forskningsansatsen för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar i studien.  

 

5.2 Urval 
Vi har valt att använda oss utav ett målstyrt urval när vi skulle komma i kontakt 

med våra intervjupersoner. Målstyrt urval innebär att forskaren väljer ut 

respondenter utifrån relevansen för forskningsfrågorna. Det vill säga att forskaren 

på ett strategiskt sätt väljer ut respondenter som anses kunna hjälpa till att besvara 
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forskningsfrågorna (Bryman 2018, s.496). Syftet med vår studie är att undersöka 

familjehemmens upplevelser av hur LVU placeringen fungerar för barn och unga. 

Vidare vill vi undersöka hur familjehemmen upplever att placeringen påverkar 

den unge, genom att ta reda på vilka svårigheter och möjligheter det finns med en 

tvångsplacering. Det var av yttersta vikt att komma i kontakt med familjehem som 

hade kunskaper och erfarenheter utifrån studiens syfte och frågeställningar. Några 

av våra urvalskriterier var att intervjupersonerna skulle förstå skillnaden mellan 

tvångsplacering och frivilligplacering, samt ha en inblick i den tvångplacerade 

unges liv och förstå sig på problematiken. För oss var det viktigt att komma i 

kontakt med familjehemsföräldrar som antingen har en pågående tvångsplacering 

eller som haft det under de senaste månaderna. 

	

Det första steget som skedde i urvalsprocessen var att gå med i 

familjehemsgrupper på Facebook. Vi valde att publicera ett inlägg om studiens 

syfte och utifrån inlägget var det flera personer som hörde av sig till oss via 

personligt meddelande på Faceebok. Nästa steg i urvalsprocessen var att vi sedan 

kontaktade fem respondenter som vi ansåg var lämpliga utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, bland annat att de hade erfarenheter av LVU-placeringar. 

Respondenterna kontaktades först genom ett personligt meddelande på Facebook 

och sedan kontaktades dem via telefon med information (se bilaga 2) om studiens 

syfte samt procedur och villkor för telefonintervjun. Vi fick även hjälp av en 

socialsekreterare som frivilligt ville hjälpa oss med att få kontakt med ytterligare 

två familjehem. I urvalet valde vi respondenter som var mellan 25-65 år och som 

var utspridda i städer över hela Sverige. Intervjupersonerna som valdes ut var 

både par och ensamstående personer, då vi ville få en variation i respondenternas 

utsagor och egenskaper som familjehem. En annan anledning till varför vi valde 

att utgå från ett målstyrt urval var på grund av att vi medvetet ville välja ut 

personer som vi ansåg hade kunskaper om studiens syfte och frågeställningar. Vi 

lyckades komma i kontakt med familjehemsföräldrar som uppfyller våra 

urvalskriterier samt som både har eller haft flera tvångsplaceringar av barn i olika 

åldrar. 
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5.3 Genomförande  
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för insamling av det empiriska 

materialet för vår studie. Enligt Bryman (2018, s.260) innebär semistrukturerad 

intervjuform att intervjuaren har ett specifikt frågeschema med frågor som hen 

utgår ifrån, samt har även frihet till att ställa följdfrågor till intervjupersonerna 

beroende på deras respons. Till skillnad från strukturerad intervju är 

semistrukturerad intervju inte lika bestämd och inkluderar frågor som är allmänt 

formulerade (ibid.). En annan skillnad mellan strukturerad- och semistrukturerad 

intervju är att svaren upplevs vara mer avgränsad och har förberedda 

svarsalternativ i strukturerad intervju. Vårt val om att använda oss av 

semistrukturerad intervju grundar sig i att vi ville att intervjupersonerna skulle 

kunna uttala sig fritt och formulera sina svar på ett berikat sätt, samtidigt som 

intervjun innehar tydliga ramar. Vi valde att avstå från att ha färdiga 

svarsalternativ som i strukturerad intervju, för att vi inte ville begränsa våra 

intervjupersoner till att berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser av 

LVU-placeringar. 

  

Ostrukturerad intervju ansåg vi inte vara relevant då ordningsföljden och 

formuleringen på frågorna oftast varierar under de respektive intervjuerna. Vi 

valde att inte använda oss av denna intervjuform eftersom den kan upplevas sakna 

struktur på innehållet av intervjun, samt medföra en risk för oss att tappa fokus 

och låta intervjuaren styra samtalet allt för mycket (ibid, s.562).  Under våra 

respektive intervju utgick vi ifrån en intervjuguide där vi hade bestämda frågor 

under respektive rubriker för att skapa en tydlig ram. En fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att man inte är bunden till att följa intervjuguiden 

och intervjuaren kan fritt ställa följdfrågor till intervjupersonen, vilket i sin tur 

leder till fria formuleringar och detaljrika svar (Bryman 2018, s.561). En annan 

fördel är att intervjun inte upplevs som ett förhör, tvärtom upplevs det som ett 

följsamt samtal där intervjupersonerna på ett bekvämt sätt kan uttrycka sina 

erfarenheter, upplevelser och syn på ämnet (ibid.). I förhållande till ovanstående 

resonemang har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod (Bryman 2018, s.563-564). 
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Enligt Thurén (2007, s.25) har en forskare en föreställningshorisont som innebär 

att hens egen tolkning av problemet eller fenomenet som studien avser, kan 

påverka hur forskaren väljer att formulera frågorna. Av denna anledning tog vi 

hänsyn till att inte formulera intervjufrågorna på ett sådant sätt som skulle kunna 

påverka intervjupersonernas egna utsagor. Vi försökte att utforma frågorna genom 

att inte låta vår föreställningshorisont styra det allt för mycket och endast fokusera 

på att formulera intervjufrågorna utifrån vår studies syfte och frågeställningar. Vi 

valde därför att formulera frågorna utifrån att intervjupersonerna först skulle 

berätta om bakgrunden med LVU-placeringen och sedan berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter om ämnet. Fastän vi forskare innehar kunskaper och 

erfarenheter om samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmet, ville vi att 

intervjupersonerna skulle beskriva detta utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter. På så sätt ger det oss forskare mindre mandat till att styra 

intervjupersonerna med vår förförståelse och vi får djupare insikt i 

familjehemmens egna upplevelser av LVU-placeringar. 

 

5.4 Telefonintervjuer  
Under insamling av det empiriska materialet valde vi att utföra intervjuerna 

genom telefonintervjuer på grund av den rådande pandemin som har orsakat en 

stor samhällsspridning runt om i världen. Till följd av den rådande pandemin 

skriver Folkhälsomyndigheten (2020) i sina rekommendationer att människor bör 

avstå från att vistas i inomhusmiljöer samt undvika att ha fysisk kontakt med 

människor man inte bor tillsammans med, för att skydda andra och sig själva från 

att bli smittad i covid-19. Således valde vi att beakta folkhälsomyndighetens 

rekommendationer genom att avstå från att träffa intervjupersonerna i 

inomhusmiljö samt fysiskt för att förhindra eventuell smittspridning. Att utföra 

telefonintervjuer har både för och nackdelar som bör uppmärksammas. En fördel 

som vi upplevde, som även Bryman (2018, s.262) skriver om är att 

telefonintervjuer gör det enklare för flera forskare att ta hänsyn till varandras 

olikheter och handlingssätt exempelvis att den ena forskaren hjälper den andra 

forskaren att omformulera en fråga. En annan fördel som Bryman (ibid.) beskriver 

är att respondenterna inte behöver anpassa sina svar i förhållande till forskarens 
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närvaro som vid fysiska intervjuer. Bryman (ibid, s.263) beskriver att vid fysiska 

intervjuer kan respondenternas svar styras utifrån forskarens etniska bakgrund, 

kön, ålder och klass, vilket innebär att respondenterna medvetet svarar på ett sätt 

som gynnar forskarens intervjufrågor.  

  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.46) skriver att en nackdel med 

telefonintervju är att forskaren måste planera mer arbete i förväg, för att undvika 

att samtalet avbryts under inspelningstiden. Vi upplevde att vi fick planera arbetet 

i ett tidigt skede genom att testa att spela in våra röster i förväg för att säkerställa 

att mobiltelefonen hade tillräckligt med lagringsutrymme. Vi fick även se till att 

mobiltelefonerna var fulladdade samt att en av oss spelade in ett samtal i taget. En 

nackdel som Eriksson- Zetterquist och Ahrne (ibid.) nämner är att 

telefonintervjuer kan upplevas som stela och intervjupersonerna kan ha 

svårigheter med att uttrycka sig. I förhållande till våra samtal upplevde vi att 

telefonintervjuerna skapade distans mellan oss som forskare och respondenterna, 

då vi som forskare inte kunde iaktta respondenternas kroppsspråk och minspel, 

vilket också blir en konsekvens när man inte kan ha fysiska intervjuer. Genom 

telefonintervju är det även svårt att säkerställa så att inga obehöriga befinner sig i 

det rummet där intervjun genomförs. Å andra sidan upplevde vi att 

telefonintervjuerna gav oss tydliga och fylliga svar då respondenterna var fria i att 

uttrycka sina tankar och erfarenheter. Således behövde respondenterna inte styra 

sina svar utifrån oss som forskare. En annan fördel vi kände med 

telefonintervjuerna var att vi sparade en stor del av tiden då vi inte behövde resa 

med bil eller kollektivtrafik för att träffa respondenterna.  

 

Till en början diskuterade vi att genomföra intervjuerna över Zoom med påslagen 

kamera som en alternativ insamlingsmetod, då det hade varit intressant att se 

intervjupersonernas kroppsspråk och se hur de förhåller sig under intervjuerna. 

Till skillnad från telefonintervju är styrkan med att genomföra digitala intervjuer 

att man kan säkerställa så ingen annan än intervjupersonen befinner sig i rummet. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.39) beskriver att digitala intervjuer kan 

uppfattas som formella och opersonliga. Vidare diskuterade vi om att nackdelarna 

med att genomföra intervjuer via Zoom är att det finns en risk med att det skulle 

kunna uppstå problem med anslutningen till internet och vara besvärligt för 
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intervjupersoner som saknar tekniska erfarenheter gällande uppkoppling till 

programmet. Således blev telefonintervju ett alternativ för oss då vi inte ansåg att 

det skulle kunna bli lika krångligt eller besvärligt med att koppla upp sig till 

samtalet. 

 

5.5 Tillförlitlighet  
Inom kvalitativ forskning är följande begrepp centrala och mest lämpliga vid 

diskussion av studiens tillförlitlighet samt för att mäta kvalitéten: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2018, 

s.75). Bryman beskriver att dessa begrepp även kan kallas för kvalitetsbegrepp för 

bedömning av kvalitativa studier (ibid, s.467). 

  

Det första kvalitetsbegreppet inom kvalitativ forskning är trovärdighet. Om den 

kvalitativa studiens utgångspunkt är att studera en social verklighet där 

intervjupersonerna kan ge olika tolkningar och beskrivningar av sin sociala 

verklighet, så är det av betydelse att forskaren lämnar resultatet till 

intervjupersonerna för att forskaren ska kunna få en bekräftelse för att deras 

sociala verklighet har begripits rätt (ibid.). Enligt Bryman kallas detta är 

responsvalidering och används av kvalitativa forskare för att de ska kunna avgöra 

om det finns likheter mellan resultatet och intervjupersonernas upplevelser och 

erfarenheter (ibid, s.466). Vi tog hänsyn till att använda oss av responsvalidering 

genom att ställa följdfrågor till intervjupersonerna vid oklarhet eller om vi ville att 

de skulle ge en djupare förklaring. Vi valde att inte skicka transkriberingarna till 

respektive intervjuperson då vi med tanke på den begränsade tiden bedömde att 

det skulle ta för lång tid för de att kolla igenom transkriberingen. Istället bad vi 

vissa intervjupersoner att upprepa det de sagt under intervjun för att vi skulle 

kunna få en rätt uppfattning av deras tolkningar och erfarenheter. Innan vi 

avslutade intervjuerna tog vi hänsyn till att ge intervjupersonerna återkoppling 

gällande deras intryck och utsagor, för att vi skulle kunna få en bekräftelse på att 

deras utsagor har uppfattats. 
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Överförbarhet är det andra kvalitetsbegreppet som syftar på att forskaren inom 

den kvalitativa undersökningen vill uppnå att intervjupersonerna förmedlar så 

djupa och täta beskrivningar som möjligt (Bryman 2018, s.468). Bryman (ibid.) 

menar på att det blir enklare att bedöma överförbarheten av resultaten till en 

annan kontext, ifall man får fylliga beskrivningar av de få individer som deltagit i 

undersökningen. För att samla in vårt empiriska material genomförde vi sju 

stycken telefonintervjuer där respektive intervju tog cirka 30 till 45 minuter. Vi 

bedömde att vi lyckades få detaljrika och täta beskrivningar under intervjuerna då 

varje transkribering uppgick till 2100-3700 ord, vilket blir cirka 21 000 ord totalt. 

Med hänsyn till vår begränsade tid anser vi att vi har lyckats samla in nyttigt 

material för vår studie.  

  

Pålitlighet är det tredje kvalitetsbegreppet som Bryman (ibid, s.468) presenterar. 

Det handlar om att man som forskare ska se till att det finns en beskrivning av 

varje avsnitt i forskningsprocessen som är komplett och åtkomlig. För att vidare 

påverka studiens pålitlighet kan kollegor användas som granskare av 

datamaterialet och komma med synpunkter gällande innehållet (ibid.). Med 

hänsyn till detta valde vi att ta hjälp av en person med att kritisk granska vår 

studie. Vi hade även en handledare som gav oss god vägledning och konkreta 

synpunkter på delar vi kunde förbättra. En ytterligare nytta är att vi var två 

stycken forskare som kontinuerligt granskade innehållet av vår studie. 

  

Det fjärde kvalitetsbegreppet som Bryman (ibid, s.470) beskriver är möjlighet att 

styrka och konfirmera. Det innebär att forskaren ska säkerställa att hen har agerat 

på ett objektivt sätt och inte låtit sina personliga värderingar avspegla sig i olika 

delar i studien som exempelvis: resultat och slutsats. Med hänsyn till detta anser 

vi att det är till fördel för vår studie att vi är två forskare som innehar olika 

kunskaper, färdigheter och erfarenheter (ibid.). En annan fördel är att vår 

forskning bedöms av en examinator som tillhör universitetet. Det är examinatorns 

uppgift att granska och värdera i vilken omfattning resultatet kan styrkas. På så 

sätt är det examinatorn som avgör ifall forskningens resultat ska underkännas eller 

godkännas. 
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5.6 Bearbetning och analys  
Innan genomförandet av telefonintervjuerna valde vi att utgå från vår 

intervjuguide då vi hade skapat bestämda frågor utifrån fem olika rubriker. 

Anledningen till varför vi skapade rubriker med bestämda frågor beror på att vi 

ville att frågorna skulle utgå från våra frågeställningar samt täcka viktiga delar, 

utan att ha förutfattade meningar om vad resultatet hade blivit innan vi hade 

genomfört våra intervjuer. Under intervjun valde vi att spela in intervjuerna med 

våra mobiltelefoner. Vi genomförde telefonintervjuerna gemensamt men 

bestämde att en av oss skulle ha den ledande rollen för att skapa ordning i 

samtalet. För att vara säkra på att våra intervjuer höll en god kvalité valde vi att 

endast spela in och inte anteckna under intervjuerna. Ett argument till varför vi 

inte antecknade under intervjuerna beror på att vi höll telefonintervjuerna 

tillsammans, förutom vid två tillfällen, vilket gjorde att vi kunde vara 

koncentrerade när respondenterna delade med sig av sina upplevelser. Ett 

ytterligare argument är att vi ville spara tid åt att kunna ställa eventuella 

följdfrågor.  

  

Under transkriberingsprocessen valde vi att redigera bort upprepade meningar 

som ”ja precis och jag menar” för att skapa mer flyt i texten. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015, s.53) skriver att man i vissa fall kan redigera bort upprepade 

meningar för att göra texten mer sammanhängande, utan att ändra i utsagans 

innehåll och betydelse. Vi var aktsamma med att inte redigera bort meningar som 

var av betydelse för respondentens utsaga, snarare meningar som redan hade 

upprepats ett antal gånger. När vi transkriberade var vi noga med att pausa 

inspelningarna efter varje mening för att säkerställa att vi inte hade tolkat det som 

sades fel.  

  

När vi hade transkriberat färdigt valde vi att koda intervjuerna med olika färger 

för att kunna sammanfatta materialet utifrån olika teman. Rennstam och 

Wästerfors (2015, s.221) beskriver att det finns tre arbetssätt som visar hur man 

sorterar det insamlade materialet. De beskriver att man i första hand sorterar 

materialet för att skapa en överblick. Det andra steget blir att man på ett rättvist 

sätt reducerar bort delar i materialet för att sedan kunna använda de kvarstående 
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delarna som man anser är relevanta för analysen. I förhållande till hur vi valde att 

sortera vårt empiriska material, började vi först med att läsa igenom 

transkriberingarna var för sig, för att få en bild av vad respondenterna hade svarat. 

Sedan valde vi att läsa genom tidigare forskning i kunskapsläget samt teorierna 

för att skapa en tydligare bild av vad vi skrivit tidigare.  

 

I förhållande till det empiriska materialet valde vi sedan gemensamt ut teman som 

var förekommande och som diskuterades på olika sätt av intervjupersonerna. 

Rennstam och Wästerfors (ibid, s.227) beskriver att reducering av materialet 

innebär att man sorterar ut teman som bedöms sakna betydelse och istället 

fokuserar på de teman som har relevans för forskningen. De teman som valdes ut 

var följande: jobbiga situationer, ilska och besvikelse, barns behov, framtida 

möjligheter samt bristfällig samarbete. Efter att vi hade bestämt teman valde vi 

gemensamt ut citat som vi ansåg kunde hjälpa vår tolkning i analysen. Vi valde 

sedan att skapa ett dokument för varje tema och klistrade in citat som vi ansåg 

vara relevant i förhållande till vår analys och valde bort de teman som vi bedömde 

inte hade någon relevans för analysen.  
 

5.7 Etiska överväganden  
Lind (2014, s.133) beskriver att det finns lagar och etiska principer som belyser 

hur en forskare bör förhålla sig till områden och personer de vill undersöka. Syftet 

med lagarna och de etiska principerna är att inte tillåta forskningen påverka 

individerna negativt (ibid.). Individskyddskravet innebär att man ska ta hänsyn till 

att medborgarna i samhället inte utsätts för någon psykisk/fysisk skada, kränkning 

eller förolämpning. Forskningskravet innebär att man fördjupar sig och utvecklar 

viktiga frågor som har betydelse för samhället. I praktiken måste 

individskyddskravet och forskningskravet vägas mot varandra, för att forskningen 

inte ska skada målgruppen som undersökningen handlar om (Vetenskapsrådet, 

s.5). Vi gjorde bedömningen om att det inte var etiskt försvarbart att intervjua 

barn och ungdomar som är LVU-placerade, eftersom vi ansåg att det kunde 

upplevas känsligt och ansträngande, samt väcka traumatiska minnen hos barnet 

eller ungdomen. Av den anledningen valde vi istället att intervjua familjehem och 



30	
	

tillfrågade dem om deras roll som familjehemsförälder, erfarenheter och 

upplevelser av barn och ungdomar som är/har varit LVU-placerade. 

 

5.7.1 Informationskravet  

Informationskravet är ett huvudkrav som ingår i individskyddskravet och innebär 

att intervjupersonerna måste bli informerade om syftet med studien, de måste få 

information om att de när de vill kan avbryta sitt deltagande och slutligen måste 

forskaren förmedla om att insamlade materialet endast kommer att användas för 

forskningens ändamål och inte utnyttjas i något annat avseende (Vetenskapsrådet, 

s.7-8). Vi förmedlade syftet med undersökningen, både skriftligt och muntligt, när 

vi publicerade ett inlägg på Facebook för att samla in intervjupersoner och i 

början av telefonintervjuerna som en introduktion av vår undersökning. 

Informationsbladet (se bilaga 2) publicerade vi på Facebook samt läste upp 

innehållet för de i början av telefonintervjun.   

 

5.7.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet är det andra huvudkravet som ingår i individskyddskravet. Det 

betyder att studiens deltagare måste samtycka till deltagandet innan intervjun 

utförs (Vetenskapsrådet s.9). Vi behövde inte skriva en samtyckesblankett för att 

samla in underskrift på grund av att våra intervjupersoner gav ett muntligt 

samtycke i början av intervjuerna och godkännande till att delta i vår 

undersökning via meddelande på Facebook. Våra intervjupersoner visade ett 

självmant intresse på att de ville delta i undersökningen, gick även med på 

intervjutillfället och ställde upp med sin tid.  

 

5.7.3 Konfidentialitetskravet 

Det tredje huvudkravet inom individskyddskravet är Konfidentialitetskravet som 

innebär att forskarna ska ta hänsyn till att behandla intervjupersonernas uppgifter 

varsamt, med respekt och göra det omöjligt för läsarna att identifiera vilka 

personerna är (Vetenskapsrådet, s.12). Vi har därför valt att utmärka 
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intervjupersonerna son anonyma genom att namnge de som intervjuperson 1-7. Vi 

tog även hänsyn till att inte ställa intervjupersonerna allt för personliga frågor som 

kan göra det möjligt för andra att identifiera de. Under transkriberingarna undvek 

vi att ta med namn som förekom under telefonintervjuerna. Efter arbetets slut 

valde vi att radera transkriberingarna och de inspelade ljudfilerna för att inte 

riskera så att någon utomstående kommer åt materialet. 

 

5.7.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet är det fjärde huvudkravet inom individskyddskravet. Det betyder 

att vi som forskare inte får använda det empiriska materialet till något annat som 

inte berör studien. Det innebär att personuppgifter som har samlats in får inte 

utnyttjas i andra syften. Den informationen som har getts till respondenterna är 

information som forskarna måste förhålla sig till (Vetenskapsrådet, s.14). Vi har i 

informationsbladet (se bilaga 2) informerat respondenterna om att uppgifter som 

förekommer om dem eller andra enskilda individer kommer att endast användas 

för uppsatsen syfte samt att vi kommer att avidentifiera de personuppgifter som 

förekommer.  

 

6 Resultat och analys  
I det här avsnittet kommer vi att redovisa vårt empiriska material - vad som har 

framkommit under våra telefonintervjuer med familjehemsföräldrar. Vidare 

kommer vi att analysera vårt empiriska material med hjälp av de teorier och 

begrepp som vi redovisat i avsnitt 4.  

 

6.1 Otroligt tufft, påfrestande och jättejobbiga 

situationer - en traumatisk process 
Vår analytiska fokus är att belysa hur familjehemmet uppfattar uppbrottet från 

barnets ursprungsfamilj till placeringen har fungerat. Uppbrottet från barnets 
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ursprungsfamilj till placeringen, har enligt många familjehemsföräldrar väckt en 

del känslor hos barnet. Själva placeringen och överflyttningen upplevde 

familjehemmen som ganska snabb men det blir en omställning för ett barn att bli 

placerad i en ny miljö. En gemensam nämnare vi kunde se i de flesta 

intervjupersoners berättelser är att många barn i början av placeringen reagerade 

starkt känslomässigt genom att bland annat visa rädsla, vara likgiltiga, uttrycka 

känslor i form av självskadebeteende etc. En likhet i utsagorna har varit att 

intervjupersonerna upplevde omställningen som stor och plågsam för barnet, då 

de beskrev placeringen som påfrestande och komplicerad.  

 

Själva placeringen anser jag sköttes bra. Men jag tänker för barnen har det 

varit en otrolig chock och en stor omställning, att liksom få vara med och 

bli omhändertagen och placeras samma dag i ett annat hem. Det var 

otroligt tufft, påfrestande och jättejobbiga situationer just för att barnen 

reagerade så otroligt kraftigt. Inte alla barn såklart men många barn 

reagerar med självskadebeteende och med utåtagerande beteende. 

          

       Intervjuperson 1 

 

Detta citat visar att det innebär en stor omställning för ett barn som 

tvångsplaceras. Utifrån anknytningsteoretisk teoribildning visar citatet att när ett 

barn skiljs från sina biologiska föräldrar och kommer till ett nytt familjehem, med 

främmande människor, kan separation vara en orsak till att barnet reagerar starkt. 

Intervjuperson 1 beskriver hur hon upplevde att omställningen påverkade barnet. 

Utifrån hennes berättelse kan man se att det var otroligt tufft, påfrestande och 

jobbiga situationer för barnen. I jämförelse med tidigare forskning kan vi förstå att 

barn som redan är sköra i barndomen och som separeras från sina 

omsorgspersoner har större risk för att utsättas för påfrestningar som stress, 

självskadebeteende samt likgiltighet både i barndomen och senare i vuxenlivet 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.63). Ett annat intressant citat är 

följande: 

 

När hon kom till oss hade hon inget språk och hade inga känslor, hon var 

inte apatisk men hon grät inte och hon skrattade inte, hennes sätt att 
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förmedla sig fanns inte i början. Hon bara gillade läget och gjorde som vi 

sa i stort sätt. Det var rätt jobbigt.  

 

Intervjuperson 2 

 

En skillnad man kan se i de ovanstående citaten är att intervjuperson 1 beskriver 

separationen som en rejäl omställning, “en otrolig chock”, medan intervjuperson 2 

beskriver att barnet reagerade på ett likgiltigt sätt då barnet inte visade några 

känslor. Anledningen till att ett barn inte visar några känslor på separationen kan 

vara ett sätt för barnet att skydda sig själv. Enligt Havnesköld och Risholm 

Mothander (2009, s.194) kan ett barn med en desorganiserad anknytningsmönster 

hantera obehagliga situationer på olika sätt, bland annat genom att distansera sig i 

nya miljöer. Barn med ett sådant anknytningsmönster kan ha svårigheter med att 

komma i kontakt med sina känslor och det egna jaget (ibid.). Desorganiserad 

anknytningsmönster beskrivs av intervjuperson 2, då hon kommenterar att barnet 

inte hade ett sätt att förmedla sina känslor på gentemot familjehemsföräldrarna - 

“att barnet varken skrattade eller grät”. I förhållande till anknytningsteorin är 

varje barn i behov av att få sina grundläggande behov som tröst, skydd, närhet och 

mat tillgodosedda. Omsorgspersoner som inte har förmåga att kunna tillgodose 

dessa behov påverkar barnets tankar och känslor på olika sätt.  

 

Enligt tidigare forskning kan uppbrottet från ett barns ursprungsfamilj till 

placeringen se ut på olika sätt beroende på barnets tidigare erfarenheter och 

reaktioner. För vissa barn kan uppbrottet upplevas som ångestfylld och krävande, 

medan det för andra barn kan upplevas som en befrielse (Forsman 2013, s.138). 

Vi kan se att barn som skiljs från sina biologiska föräldrar och kommer till ett nytt 

familjehem, med främmande människor, kan omställningen vara en faktor till att 

barnet reagerar starkt. Ponnert (2007, s.177) bekräftar även i tidigare forskning 

det intervjupersonerna upplevde om att barn kan påverkas negativt och uppleva 

uppbrottet som en traumatisk process. 

 

I nedanstående citat kan man se hur familjehemmet beskriver att avsaknaden av 

en trygg bas kan påverka ett barn. En trygg bas är viktig för barnets utveckling, 
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samspel med andra människor och för att barnet ska kunna bli självständiga 

individer i vuxen ålder. 

 

När det gäller barn som har blivit placerade på grund av förälderns 

missbruk, så förekommer det att barnen i början av placeringen får 

mardrömmar och håller sig på sin kant. När dessa barn leker så ser man 

hur deras ögon går och tittar runt omkring sig. I början av placeringen 

trodde barnet att hen skulle få konsekvenser efter att exempelvis ha spillt 

ut mjölken. Barnet slutade nästan att andas. Jag fick liksom försköna 

stämningen för barnet och säga ”nämen titta nu hur det bubblar på bordet”. 

Man kunde se hur barnet verkligen kunde andas ut efter det.  

 

Intervjuperson 3 

 

Ovanstående citat visar att ett barn som saknar en trygg bas har tidigare inte fått 

sina känslor besvarade genom trygghet och emotionell respons av sina biologiska 

föräldrar. Citatet visar även att barn som inte har haft en trygg bas upplever 

svårigheter med att söka kontakt med sin omgivning då de saknar tillit till vuxna 

personer i sin närhet. Intervjuperson 3 belyser i citatet hur barn med avsaknaden 

av en trygg bas väljer att undvika kommunikation och gärna håller sig på sin kant. 

Intervjuperson 1 uttrycker sig i följande citat gällande hur ett barns beteende kan 

påverkas av föräldrar som varit otillgängliga under deras barndom: 

 

Det äldsta barnet var ju gränslöst på alla sätt och vis. Hon förstod inte alls 

att man vänder sig till föräldrarna för att få hjälp med saker, utan hon 

kunde gå till vilka vuxna som helst i hennes omgivning. Hon kunde 

springa fram till främmande människor och fråga om de kunde hjälpa 

henne med toalettbesök. Hon förstod inte alls vem den primära föräldern 

var. 

        Intervjuperson 1 

 

Avsaknaden av en trygg bas blir synlig i dem ovanstående citat då 

intervjupersonerna beskriver hur barn påverkas av föräldrar som har varit 

otillgängliga under barnets uppväxt. Intervjuperson 3 beskriver utifrån sina 
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erfarenheter att missbrukande föräldrar påverkar barn psykiskt då de främst växer 

upp med rädsla och kan få mardrömmar. Konsekvensen av saknaden av en trygg 

bas är att barnet inte har någon tillit för vuxna i sin omgivning. Intervjuperson 3 

berättar att barnet som placerades ständigt tittade omkring sig under lek och 

trodde att hen skulle få en bestraffning efter att ha råkat spilla mjölk. Tanken av 

att bli bestraffad väckte starka känslor och oro hos barnet då hen nästan slutade 

andas. I jämförelse med intervjuperson 1, kan man se skillnad i hur barn med 

avsaknad trygg bas reagerar. Intervjuperson 1 beskriver att barnet var gränslöst på 

alla sätt och vis. Barnet kunde vända sig till främlingar för att få sina basala behov 

tillgodosedda. Vidare beskriver intervjuperson 1 att flickan inte förstod vem den 

primära föräldern var. Med koppling till intervjuperson 1 beskrivning av att 

flickan var gränslös i sitt beteende kan vara ett resultat av att flickan inte haft 

någon primär förälder och trygg anknytning till sin biologiska förälder. Att barnet 

vände sig till främlingar för att få sina basala behov tillgodosedda, kan även vara 

ett resultat på att barnets biologiska förälder varit otillgängliga under uppväxten 

med att hjälpa barnet med exempelvis toalettbesök. 

 

6.2 Hon hade perioder där hon ville döda sin mamma - 

svårigheterna i umgänget 
Vår analytiska poäng är att belysa hur ett umgänge kan upplevas utifrån 

familjehemmets erfarenheter för ett barn som är LVU-placerad. Citaten nedan 

visar hur familjehemmet upplever barnets kontakt med de biologiska föräldrarna 

och tydliggör hur barnet påverkas negativt av umgänget. 

 

Hon har en mamma som är väldigt passiv… Jag hade inte träffat den här 

mamman förr men flickan säger ju att hon är väldigt dålig, när flickan har 

pratat med henne... ja men som barn gör då när de försöker söka kontakt 

då har mamman inte svarat upp, när hon har velat visa saker så har 

mamman gått iväg och börjat göra något annat. Hon har inte kunnat möta 

flickan, det har varit jättejobbigt för henne… sen har jag också känt att 

hon har varit rädd under umgänget… Hon kunde bita sig själv när hon 

hade varit hos sin biologiska mamma… hon kände besvikelse på mamman 
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och kunde uttrycka att hon inte orkar leva mer… jag ska springa ut i vägen 

och bli överkörd av en bil. 

        Intervjuperson 7 

 

Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv kan ett barn utveckla ett otryggt och 

ambivalent anknytningsmönster när det inte får tillräcklig uppmärksamhet av sin 

anknytningsperson. Barn som inte får önskad uppmärksamhet kan utveckla olika 

strategier för att bli sedd och hörda (Bowlby 2010, s.152-153). Intervjuperson 7 

beskriver att det placerade flickan som är i 13 års ålder försökte få kontakt med 

sin biologiska förälder genom att visa saker för mamman under umgängen. Vidare 

beskriver intervjuperson 7 att hon upplever att barnets kontakt med den biologiska 

föräldern är jobbig för barnet och förklarat att barnet har agerat med rädsla och 

uttryckt sin besvikelse genom att bita sig själv som självbestraffning. Utifrån 

denna intervjupersons berättelse, om hur barnets umgänge med sin biologiska 

förälder har sett ut samt hur barnet har reagerat på detta, kan en otrygg ambivalent 

anknytningsmönster kännetecknas. Flickans reaktioner efter ett umgänge kan vara 

en grund till att föräldern har varit undvikande i sitt beteende genom att vara 

otillgänglig gentemot barnet. 

 

Följande citat belyser hur familjehemmet upplever umgänget mellan barnet och 

de biologiska föräldrarna i en LVU-placering: 

 

Barnets kontakt med sin biologiska förälder upplevde jag som jättedålig då 

hon hatade sin mamma. Hon hade perioder där hon ville döda sin mamma. 

Hon hämtade knivar och allt möjligt. Hon hatade allt och alla. 

           

        Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 4 berättar att barnets kontakt med den biologiska föräldern inte var 

god och att den upplevs som dålig. Intervjuperson 4 grundar sin upplevelse om 

barnets kontakt med den biologiska föräldern i att barnet kunde uttrycka att hon 

hatade sin mamma och ville döda henne. En gemensam nämnare utifrån 

ovanstående citat är att ilska och besvikelse är förekommande teman i 

intervjupersonernas utsagor om sina upplevelser av hur barnets kontakt med sina 
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biologiska föräldrar fungerar. Skillnaden mellan dessa intervjupersonernas 

beskrivningar är att intervjuperson 7 ger tydlig beskrivning på hur ett barn som är 

besviken på sin biologiska förälder kan reagera i praktiken, medan intervjuperson 

4 beskriver hur ilska gentemot föräldern kan ta över ett barns tankar och känslor. 

Den upplevelse som intervjuperson 4 beskriver kan enligt anknytningsteorin 

grunda sig i att flickan saknade ett tryggt anknytningsmönster och uttryckte sina 

känslor verbalt gentemot modern genom att vara hatisk. För att förstå det 

empiriska materialet djupare kan vi genom tidigare forskning se att konfliktfyllda 

situationer mellan barnet och de biologiska föräldrarna grundar sig oftast i 

avsaknaden av insikt i deras egen problematik samt att de inte samtycker till en 

placering på frivillig väg. Konflikterna och den osäkra kontakten kan även ha sin 

grund i att de biologiska föräldrarna inte kan bedöma vad som är bäst för barnet 

på grund av deras psykiska tillstånd, exempelvis: missbruk och psykisk ohälsa 

(Linderot 2020, s.155-157). 

 

Man märker tydlig personlighetsförändring, de är väldigt skadade och sen 

har de fått landa i ett familjehem och sen väljer man att ta upp umgänget 

med de biologiska föräldrarna, vilket leder till att allt dras upp till ytan 

igen. Såren hinner aldrig läka och barnen blir påminda om det förflutna 

och om det som har hänt i det tidigare hemmet. Speciellt om deras 

biologiska föräldrar är en del av barnets trauma. 

        Intervjuperson 1 

 

Genom detta citat kan vi se hur tidigare trauman kan påverka barnet negativt för 

de barn som inte hunnit bearbeta sina trauman. Att bli påmind av tidigare otäcka 

upplevelser kan väcka olika känslor hos ett barn som kan påverka barnets 

personlighet och utveckling. Till skillnad från de upplevelserna som 

intervjuperson 4 och 7 beskriver, kan vi se att intervjuperson 1 påpekar hur barnet 

påverkas av umgänget när de inte fått kunna landa i familjehemmet. 

Intervjuperson 1 beskriver även hur sårbara barn kan vara när de inte har kunnat 

bearbeta tidigare trauman. Enligt ett anknytningsteoretiskt perspektiv (Bowlby 

2010, s.18 ff.) kan tidigare erfarenheter av trauman vara ett resultat av att barnets 

personlighetsutveckling påverkas negativt då det kan leda till förändringar i 

barnets personlighet. Utifrån en analytisk utgångspunkt kan vi konstatera att låta 
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barn träffa sina föräldrar som är orsaken till de traumatiska händelserna kan leda 

till en försvårad läkningsprocess av såren samt att de kan vara skadligt för deras 

psykosociala utveckling. Vidare kan det öka risken för barnet att drabbas av 

depression i vuxenålder, vilket även Wennberg (2010, s.125 ff.) synliggör genom 

att beskriva att traumatiska upplevelser kan sätta spår i barnets liv för evigt.   

 

Å andra sidan kan barnets personlighetsförändring och samspel med andra 

människor förstås utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet (Andersson 

2013, s.202-203). Intervjuperson 1 berättar att barnet påverkas negativt i samspel 

med den biologiska föräldern då hon blir påmind av traumatiska upplevelser och 

sin svåra barndom under umgänget. Detta leder till att barnet löper större risk att 

utveckla dåliga relationer i vuxenålder, eftersom barnets utveckling påverkas 

enormt av yttre sammanhang. Negativa relationer i barndomen ger en dålig 

inverkan på barnets situation enligt utvecklingsekologiska perspektivet (ibid.). 

Vårt empiriska material bekräftar även det som framkommit i den tidigare 

forskningen (Forsman 2013, s.76-77) om att de biologiska föräldrarnas autonomi 

värderas högt då de har ett stort inflytande över umgängestillfällena med barnet. 

 

6.3 Det är jättetufft att få en tonåring i hemmet - 

familjehemmets uppfattningar om barnets behov 
I detta avsnitt vill vi visa hur familjehemmen uppfattar att de lyckas möta de 

placerade barnens behov. I det följande citatet kan man utifrån familjehemmets 

upplevelser uppmärksamma att barnet inte kunde uttrycka sina känslor och behov.  

 

Vi har fått jobba extremt mycket med båda flickorna gällande anknytning, 

trygghet och närhet för att bygga upp relationen och tilliten till vuxna… 

Det äldsta barnets behov anser jag var mest krävande att tillgodose. Ju 

äldre barnen är när man placerar de desto svårare blir det. Hon uttryckte 

aldrig om sina behov, om hon var sömnig eller om hon var ledsen. Vi 

upplevde henne som avstängd i sina känslor. Hennes lillasyster var helt 

apatisk, kunde inte läsa ansiktsuttryck och grät inte alls. Hon ville bara 
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ligga ner.          

       Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 svarar på frågeställningen genom att ge en beskrivning om att det 

äldsta placerade barnet hade svårt med att uttrycka att hon var sömnig och känslor 

när hon var ledsen. I förhållande till en anknytningsteoretisk utgångspunkt visar 

citatet att ju längre tid ett barn får växa upp med föräldrar som brister i sin omsorg 

och omvårdnad, desto mer kommer barnets anknytningsmönster att påverkas 

negativt. Som en kommentar till citatet om intervjuperson 1, vill vi poängtera att 

det är förekommande att barn som har bott en längre period med problematiska 

föräldrar kan uppvisa störningar i sitt anknytningsmönster. Med detta kopplat till 

Levins (2017, s.91) resonemang gällande LVU kan vi få en förståelse för att 

störningar i barndomen som exempelvis bristande tilltro till vuxna och 

emotionella problem är orsaker som skapar svårigheter i tvångsvården. Det visar 

även att barn som placeras enligt LVU och som har upplevt störningar och 

osäkerhet kan reagera på olika sätt. 

 

Förekommande teman som vi kunde synliggöra utifrån de utsagor som 

intervjuperson 1 och 4 gav var bland annat upplevelserna av att det var jobbigt 

och krävande att tillgodose barnens behov, på grund av deras problematik och 

oförmåga att kommunicera.  

 

Jag tror att jag har kunnat tillgodose hennes behov till 60 %. Trots att det 

är en anhörigplacering och vi är bekanta så har det varit väldigt tufft på 

grund av hennes autism och kraftig ADHD. Det är jättetufft att få en 

tonåring i hemmet som bara tänker på sig själv... Vi i familjen är ganska 

lugna av oss, vilket nu efterhand har smittat av sig till henne. Tidigare var 

hon inte van med en lugn miljö och rutiner. Hon bodde innan med en 

mamma som missbrukade och fick inte det stödet hon behövde.  

           

        Intervjuperson 4 

 

Citatet ovan visar att ett barn som lider av neuropsykiatriska diagnoser som 

autism och ADHD kan försvåra familjehemmets uppdrag till att kunna tillgodose 
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barnets behov och rutiner. Intervjuperson 4 beskriver att de kunde möta barnets 

behov till en viss del eftersom diagnoserna försvårar uppdraget. Vidare belyser 

intervjuperson 4 att ett fungerande strategi för dem var att ha ett lugnt 

förhållningssätt gentemot barnet. Tidigare forskning bekräftar även att många 

familjehem som exempelvis placering i släktinghem, kan uppleva svårigheter med 

att införa rutiner för ett barn som har någon typ av neuropsykiatrisk problematik 

samt som saknar erfarenhet av struktur i vardagen (Linderot 2020, s.132-133). 

Utifrån vårt empiriska material kan vi se att familjehemsföräldrar som har barn 

placerade med någon typ av neuropsykiatrisk diagnos, har visat sig uppleva 

enorma svårigheter och osäkerhet gällande barnets framtida relationer och 

möjligheter. 

 

Med de svaren vi fick av intervjuperson 1 och 4 blev det lättare att förstå 

familjehemmets upplevelser med hjälp av en anknytningsteoretisk utgångspunkt. 

Skälet till det är att vi fick en djupare förståelse för hur barn reagerar när de inte 

kunnat få sina behov tillgodosedda av ursprungsfamiljen. Det hjälper oss även att 

förstå att barn som inte har en trygg bas har svårare att kommunicera och att söka 

tröst hos sina nya anknytningspersoner. Familjehemmets upplevelser av barnets 

behov kan även förklaras utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet, då 

barnets utveckling påverkas av samspelet med personer i hens egna miljö 

(Andersson 2013, s.205). Att familjehemmen har fått uppleva svårigheter i att 

tillgodose barnens behov kan kopplas till att barnen tidigare haft störningar i deras 

utvecklingsprocess och därför tillbringat sig missgynnande erfarenheter. 

Intervjuperson 4 beskriver att barnet tidigare inte fått sina behov tillgodosedda då 

hon levde med en missbrukande mamma. Detta visar på att barnets utveckling 

påverkades negativt av den tidigare sociala kontexten hon levde i. Om 

familjehemmet inte hade arbetat med barnet så hade det kunnat orsaka problem 

för barnets framtid och skolsituation. 

 

Han har ju alltid bott hos oss, han har aldrig farit illa, han vet ju ingenting  

annat… han är ju inte avvikande mot ett annat barn eftersom han är ju 

trygg från början...han har vuxit upp i ett stabilt hem redan från början så 

det har inte varit några problem. 

        Intervjuperson 5 
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Det ovanstående citatet visar att familjehemmet inte har upplevt några svårigheter 

med att kunna möta barnets behov, då barnet placerades i en tidig ålder hos 

familjehemmet. Intervjuperson 5 belyser samtidigt att ett barn som har placerats i 

en tidig ålder har det lättare för att utveckla ett tryggt anknytningsmönster till sina 

nya anknytningspersoner. En skillnad som kan synliggöras i citatet ovan i 

jämförelse med intervjuperson 1 och 4 är att intervjuperson 5 inte upplevt 

uppdraget som krävande och jobbig. En annan skillnad är att barnet inte har några 

minnen från sin tidigare ursprungsfamilj och på så sätt inte utvecklat störningar i 

sitt anknytningsbeteende, som ett barn som har en undvikande- eller 

desorganiserad anknytningsmönster.  

 

6.4 Stora framtida möjligheter - den unges möjlighet 

till bättre livssituation  
Att bli placerad i ett familjehem kan öka barns möjlighet till att utvecklas och ta 

till sig goda erfarenheter. Erfarna familjehemsföräldrar kan bidra med att barnen 

lyckas skapa en god självkänsla genom att ge beröm samt goda relationer och 

värderingar. Den analytiska poängen är att synliggöra hur familjehemmet 

beskriver barn och ungdomars möjlighet till en bättre livssituation i framtiden, 

efter en avslutad tvångsplacering. En gemensam nämnare som vi kunde identifiera 

var att alla beskrev att de placerade barnen har goda möjligheter till en bra 

livssituation, på grund av att de knyter sig an till nya omsorgspersoner som 

tillgodoser deras behov och hjälpa de med att utvecklas psykosocialt. 

 

De har fått en chans till här i livet och förhoppningsvis bli välfungerande 

samhällsmedborgare, kunna ha familj, vänner och ett liv. Kunna hjälpa till 

och bygga samhället. Hamnar man i en familj och får den kärleken, 

behandlingar och beröm de behöver, då ger man de en chans att bli 

välfungerande människor och kunna ha skapa fungerande relationer till 

andra människor, som exempelvis: familj och vänner. 

 

      Intervjuperson 1 
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En ny chans i livet innebär att barnet får en chans till att utvecklas och bli 

fungerande individer. Intervjuperson 1 beskriver att barn som hamnar i en ny 

familj och får den kärlek och behandling de behöver, har stora chanser till att 

utvecklas till goda medmänniskor trots deras traumatiska erfarenheter. För att 

förstå barnens utveckling och livssituation som intervjuperson 1 beskriver, kan 

man undersöka vilka förändringar barnen har fått genomgå. Enligt Andersson 

(2013, s.208 ff.) kan en faktor utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet till 

barnens förändringar vara att de har blivit placerade i en ny miljö som är olik den 

tidigare. Om det inte sker förändringar i ett barns miljö kan det skapa 

konsekvenser för barnets mikro-, meso- och makrosystem. Som intervjuperson 1 

beskriver, kan vi se att anledningen till att barnen kan bli välfungerande 

människor och skapa fungerande relationer till andra, är att de får det stödet de 

behöver av sina familjehemsföräldrar. Detta kan utifrån ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv tolkas som att ett gott samspel mellan barnet och familjehemmet kan 

bidra till att barnet utvecklas som individ och kan skapa goda relationer inom sitt 

mikro-, meso- och makrosystem. Nedan ger intervjuperson 2 även en tydlig 

beskrivning på att barnets utveckling och möjlighet till bättre livssituation efter en 

avslutad placering är beroende av hur familjehemmet tillgodoser barns behov och 

vilka lärdomar de får med sig: 

 

Jag tror att hon har en god möjlighet till en fortsatt utveckling som 

kommer gynna henne i framtiden. Vi ger henne beröm och försöker lära 

henne våra värderingar, vi är öppna för allt sen pratar vi också om det här 

med att rasistiska åsikter inte är okej. Vi försöker lära henne värdet av att 

alla människor är lika värda.  

Intervjuperson 2 

 

Intervjuperson 2 berättar om att de som familjehemsföräldrar anser att barnet har 

goda möjligheter till en god framtid då de ger henne beröm, lär henne att alla 

människor är lika värda samt är öppna för allt. En likhet mellan de beskrivningar 

som intervjuperson 1 och 2 gav, är att de lyfter fram beröm som en faktor till att 

barn utvecklas. Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan detta skapa bättre 

självförtroende och utveckla barnen till starka individer. Barnets utveckling om 

ökad självkänsla kan bidra till utveckling inom barnets mesosystem, att barnet 
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presterar bättre i skolan och utvecklar goda kamratrelationer. Om man tittar på 

barnets möjlighet till bättre livssituation efter en tvångsplacering utifrån tidigare 

forskning (Linderot 2020, s.183 ff.), kan man se att stöttning och omvårdnad 

utvecklar ett barns självförtroende och bidrar till att de presterar bättre i sin 

vardag. Andersson (ibid, s.206 ff.) förklarar att barns utveckling är beroende av 

föräldrars förmåga till att ge omvårdnad och trygghet. Intervjupersonernas utsagor 

om att de anser att barnen kan bli fungerande samhällsmedborgare och ta till sig 

värderingar som är accepterade i samhället, innebär att de kunnat åstadkomma 

utveckling inom deras mikro-, meso- och makrosystem på grund av att 

familjehemmet gett barnet stöd och omvårdnad. Utifrån en utvecklingsekologisk 

utgångspunkt kan intervjupersonernas utsagor om barns möjlighet till en bättre 

livssituation, bero på att de har tagit till sig familjehemmets beteenden samt att de 

har fått erfarenheter och lärdomar som är till fördel för deras framtid.  

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att barnens självkänsla utvecklades markant 

under placeringen hos sina nya omsorgspersoner. Intervjupersonerna i 

nedanstående citat visar att barn som placeras i ett familjehem har goda chanser 

att utvecklas i sin skolgång samt när det gäller att skapa sociala band till andra. 

Det blir även tydligt att barns beteende förändras utifrån deras mognad och ålder.  

 

Jag tror att flickorna har stora framtida möjligheter. Deras självförtroende 

utvecklades något enormt hemma hos mig. Den sociala interaktionen med 

andra jämnåriga var dock inte lika bra på grund av språkbrister. 

           

        Intervjuperson 6 

 

Jag tänker att hon har en fungerande skolgång idag, hon har kamrater, 

hon kan alltid uppföra sig i precis alla situationer utifrån vad man 

förväntar sig av en 14 åring... hon är omtänksam och trevlig. 

 

Intervjuperson 7 

 

En delad beskrivning som vi kunde synliggöra i utsagorna som intervjuperson 6 

och 7 gav var att barnens självförtroende utvecklades enormt vilket resulterade i 
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att barnen litade på sina förmågor. Skillnaden mellan dessa intervjupersoners 

utsagor är att intervjuperson 6 beskriver att barnet hade svårt för att skapa sociala 

relationer med jämnåriga barn på grund av svårigheter med att göra sig förstådd. 

Intervjuperson 7 beskriver motsatsen till intervjuperson 6 om den sociala 

interaktionen med andra, då intervjuperson 7 inte upplevde att barnet hade 

språkbrister och kunde skapa sociala relationer med andra personer. I förhållande 

till det utvecklingsekologiska perspektivet kan språkbristen som intervjuperson 6 

talar om, vara en faktor till att barnets utveckling hämmas då flickan inte hade ett 

fungerande social interaktion med andra. Intervjuperson 6 beskriver att den 

sociala interaktionen med andra jämnåriga inte var bra på grund av språkbrister. 

Utifrån en djupare analys kan man förstå att barnets språkbrist påverkar bland 

annat barnets mesosystem eftersom barnet hindras till att utveckla fungerande 

sociala relationer både utanför och innanför skolan (Andersson 2013, s.204 ff.).  

 

6.5 Det händer inte ett skit - samarbetet med 

socialtjänsten 
För att kunna förstå hur själva placeringen påverkar barnet och familjehemmets 

uppdrag är det av betydelse att förstå samarbetet mellan familjehemmet och 

socialtjänsten. Vårt analytiska poäng är att presentera hur familjehemmet 

beskriver samarbetet med socialtjänsten samt vidare belysa likheter och skillnader 

i citaten som framförs. En gemensam nämnare utifrån citaten är att de flesta 

beskrev samarbetet som bristfällig och dålig. Vidare framkommer det att 

socialsekreterarna upplevs vara otillgängliga.  

 

Men sen också att ibland har det varit väldigt svårt med socialtjänsten, att 

få uppmärksamhet för det man säger…man måste ha ett förtroende för oss 

som är familjehem… de senaste två åren har varit oerhört svår, då 

handläggaren har varit osäker, orutinerad och det drabbar tyvärr barnet 

           

        Intervjuperson 5 
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Intervjuperson 5 svarar på vår frågeställning och syfte genom att beskriva att de 

inte får den önskade responsen de förväntar sig av socialtjänsten. Vidare beskriver 

intervjuperson 5 att det dåliga samarbetet och handläggarens förhållningssätt 

drabbar barnet negativt. Utifrån en analytisk utgångspunkt kan socialtjänsten 

förstås som en gräsrotsbyråkrati och handläggarna som gräsrotsbyråkrater. Lipsky 

(2010, s.29 ff.) menar att arbetssituationen för gräsrotsbyråkrater kan vara 

ansträngande på grund av de förväntas följa lagar samtidigt som de ska ha ett 

brukarfokus. Att socialtjänsten inte ger uppmärksamhet för familjehemmets 

perspektiv kan ha grund i att gräsrotsbyråkratens arbete är komplext i den 

meningen att handläggaren kräver ett brett handlingsutrymme. Det finns en stark 

koppling mellan ett begränsat handlingsutrymme och handläggarens 

förhållningssätt, som vi kan utläsa i familjehemmens beskrivningar. 

Intervjuperson 5 beskriver att handläggaren har ett osäkert och orutinerat 

förhållningssätt som kan vara en konsekvens av handläggarens begränsade 

handlingsutrymme. Citatet nedan ger liknande beskrivningar gällande hur 

handläggarnas passiva förhållningssätt påverkar familjehemmets uppfattning av 

samarbetet: 

 

Samarbetet med socialsekreterarna har inte varit bra. Den hjälpen man får 

av socialen är lika med noll. Handläggarna bara sitter och säger ja till alla 

och säger att de förstår men det händer inte ett skit. De hade behövt 

anställa fler eller ha färre ärenden. Barnet påverkas negativt av 

handläggarnas passiva förhållningssätt. 

                                                            

        Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 4 svarar på frågeställningen genom att förklara att han upplever 

samarbetet som bristande och värderar hjälpen som låg. Till skillnad från 

intervjuperson 5, beskriver intervjuperson 4 att socialsekreterarnas höga 

arbetsbelastning är grunden till hur de agerar gentemot klienterna. Utifrån vårt 

empiriska material kan man förstå att arbetsbelastningen hindrar 

socialsekreterarnas förhållningssätt om att vara flexibla och visa medkänsla för 

sina klienter. Om man tittar på intervjuperson 4 beskrivning utifrån Lipskys teori 

(2010, s.3-4) kan upplevelsen av socialtjänstens agerande förklaras utifrån 
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begreppsapparaten gräsrotsbyråkrati, som visar att problematiken ligger i att 

socialtjänsten förväntas att hjälpa människor i behov samtidigt som resurserna är 

begränsade för de hjälpsökande (ibid.). Vår analys av beskrivningarna är att ett 

förhållningssätt kan påverkas negativt av gräsrotsbyråkrati och kan därmed skapa 

konsekvenser för uppdragstagarnas och klienternas syn på organisationen. Det 

kan leda till att uppdragstagarna känner sig maktlösa samt tappar förtroende för 

gräsrotsbyråkraternas arbete. Utifrån Lipskys teori (2010, s.13-14) kan vi vidare 

grunda familjehemsföräldrarnas ilska och kritik gentemot socialsekreterarna i att 

de inte kan leva upp till deras förväntningar på grund av deras begränsade 

handlingsutrymme.  

 

Till skillnad från de ovanstående citaten vill vi nu presentera ett annat citat där 

intervjuperson 6 beskriver skillnaden mellan gräsrotsbyråkrati och privat 

organisation: 

 

Kontakten med barnens handläggare på socialtjänsten kan jag inte kalla 

för något samarbete direkt. Jag upplevde inte att jag kunde ringa 

socialsekreteraren om jag hade några frågor om barnet. Däremot kan jag 

vända mig till familjehemskonsulenterna inom den organisation som gav 

mig familjehemsuppdraget. Samarbetet fungerade skitbra. Skillnaden 

mellan socialtjänst och en organisation kan vara ganska stor… bara en 

simpel grej som när man behöver sin handläggare då kanske de inte svarar 

för de inte har telefontid och återkommer efter helgen. Det blir mycket 

jobbigare. Men så är det inte genom denna organisation. Jag kan ringa 

dem på journumret mitt på natten, berätta att barnet har rymt och fråga vad 

jag ska göra. De hjälper mig direkt och det är guldvärt för mitt uppdrag. 

                                                              

       Intervjuperson 6 

 

Intervjuperson 6 svarar på frågeställningen genom att tydliggöra att samarbetet 

upplevs som bristfällig då hon inte fick sina frågor besvarade när hon var i 

kontakt med socialtjänsten. Vidare beskriver intervjuperson 6 fördelen med privat 

konsulentverksamhet då hon upplevde samarbetet som god och 

familjehemskonsulenterna som engagerade. I förhållande till vårt empiriska 
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material kan man förstå att det kan finnas stora skillnader mellan kommunal 

verksamhet och privata konsulentverksamhet. Gräsrotsbyråkrati blir styrande för 

uppdragstagarens upplevelser av samarbetet. Intervjuperson 6 menar att 

socialsekreterarna blir passiva i sitt förhållningssätt genom att inte vara 

tillgängliga vid behov. Det empiriska materialet med hjälp av gräsrotsbyråkrati, 

hjälper oss förstå att några skillnader mellan socialtjänst och privat organisation är 

att konsulterna upplevs vara mer flexibla och tillgängliga gentemot 

familjehemmet. I en gräsrotsbyråkrati upplever intervjupersonerna att 

socialsekreterarnas arbete inte är gynnsam för samarbetet och barnet på samma 

sätt, främst på grund av det begränsade handlingsutrymmet och höga 

arbetsbelastningen. När familjehemmen upplever att de får stöttning i sitt 

uppdrag, kan deras arbetsinsatser avspeglas i barnets utveckling. Levin (2017, 

s.88) bekräftar även i sitt resonemang att det placerade barnet påverkas negativt 

och kan förvärra deras känslomässiga reaktioner av vården, om familjehemmets 

och socialtjänstens samarbete brister. Socialsekreterarnas engagemang är även 

avgörande för barnets och familjehemmens motivation (ibid, s.85). 

 

7 Slutdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka familjehemmens upplevelser av hur LVU 

placering fungerar för barn och unga. Vidare ville vi undersöka hur 

familjehemmen upplever att placeringen påverkar den unge, genom att ta reda på 

vilka svårigheter och möjligheter de beskriver att det finns med en 

tvångsplacering. Vi samlade in det empiriska materialet med stöd av sju 

individuella semistrukutrerade telefonintervjuer med erfarna familjehem, för att 

kunna få studiens syfte och frågeställningar besvarade. Vidare har vi med stöd av 

teoretiska referensramar analyserat empirin för att komma fram till studiens 

resultat samt jämfört med tidigare forskning.  

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att studera familjehemmets 

upplevelser av LVU-placeringar. Vi använde oss av semistrukturerade 

telefonintervjuer med familjehem för att vi ville ta reda deras erfarenheter av hur 

barn påverkas av LVU. Vi ansåg de besitta bäst erfarenhet, efter barnen, gällande 
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hur LVU-placeringen påverkar barnet eftersom de följer barnets utveckling 

genom hela placeringen. Enligt Bryman (2018, s.484) finns det en förekommande 

kritik om kvalitativ forskning som lyder att forskarens eget intresse reflekterar sig 

i studien och kan leda till subjektivitet. Vi är medvetna om att våra tidigare 

kunskaper om ämnet LVU kan ha påverkat vår tolkning av intervjupersonernas 

svar. Därför är det viktigt att inte dra alltför generella slutsatser i förhållande till 

studiens resultat.  

 

Resultatet visar att de flesta familjehemmen upplever att uppbrottet från barnets 

ursprungsfamilj till placeringen har varit en traumatisk process. De flesta 

familjehemmen svarade även att de upplevde barnets kontakt med de biologiska 

föräldrarna som negativ. När det gäller att möta barns behov uppgav de flesta 

familjehemmen att det var krävande att tillgodose barnens behov särskilt om de 

led av en neuropsykiatrisk diagnos. En skillnad som resultatet visar är att alla 

familjehem inte möter svårigheter i att tillgodose barns behov. Vissa barn som har 

placerats i en tidig ålder har lättare att utveckla ett tryggt anknytningsmönster till 

sina nya omsorgspersoner. Detta kan ha sin grund i att de inte hunnit utveckla en 

otrygg eller desorganiserad anknytning. Vidare svarade de flesta familjehemmen 

att de placerade barnen har goda framtida möjligheter både efter och under en 

LVU placering. Studiens resultat visar slutligen att många familjehem beskrev 

samarbetet med socialtjänsten som bristfällig, då de upplever socialsekreterarna 

som otillgängliga på grund av den höga arbetsbelastningen. 

 

Utifrån vårt resultat skulle man kunna ställa frågan om hög arbetsbelastning och 

bristande resurser inom socialtjänsten innebär negativa konsekvenser för 

uppdragstagarna och det placerade barnet. Frågan om fler resurser, fler anställda 

och mindre arbetsbelastning behöver lyftas högre upp och kan kopplas till varje 

kommuns ekonomi och budget. Om ett familjehem som uppdragstagare inte får 

den hjälp i form av god vägledning som de är i behov av att få, kan det leda till 

stora konsekvenser utifrån ett långsiktigt perspektiv för både barnet och 

kommunen. Ekonomiskt kan det kosta kommunen stora summor om de inte 

lyckats ge rätt resurser i rätt tid. Det är viktigt att ett familjehem får den stöd och 

hjälp de behöver för sitt uppdrag för att det placerade barnets möjligheter till en 

bättre livssituation efter en avslutad LVU-placering ska bli större. Rätt stöd måste 
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ges i rätt tid för att det ska kunna ge en god effekt för barnets utveckling och 

erfarenheter. Som socionom är det viktigt att man i praktiken kan möta klienternas 

behov, lyssna in och vara tillgänglig för sina uppdragstagare för att de ska kunna 

utföra ett säkert arbete. Det är avsevärt för ett familjehem att kunna ställa frågor 

och få dessa frågor besvarade av den ansvariga handläggaren för ärendet. Tydlig 

kommunikation och regelbundna handledningar är enormt viktigt för att ett 

familjehem ska kunna få vägledning och stöttning. Vi vill även belysa att 

umgängesfrågor bör tänkas igenom noggrannare. I analysen framkommer det att 

barn mestadels påverkas negativt av umgänge med sina biologiska föräldrar då det 

väcker otäcka känslor, trauman och skapar känslor som besvikelse och ilska för 

barnet. Trots att barn har rätt till sina biologiska föräldrar, behövs det en ordentlig 

bedömning gällande hur pass mycket föräldrarna påverkar barnet och ifall det är 

av relevans att ta upp umgänget under en period då barn är sårbara och känsliga. 

  

Några nya forskningsfrågor som har väckts genom vår undersökning är: Hur 

beskriver socialsekreterarna samarbetet med familjehemmet? Hur beskriver 

socialsekreterarna LVU-processen? Det hade varit intressant att undersöka 

socialsekreterarnas perspektiv och upplevelser av hur samarbetet fungerar med 

uppdragstagarna, samt ta reda på vad de grundar sina upplevelser i. Vidare hade 

det varit intressant att studera om vilka erfarenheter socialsekreterarna har av 

LVU-processen.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Bakgrund: 

- Hur kommer det sig att ni valde att bli familjehem?  

- Hur länge har ni varit familjehem? 

- Hur många placeringar har ni haft? 

- Har du någon placering idag? 

- Hur gammal är barnet som är placerad enligt LVU? 

- Vad är grunderna för barnets placering enligt LVU? Är det på grund av 

exempel: bristande omsorg, förälderns psykiska ohälsa eller barnets egna 

beteendeproblematik? 

- Vad tycker du är det roligaste med att vara familjehem? 

- Vad tycker du är det tuffaste med att vara familjehem? 

- Hur uppfattar du att vägen från barnets ursprungsfamilj till placeringen har 

fungerat? 

 

Barnets behov 

- På vilket sätt uttryckte barnet sina vardagliga behov i början av 

placeringen? Upplevde du att barnet hade det svårt med att uttrycka sina 

olika behov som exempelvis: tröst, mat och sömn. 

- Vilka av barnets behov upplevde du som mest krävande att tillgodose 

gentemot barnets problematik? 

- Hur upplever du som familjehem att barnets kontakt med de biologiska 

föräldrarna fungerar? 

- Hur hade du beskrivit att du som familjehemsförälder lyckas möta barnens 

behov? Och isåfall på vilket sätt anser du att du lyckas/misslyckas? 

 

Barnets utveckling och anknytningsmönster: 

- Hur skulle du beskriva att barnet var i sitt beteende i början av 

placeringen?  

- Anser du att barnet krävde uppmärksamhet och på vilket sätt? Om nej, var 

barnet undvikande i sitt beteende?  
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- Har mönstret i barnets beteende förändrats sedan placeringen?  

- Hur anser du att barnets självförtroende har utvecklats sedan placeringen? 

- Hur fungerar barnet i en social interaktion med andra barn och vuxna i 

hens närmiljö? 

 

Framtida möjligheter: 

- Hur hade du beskrivit barnets eller ungdomens möjlighet till bättre 

livssituation efter en avslutad tvångsplacering?  

 

Stöd och samarbetet: 

- Hur hade du beskrivit samarbetet med socialtjänsten? 

- På vilket sätt anser du att samarbetet mellan dig som familjehemsförälder 

och socialtjänsten påverkar barnet?  
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9.2 Bilaga 2 - Informationsblad 
 
Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter Aksa Bawar och Tugce Kilicasan vid Lunds 

universitet som skriver vår C-uppsats. Syftet med undersökningen är att ta reda på 

hur du som familjehem upplever att placeringen fungerar för barnet eller 

ungdomen som är placerade enligt LVU. Vidare vill vi undersöka hur placeringen 

påverkar den unge utifrån dina upplevelser av vilka svårigheter och möjligheter 

du som familjehem upplever. Vi vill undersöka detta genom att genomföra 

semistrukturerade intervjuer via telefon på grund av den rådande pandemin med 

personer som är eller har varit familjehem för barn och unga enligt LVU. 

 

Telefonintervjun beräknas att pågå i 30-45 minuter och kommer att spelas in med 

ditt samtycke. Intervjun kommer att transkriberas i efterhand och inspelningarna 

kommer att förvaras varsamt så att endast vi som författare har tillgång till 

underlaget. När vi har skrivit klart uppsatsen och den har godkänts av Lunds 

universitet kommer inspelningarna att raderas. Den information som samlas in 

kommer att endast användas för uppsatsens syfte. Detta innebär att ingen annan 

får ta del av underlaget som samlas in. De personuppgifter och information som 

förekommer om er och andra enskilda individer kommer att avidentifieras. Vi 

kommer att försvåra för andra att identifiera informationen i uppsatsen. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta den. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Aksa Bawar & Tugce Kilicasan 

Socionomstudenter vid Lunds universitet. 
 

 

 
 

 

 


