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Tack! 

 
Det största tacket vill vi ge till Er föräldrar som ställde upp på intervjuerna - utan Er hade 

det här arbetet aldrig kunnat bli av. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Öst för allt stöd och hjälp. 

Stort tack till de ideella föreningarna och socialtjänsten för all hjälp och ert engagemang. 

Slutligen vill vi tacka för all hjälp med korrekturläsning. 



 

Sammanfattning 

Studien syftar till  att undersöka  biologiska föräldrars  upplevelser, tankar  och 

åsikter med anledning av att deras barn är eller har familjehemsplacerats enligt 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller Socialtjänstlagen 

(SoL) samt upplevelsen av den egna föräldrarollen. 

Studien har en kvalitativ ansats och datamaterialet har samlats in genom åtta 

semistrukturerade intervjuer med föräldrar som har, eller har haft, barn placerade i 

familjehem. I analysarbetet av det insamlade materialet har en fenomenologisk 

analysmetod använts. 

Resultatet antyder att föräldrarna i studien upplever sitt föräldraskap som 

förlorat utan delaktighet i sitt barns liv. Föräldrarna beskriver upplevelsen av en 

försämrad självbild, vilket uttrycks i känslor av att sakna tilltro till sin egen 

förmåga och en uttryckt känsla av otillräcklighet. Vidare antyder föräldrarna 

upplevelsen av att lämnas utan stöd från samhällsvården och att de då inte fått 

någon professionell hjälp med att hantera egna tankar och känslor. De beskriver 

även upplevelsen av att de inte erbjudits stöd eller möjlighet till delaktighet i 

planeringen av umgänget med sitt barn och upplevelsen av att socialtjänsten inte 

verkat för en fungerande kontakt och kommunikation med familjehemmet. 

Resultatet antyder även att föräldrarna bemötts på ett bristfälligt sätt och med en 

stor oklarhet från socialtjänsten, bland annat gällande vad som krävs av 

föräldrarna för att de ska få återförenas med sitt barn. 

 
Nyckelord: familjehem, placerade barn, biologisk förälder, placering, 

omhändertagande, socialtjänsten, stöd, familjehemsplacering 



 

 

Abstract 

 
This study aims to investigate the experiences, thoughts and opinions of parents 

with a child placed in a foster home; what it is like and what impact it made on 

their parental role. 

The study has a qualitative approach with material collected through eight 

semi-structured interviews with  parents who  have or have  had their  children 

placed in foster homes. A phenomenological analysis method was used to analyze 

the material. 

The parents in this study experience an impaired self-image, expressed in 

feelings of inadequacy and lack of confidence in their own parenting abilities. The 

results further suggest that the parents feel that they are left without support from 

social services, are feeling mistreated by the social workers and do not know what 

they need to do in order to be reunited with their children. 

These results suggest that the parents experience their parental role as lost 

because they can not be involved in their children's lives. 

 
Keywords: foster home, foster care, biological parent, social work, support, 

social services 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

“Detta var en av de värsta dagarna i mitt liv och jag kommer aldrig glömma den sorgen jag 

kände då jag återvände hem med en tom barnvagn och min sons snuttefilt”. Så skriver 

Malin Lindh (2013) om händelsen när hennes barn omhändertogs. Vi tänker att det nog är 

nästintill omöjligt för en person som inte själv upplevt det, att förstå den otroliga smärtan 

som ett omhändertagande innebär. 

I Sverige, och i många andra länder, finns det mycket få forskningsprojekt som inriktar 

sig på kunskapen om situationen för föräldrar som fått sina barn placerade i samhällsvård 

och kunskapen om föräldrars upplevelse är således mycket begränsad. Den forskning som 

gjorts har till största del haft utgångspunkt från barnets eller handläggarens perspektiv, och 

förälderns upplevelser har således utelämnats. (Höjer, 2007, s.12, 34) 

Antalet placeringar av barn i åldern 0-18 år, fortsätter att öka i Sverige och placering i 

familjehem, ett enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande vård, är den vanligaste 

placeringsformen (SOU 2014:3, s.108f). I takt med att placeringarna ökat har 

problematiken kring otillräckliga insatser för biologiska föräldrar vars barn 

familjehemsplacerats uppmärksammats, inte minst politiskt och medialt. Regeringens 

utredare Håkan Ceder riktar kritik mot den kontakt som socialtjänsten har med dessa 

föräldrar samt det stöd som erbjuds (Lisinski, 2015). Ceder menar att ett fungerande 

samarbete mellan föräldrar och socialtjänst är fundamentalt. Dels för att den enskilda 

föräldern ska finna stabilitet och trygghet i sig själv, men också för att föräldern ska kunna 

förmedla detta till sitt barn. Uppföljningar som gjorts visar att familjehemsplacerade barn 

som haft kontakt med både sina biologiska föräldrar och sina familjehemsföräldrar mår 

bättre som vuxna. De barn som haft kontakt med sina biologiska föräldrar hade även en 

bättre kontakt med sitt familjehem (Berner & Forsberg, 2014, s.87). 

I och med ett ökat antal placerade barn, sammantaget med den kritik som riktats mot 

socialtjänsten i deras arbete med dessa frågor, har ett antal svenska verksamheter och 

projekt startats för att tillgodose biologiska föräldrars behov av stöd. Exempel på sådana 

verksamheter är Qvinnokulan, Qrut och Mamma trots allt. Gemensamt för dessa är att de, i 

mer eller mindre stor utsträckning, arbetar med mödrars förändrade föräldraroll i samband 

med att deras barn omhändertagits. (Berner & Forsberg, 2014; Adolfsson, Janeslätt, 

Jöreskog & Springer, 2014) 
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Det finns många svårigheter för den biologiska föräldern att hantera i och med att 

barnet familjehemsplaceras. Exempelvis innebär det att föräldraskapet plötsligt måste delas 

med familjehemsföräldrarna och med socialtjänsten. Höjer (2007, s.11,20) beskriver vidare 

flera anledningar till att barn blir placerade; det kan vara på grund av barnets eget beteende 

eller på grund av brister i omvårdnad och hemmiljö, eller både och. Att som förälder anses 

vara otillräcklig och oförmögen att ge en adekvat omsorg kan vara en svår upplevelse för 

föräldern. Denna känsla kan medföra att föräldern drar sig undan kontakten med sina barn, 

eller att de blir negativt inställda till familjehemsföräldrarna och/eller socialtjänsten. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här studien syftar till att undersöka biologiska föräldrars upplevelser, tankar och 

åsikter med anledning av att deras barn är eller har familjehemsplacerats enligt LVU eller 

SoL samt upplevelsen av den egna föräldrarollen. Det ämnar vi göra utifrån följande 

frågeställningar: 

 
 Vilket stöd upplever/upplevde de biologiska föräldrarna att de erbjöds från 

socialtjänsten i samband med placeringen, avseende hantering av egna tankar och 

känslor med anledning av familjehemsplaceringen? 

 

 Vilket stöd upplever/upplevde de biologiska föräldrarna att de erbjöds från 

socialtjänsten i samband med placeringen, avseende umgänge med barnet samt 

kontakt med familjehemmet under den tid barnet är/var placerat? 

 

 Hur påverkades upplevelsen av den egna föräldrarollen med anledning av 

placeringen av barnet? 

 
1.3 Definitioner av begrepp 

Med familjehem utgår vi från 3 Kap. 2 § socialtjänstförordningen, och avser då ett enskilt 

hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran 

och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. En placering i familjehem kan antingen ske 

i ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där 

familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet (SOU 2014:3, s.131). I 

uppsatsen kommer även jourhem ingå i definitionen för familjehem. Det äldre uttrycket 

fosterhem likställs med familjehem och vi använder i uppsatsen enbart ordet familjehem. 
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Med placerade barn avser vi barn och unga i åldersgruppen 0-18 år, utifrån definitionen i 

Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap, 2§. Att placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) innebär att barnet bereds vård utanför 

hemmet (SOU 2014:3, s.113f). Den placeringsform som är aktuell i uppsatsen är placering i 

familjehem, enligt 6 kap. 1 § SoL. Om föräldrarna ger sitt samtycke till vård placeras 

barnen enligt SoL och om de motsätter sig vården placeras de enligt LVU. Barn under tolv 

år kan aldrig placeras på grund av eget beteende, utan de placeras alltid på grund av miljön 

(Andersson, 1998). 

 
Stöd från socialtjänsten kan innebära olika saker och hur stödet ska utformas är inte reglerat 

i lagstiftning (se avsnitt nedan). Det kan exempelvis handla om föräldrautbildning, 

samtalsstöd, hjälp med krisbearbetning och stöd för att upprätthålla kontakten med barnet 

(Berner & Forsberg, 2014, s.96, s.171). 

 
1.4 Lagstiftning 

På lagstiftningsnivå styrs socialtjänstens arbete med barn i första hand av Socialtjänstlagen 

(SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), vilka båda är aktuella 

för vår studie då barnen till de föräldrar vi har intervjuat placerats i familjehem enligt SoL 

eller LVU 2 §. I SoL regleras frivilliga åtgärder medan LVU reglerar tvångsingripanden 

efter beslut från förvaltningsrätten (Höjer, Sallnäs & Sjöblom, 2012, s.8). Barnen till 

föräldrarna i studien är placerade på grund av miljön. Med miljöfall utgår vi från LVU 2 §: 

Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vården ska följas upp minst var sjätte månad 

när det rör sig om så kallade miljöfall, alltså när barnet är placerat utifrån omständigheter i 

miljön (6 kap. 7 b § SoL; 13 a § LVU). Även föräldrabalken är aktuell för oss då den anger 

föräldrars rättigheter, skyldigheter och ansvar (Höjer, Sallnäs & Sjöblom, 2012, s.8). 

Sedan januari 2012 finns det lagkrav på att även de biologiska föräldrarna ska erbjudas 

stöd efter en placering (Berner & Forsberg, 2014, s.95). Enligt SoL 6 kap 7 § 4:e stycket, 

ska socialnämnden i de fall då barnet vårdas i familjehem lämna vårdnadshavarna och 

föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Dock saknas det i lagen hur stödet 

rent konkret ska utformas. Detta är något som sedan flera år tillbaka finns i Norge och 

Danmark (Berner & Forsberg, 2014, s.171). 
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1.5 Källkritik 

I vårt sökande efter vetenskapliga publikationer har vi bland annat använt oss av 

sökmotorn Google scholar. Sökord som har använts är exempelvis: biologiska föräldrar, 

upplevelser, placering, omhändertagande, familjehemsplacerad, socialtjänsten, stöd, 

familjehem. 

Studiens översikt över tidigare forskning är baserad på primärkällor, medan teori- och 

metodkapitlet till viss del är baserade på sekundärkällor då annat material inte varit möjligt 

att få tag på. Vi har till allra största del baserat arbetet på vetenskapliga artiklar och böcker. 

Då det inte finns så mycket tidigare forskning på området har vi bland annat valt att vid 

litteratursökning även innefatta ett par magister- och examensarbeten. Exempel på detta är 

Flygares (2012) examensarbete på psykoterapeutprogrammet. Studien är baserad på 

intervjuer med föräldrar till barn placerade enligt LVU, angående föräldrarnas erfarenheter 

och tankar rörande samarbete med socialtjänst, familjehem/HVB och den förändrade 

föräldrarollen, vilket ligger väldigt nära vårt syfte. Arbetet ligger också nära i tiden och är 

således, utifrån aktualitet, högst relevant. Bjurlings (2003) magisteruppsats är, i likhet med 

Flygare (2012), ett arbete på avancerad nivå och är av relevans för oss då studiens syfte har 

nära kopplingar till det vi vill undersöka, framförallt förälderns syn på sin egen föräldraroll. 

En del källor i kapitlet om tidigare forskning är av äldre art och detta kommer sig till 

stor del av att det råder brist på forskning på området och därför har den forskning som 

varit relevant i många fall utgjorts av äldre källor. Det är också vanligt att nyare forskning 

refererar tillbaka till dessa tidigare gjorda studier, vilka i många fall uppfattas ha haft stor 

betydelse för utvecklingen av bland annat socialt arbete med familjer och är således 

mycket aktuella även för vår studie. Flera av de nyare rapporterna består av 

sammanfattningar av tidigare gjord forskning och utgör ingen ny information på området. 

Vi har bedömt att de äldre källorna har relevans även idag, eftersom det här handlar om 

upplevelser av ett fenomen som är subjektivt till sin natur. 

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 presenteras relevant tidigare forskning indelad i fem avsnitt och avslutas med en 

sammanfattning av forskningen kopplat till syfte och frågeställningar. I kapitel 3 beskrivs 

och motiveras studiens valda teorier: systemteori och utvecklingsteori. Teorierna kommer 

att användas först i den avslutande tolkningen av resultatet. Studiens metod presenteras och 
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diskuteras i kapitel 4. I detta kapitel ingår beskrivning av urval, urvalsbegränsningar, 

datainsamlingsmetod, analysmetod samt studiens tillförlitlighet, äkthet, generaliserbarhet 

och vår förförståelse. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om forskningsetiska överväganden. I 

kapitel 5 presenteras och analyseras resultaten från det insamlade materialet utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Detta görs i form av citat och sammanfattningar av de mönster vi 

ser - utifrån betydelseenheter, betydelsekärnor, kategorier, temakategorier och essens. 

Slutsatserna vi drar kopplas avslutningsvis till studiens teorier. Kapitel 6 avslutar uppsatsen 

genom att vi besvarar studiens frågeställningar samt diskuterar resultatet i relation till 

tidigare forskning. Därefter förs en kritisk diskussion angående relevanta påverkansfaktorer 

samt hur metod- och teorival kan ha påverkat studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag 

på vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att på ett översiktligt plan redogöra för relevant forskning. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Forskningsfältet är dock begränsat. Biologiska 

föräldrars upplevelser av att få sina barn placerade i familjehem behandlas sällan i tidigare 

forskning (Höjer, 2007, s.30; Höjer, 2012, s.71). Vanligare är att forskningen istället utgått 

från familjehemsföräldrarnas, handläggarnas eller barnens perspektiv där deras upplevelser 

och erfarenheter varit det centrala (Alpert, 2005). Det finns med andra ord en uppenbar 

kunskapslucka inom detta område vilket också bekräftas av sammanställningar som visar 

att det finns mycket lite forskning gällande det stöd som föräldrar erhåller efter en placering 

(Eriksson & Arnsvik, 2013; Höjer, 2012, s.71). 

 
2.1 Umgänge och kontakt med biologiska föräldrar 

I samband med skapandet av den svenska välfärdsstaten intog staten en stark ställning i 

förhållande till familjerna och det var i och med detta som man började prata om 

“inkompetenta föräldrar” och “barns skyddsbehov” (Höjer, 2012, s.72). Inom den sociala 

barnavården i Sverige under 1960- och 70-talet sågs det inte som särskilt viktigt att 

upprätthålla kontakten mellan barn som placerats och deras föräldrar (Ibid., s.29f). Det var 

först under 80-talet man började se på den bristande kontakten som problematisk (Börjesson, 

Nordin, Magnberg & Persson, 1976). Det så kallade Barn i kris-projektet pågick mellan 

1980-81 och involverade 89 barn i åldern 0-16 år vilka var boende i familjehem. Studien 

hade en avgörande del i utvecklingen av familjehemsvården i Sverige och bidrog till ökad 

kunskap om barns behov av kontakt med sina föräldrar och man började se vikten av 
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en upprätthållen kontakt mellan biologiska föräldrar och barn. Synen på 

familjehemsföräldrarna förändrades från att ses som “ersättningsföräldrar” till att ses mer 

som kompletterande föräldrar. (Höjer, 2007, s.36; Höjer, 2012, s.76) 

Socialtjänstens arbete utgår i dagens Sverige från en behovsorienterad och 

familjeinriktad modell där man anser att kontakt mellan barn och föräldrar ska 

upprätthållas, föräldern ska involveras så mycket som möjligt och man eftersträvar att 

barnet ska återförenas med sin förälder. Detta skiljer sig från exempelvis Storbritannien och 

USA där det anses vara av större vikt att barnet genom en permanent placering får en trygg 

uppväxtmiljö (Lundström & Sallnäs, 2009). Det finns mycket svensk forskning som visar 

att kontakten mellan barn som är placerade i familjehem och deras biologiska föräldrar är 

viktig för barnets välbefinnande och utveckling (se Westberg & Tillander, 2010; 

Lundström & Sallnäs, 2009; Höjer, 2007; Andersson, 1998). Detta finns det stöd för även i 

norsk forskning (se Backe-Hansen, Egelund & Havik, 2010). 

Andersson (1998) skriver bland annat att en kontinuerlig kontakt är fundamental för den 

unges psykiska och emotionella utveckling och hjälper barnen att hantera känslor och bidrar 

således till att barnen ska kunna se sina föräldrar ur ett mer realistiskt perspektiv, samt 

lättare kunna relatera till familjehemsföräldrarna. En kontinuerligt fungerande kontakt 

bidrar inte enbart till en gynnsam psykisk och emotionell utveckling utan är också en viktig 

byggsten i den unges identitetsskapande utifrån synen på de biologiska föräldrarna, det vill 

säga ursprungsfamiljen, som en del av sin historia och identitet. Vad som är barnets bästa i 

och med en placering och huruvida barn bör behålla en nära kontakt till sina biologiska 

föräldrar eller inte, har periodvis varit en kontroversiell fråga. Det har diskuterats hur en 

nära kontakt med den biologiska föräldern exempelvis skulle kunna påverka barnets känsla 

av stabilitet och trygghet i familjehemmet och på så vis inte vara till det bättre för barnet. 

(Andersson, 1998) 

 
2.2 Lagstadgat stöd till umgänge 

Även i lagen finns stöd till att barnet bör ha kontakt med sina föräldrar. I Föräldrabalken 6 

kap., 15 § står att barnet ska har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor 

tillsammans med och att umgänget ska ske genom att barnet och föräldern träffar varandra 

eller genom att de har annan kontakt. I Socialtjänstlagen, SoL (2001:453), 6 kap., 1 § står 

det tydligt att vården ska utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med 

anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Det ingår således i 

socialtjänstens samt familjehemsföräldrarnas uppdrag, enligt lagen, att medverka till att 
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kontakten mellan barnet och föräldrarna upprätthålls även under placeringen (Höjer, 2007, 

s.11). Vid en LVU-placering fråntas föräldern ansvaret för barnets dagliga vård, men ska 

ges möjlighet till umgänge och att delta i viktigare beslut rörande barnet (Berner & 

Forsberg, 2014, s.6). Enligt LVU, 14 §, har socialnämnden ett ansvar för att den unges 

behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. 

Trots det i lag skrivna tyder forskning på att detta inte är vad som sker i praktiken. 

Studier visar på brister i umgänget, vilket ofta beskrivs som problematiskt (Höjer, 2007; 

Höjer, 2012, s.83f). Både svensk och samnordisk forskning visar att det är ovanligt med ett 

regelbundet umgänge mellan biologiska föräldrar och placerade barn och att många av 

barnen inte har någon kontakt med föräldrarna alls (Lundström & Sallnäs, 2009; Backe- 

Hansen, Egelund & Havik, 2010; Andersson, 1998). Det är ovanligt att de biologiska 

föräldrarna lever som en familj (Andersson, 1998) och forskningen visar att de placerade 

barnen oftare förlorar kontakten med fadern än med modern (Lundström & Sallnäs, 2009; 

Backe-Hansen, Egelund & Havik, 2010; Andersson, 1998). Enligt Lundström och Sallnäs 

(2009) kan det bero på att socialtjänsten mer riktar in sig på mödrarna än på fäderna i sitt 

arbete. 

Föräldrar till placerade barn beskriver i flera studier att de har en stark önskan att få 

träffa sina barn mer, få en större insyn i barnets vardag och ges större möjligheter till 

delaktighet i beslut rörande barnet, vilket anges kunna leda till en upprätthållen 

föräldraidentitet och bättre fungerande umgängen. Föräldrarna önskar att umgänget med 

barnet ska ske hemma hos dem och inte i familjehemmet, då det upplevs som svårt att 

förena rollerna av att vara gäst och förälder. Det finns en uttryckt vilja hos föräldrarna att 

bli behandlade som barnets föräldrar av både familjehemmet och socialtjänsten. (Moldestad 

& Skilbred, 2009; Höjer, 2007; Höjer, 2012, s.83ff) 

En svårighet för att få till ett fungerande umgänge är då föräldern saknar en egen 

drivkraft för att upprätthålla kontakten med barnet efter att det har placerats. Föräldern kan 

exempelvis uppleva mötena som alltför smärtsamma eller känna ett mindervärdeskomplex i 

förhållande till familjehemmet. Det skulle då krävas insatser i form av stöd och uppmuntran 

för att motivera föräldrarna till att hålla kontakt med barnet trots omständigheterna. (Berner 

& Forsberg, 2014, s.96; Andersson, 1998, Höjer, 2007) 
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2.3 Varför får man sitt barn placerat? 

Det går att finna gemensamma teman i svensk forskning om varför föräldrar får sina barn 

placerade som bland annat rör marginalisering och utsatthet. Berner och Forsberg (2014, 

s.6) skriver att det ofta rör sig om flera faktorer som i sin tur kan bidra till att förstärka 

varandra. Tidigare forskning visar att de flesta föräldrar som fått sina barn omhändertagna 

tillhör en marginaliserad grupp och att den främsta orsaken till placering var psykisk ohälsa 

eller missbruk hos föräldern (Hessle, 1988; Höjer, 2012, s.72; Eriksson & Arnsvik, 2013). 

Föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar i form av exempelvis utvecklingsstörning är 

också en högriskgrupp för att få sina barn placerade (Westin, 2009). Familjer med sämre social 

situation är kraftigt överrepresenterade bland dem som får sina barn omhändertagna. Detta 

kan innebära fattigdom, låg utbildningsnivå, familjer bestående av ensamstående mödrar, 

föräldrar med svagt socialt nätverk och familjer där föräldrarna är arbetslösa och beroende 

av bidrag (Lundström, 1999; Höjer, 2012, s.72; Eriksson & Arnsvik, 2013; Andersson, 

1995). Sammanfattningsvis går det alltså att säga att föräldern ofta har omfattande egna 

problem och svårigheter (Berner & Forsberg, 2014, s.6). Det finns även forskning som visar 

att barn som placeras i familjehem löper större risk att få en negativ utveckling 

(Vinnerljung, 2006). Exempelvis löper familjehemsplacerade barn större risk att utveckla 

alkohol och drogmissbruk senare i livet (von Borczykowski, Vinneljung & Hjern, 2013). 

Detta är faktorer som i sin tur kan leda till att problemen fortsätter att födas vidare in i nästa 

generation och leda till nya placeringar av barn.  

 
2.4 Föräldraroll och självbild 

I samband med en placering förändras ofta förälderns självbild radikalt - från att uppfatta 

sig som duglig till att se sig som inkompetent och oduglig (Höjer, 2007). Det beskrivs 

också som en svårighet att både vara kvar som förälder och att samtidigt ställas jämte 

andra som också ska finnas för barnet (Flygare, 2011). En studie visar att även om 

föräldrarna lider av samma svårigheter ses modern ofta som mer klandervärd än fadern. 

När det handlar om missbruk är det vanligt att mödrars identitet likställs med missbruket 

medan deras föräldraroll förminskas drastiskt (Höjer, 2012, s.80). 

Det finns många gemensamma drag i tidigare forskning i beskrivningen av föräldrars 

känslor i samband med placeringen av barnet. För föräldern är omhändertagandet av barnet 

en traumatisk situation som utlöser en kris hos föräldern. Föräldern upplever starka känslor 

av skam, skuld, sorg, underlägsenhet och misslyckande. Känslan av underlägsenhet 

kommer i många fall både från dem själva men också från omgivningen – utifrån att de inte 

klarat det som förväntats av dem som föräldrar. Upplevelsen av att av omgivningen 
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dömas som misslyckade föräldrar påverkar föräldrarnas identitet och självbild och väcker 

ofta känslor av skam och skuld (Hessle, 1988; Havik & Moldestad, 2002; Kapp & Propp, 

2002; Bjurling, 2003; Höjer, 2007; Eriksson & Arnsvik, 2013; Berner & Forsberg, 2014; 

Messing & Nyman, 2006). Krisen blir ofta värre om barnet tvångsomhändertas (Eriksson 

& Arnsvik, 2013). 

Trulsson (1998) har intervjuat mödrar med missbruk som varit med om att deras barn 

omhändertagits. Trulsson beskriver att mödrarna upplevt stora krisreaktioner i samband 

med placeringen och de beskriver känslor som sorg, tomhet och ilska, men också 

självmordstankar i samband med att deras barn tagits ifrån dem. Trulsson beskriver även att 

de barn som placerats enligt LVU hade fått komma till familjehem, medan de barn som 

placerats på frivillig grund hade placerats hos släktingar, som mödrarna själva valt. De 

mödrar som frivilligt fått sina barn placerade hos släktingar uppvisade inte samma grad av 

krisreaktioner som de som fått sina barn tvångsomhändertagna. De som frivilligt placerat 

sina barn kunde till exempel se det som en lättnad att någon annan tog över ansvaret. 

Mödrarnas bakgrund påverkade deras reaktioner på så sätt att de som i sin egen barndom 

skiljts från sin familj och haft egna erfarenheter av tvångsvård hade kraftigare 

krisreaktioner, jämfört med de som vuxit upp i sin ursprungsfamilj och hade gått klart 

skolan samt arbetat några år. 

 
2.5 Behov av stöd 

Det finns mycket svensk forskning som visar att föräldrarna ofta lämnas ensamma i sin 

krishantering och i sitt sorgearbete och att föräldrarna saknar stöd i att hantera sitt nya 

föräldraskap (se Bjurling, 2003; Axelsson & Dahl, 2003; Berner & Forsberg, 2014, s.6). 

Att föräldrar inte får stöd i att bearbeta sina känslor relaterade till ett omhändertagande 

försvårar för föräldern att komma på fötter och förbättra sin föräldraförmåga (Axelsson & 

Dahl, 2003, s.21f). 

I flera svenska studier beskriver föräldrarna att de upplever ett stort behov av stöd och 

hjälp, men att många ändå upplevt sig ensamma och övergivna i samband med placeringen 

(Höjer, 2007; Messing & Nyman, 2006). Föräldrar beskriver att det bland annat skulle 

behövas stöd gällande föräldrarollen, för att hantera oro över sitt barn, utbildning i 

föräldragrupper och stöd i kris- och traumahantering (Höjer, 2007; Flygare, 2011). I 

Trulssons (1998) studie betonar mödrarna vikten av stöd till föräldern för att förhindra en 

försämrad livssituation som i sin tur kan leda till att föräldern inte klarar av att ha kontakt 

med sitt barn. Även för barnets skull är det viktigt att utforma stöd till föräldern, då barnet 
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behöver föräldern för att fylla sitt behov av en meningsfull relation i sin identitetsskapande 

utveckling (Berner & Forsberg, 2014, s.6). I Bjurlings (2003) studie framkommer att det 

vid intervjutillfället var första gången som föräldrarna blev tillfrågade och gavs tillfälle att 

prata om separationen från barnet och det var något som flera uttryckte stor tacksamhet 

över att få berätta. 

Även utländska studier visar att föräldrarna saknar stöd (se Moldestad & Skilbred, 2009; 

Hight, Black, Mangelsdorf, Giorgi, Tata, Schoppe & Szewzaczyk, 2002). I Hights et al. 

(2002) studie av mödrar som blivit separerade från sina barn framträder en bild av 

separationer som inte bara inneburit en förändring i familjestrukturen, utan också lämnat 

mödrar i kris. Mödrarna i studien beskriver hur de efter omhändertagandet känt sig 

deprimerade, traumatiserade och att de i sin krishantering lämnats ensamma utan stöd från 

samhället. De beskriver också att deras känslor på grund av separationen med barnen vare 

sig uppmärksammades av familjehemsföräldrarna eller socialarbetarna. 

Axelsson och Dahl (2003, s.29f) skriver att det finns många som anser att det i samband 

med en placering borde vara tvingande för socialtjänsten att ägna tid åt de biologiska 

föräldrarna och att det borde finnas särskilda personer med ansvar att ge stöd till 

föräldrarna. De skriver att det också bör startas fler föräldragrupper och att socialtjänsten 

bör förbättra samarbetet med psykiatri och öppenvård. Moldestad och Skilbred (2009) 

föreslår att föräldrarna kan stöttas av en oberoende samtalsledare som kan bistå genom att 

synliggöra önskemål och på så vis motverka föräldrarnas känsla av underlägsenhet 

gentemot socialtjänsten. 

Föräldrarna uttrycker behov av stöd i hur de ska prata med barnen om varför de 

exempelvis inte kunde bo kvar hemma (Höjer, 2007; Berner & Forsberg, 2014, s.125). 

Föräldrarna efterfrågar även en person med god kunskap om socialtjänstens arbete samt 

om lagstiftningen, som föräldern själv kan prata med om alla de funderingar som uppstår 

(Flygare, 2011; Berner & Forsberg, 2014, s.124). Ett annat förslag handlar om att träffa 

andra i en liknande situation i en föräldragrupp (Flygare, 2011; Bjurling, 2003). 

Föräldrastödet bör dessutom ges av någon annan än handläggaren och vara något som 

erbjuds alla föräldrar (Messing & Nyman, 2006; Berner & Forsberg, 2014, s.125). 

För att föräldrarna ska känna större trygghet medan deras barn är placerat efterfrågar de 

erfarna handläggare med stor kunskap om både socialtjänstens arbete och aktuell 

lagstiftning samt kontinuerlig information om hur placeringen fortlöper (Flygare, 2011). I 

Höjers (2007) studie beskriver föräldrarna vikten av en bra första kontakt med 

socialtjänsten och en ökad tydlighet om vad som gäller avseende umgänge och också stöd i 
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umgängessituationen, vilken ofta upplevs som onaturlig. Föräldrarna önskar också att 

barnet rent geografiskt placeras närmare dem (Flygare, 2011). Om det rör sig om en 

återförening – att barnet ska flytta hem igen – önskar föräldrarna stöd genom samtal eller 

hemterapeuter för att återigen kunna få en fungerande vardag ihop med barnet, då både 

barnet och föräldrarna förändrats under placeringen (Höjer, 2012, s.79ff; Höjer, 2007). 

Svensk forskning beskriver ofta kontakten mellan biologiska föräldrar och 

socialtjänsten som problematisk. De biologiska föräldrarna ger uttryck för svårigheter med 

att handläggare ofta byts och att de har haft svårt att nå dem. Många handläggare beskrivs 

också som att de inte bemött föräldern på ett för denne respektfullt sätt. Ett respektfullt 

bemötande anses kunna leda till minskade missförstånd genom att föräldern vågar uttrycka 

sina tankar och önskemål. Det framstår också som problematiskt att socialsekreteraren ofta 

saknar mandat för att fatta beslut utan att först konsultera arbetsledare, samt att 

socialtjänstens organisering i specifika enheter leder till en försvårad helhetssyn och brister 

i samordning. Föräldrar beskriver känslan av maktlöshet då de upplevt att familjehemmens 

önskemål och åsikter väger tyngre än föräldrarnas och således hörsammas i högre grad, 

samt att föräldrarnas egen kunskap om barnet inte efterfrågas (Höjer, 2007; Höjer, 2012, 

s.79f). 

Eftersom ett omhändertagande är en traumatisk situation som nästan alltid utlöser en 

kris hos föräldern borde socialtjänsten ha goda kunskaper i hur de ska bemöta människor 

just i kris, men detta verkar vara något som saknas (Westberg & Tilander, 2010, s.40). 

Forskning visar att en människa i kris har svårigheter att förstå vad som händer och ta in 

information. Det är socialtjänstens uppgift att bemöta föräldern på ett adekvat sätt genom att 

exempelvis anpassa informationen och ge den vid upprepade tillfällen. En person i kris har 

också svårare att klara sin vardag och kan behöva stöd för att få den att fungera. (Messing & 

Nyman, 2006; Berner & Forsberg, 2014, s.169) När föräldrarna själva kommer till tals är 

det flera som efterfrågar en högre kompetens hos socialtjänsten när det gäller krisreaktioner 

och också en större förståelse för hur dessa reaktioner påverkar barnet (Höjer, 2007). 

Föräldrarnas krisreaktioner som kan uttryckas i form av förtvivlan och aggression tolkas 

ibland av socialtjänsten som ett ytterligare bevis på förälderns bristande föräldraskap, 

snarare än för vad det är: en person i kris (Höjer, 2012, s.80). 

Föräldrar upplever ett underläge mot socialtjänsten och att socialtjänsten har 

tolkningsföreträde, vilket visar sig i att föräldrarnas uppfattning om vilket stöd de skulle 

behöva inte hörsammas, utan att andra insatser istället sätts in. Detta visar också på den 

asymmetriska maktbalansen, vilket försvårar ett fungerande samarbete (Bjurling, 2003; 
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Höjer, 2012, s.79ff). Föräldrarna önskar att handläggaren efterfrågat deras egna behov i 

samband med placeringen (Flygare, 2011). I Flygares (2011) studie framkommer dock att 

många av föräldrarna upplever ett gott samarbete med socialtjänsten, framförallt om de haft 

en längre kontakt, men föräldrarna beskriver att saker ändå kan förbättras, exempelvis 

möjligheten att nå sin handläggare. Höjer (2012, s.81f) framhåller att föräldrar som varit 

nöjda med kontakten och insatserna från socialtjänsten har känt att bemötandet 

genomsyrats av respekt, att de känt sig lyssnade på och delaktiga, att de fått löpande 

information om utredningsprocessen samt att de haft en kontinuerlig kontakt (Höjer, 2012, 

s.81f). I de fall där socialsekreteraren lyckats se och förmedla synen på föräldern som just 

en förälder trots sina brister, så har samarbetet fungerat bättre och i vissa fall väl (Höjer, 

2012, s.87). 

I Messing och Nymans (2006) studie uttrycker socialtjänsten att de erbjuder stöd och 

insatser, men att föräldrarna sällan önskar ta emot dessa. I intervjuerna med socialarbetarna 

i Haights et al. (2002) studie framkommer det dock att socialarbetarna inte såg mödrarnas 

krisreaktioner på grund av placeringen som särskilt betydande även då de visste om dem 

och fokus lades inte på det. Att mödrarnas krisreaktioner inte uppmärksammades och togs 

på allvar anses som en anledning till att de beskriver sig som negativt inställda till 

socialtjänsten (Haight et al., 2002). En ytterligare försvårande omständighet för förtroende 

och samarbete med socialtjänsten uppges vara när barnet omhändertas enligt LVU, det vill 

säga genom tvång (Berner & Forsberg, 2014, s.6). 

Att många föräldrar är negativt inställda till socialtjänsten framgår även i norska och 

svenska studier och denna negativa inställning anses till viss del ligga bakom 

samarbetssvårigheter med både socialtjänst och familjehem. Inställningen till socialtjänsten 

påverkas enligt flera studier av att socialtjänsten till stor del enbart fokuserar på förälderns 

brister. Detta kan komma sig av att domen och det som föregår den tydliggör förälderns 

brister och svagheter och att bristerna hos föräldern ofta är det som föranlett placeringen. 

Föräldrar beskriver i studierna att socialsekreterarna bara uppmärksammade föräldern för 

dess brister och verkade ha svårt att se några andra sidor av föräldraskapet, exempelvis att 

föräldrarna kände stor kärlek till sina barn och ville att de skulle ha det bra. Föräldern 

tvingas således utifrån detta att försöka skapa sin nya föräldraroll utifrån en i huvudsak 

negativ bild. För föräldern är det viktigt att trots detta försöka behålla eller återupprätta 

självrespekten och självbilden, som verktyg för att kunna anpassa sig till att vara förälder 

på avstånd. (Moldestad & Skilbred, 2009; Höjer, 2012, s.78) 
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Socialtjänstens stöd till föräldrar kan också vara riktat till att söka ett fungerande 

samarbete mellan föräldrar och familjehem. Många föräldrar uttrycker att socialtjänsten bör 

verka mer aktivt för att se till att samarbetet mellan familjehemsföräldrar och biologiska 

föräldrar ska fungera, något som föräldrarna beskriver är något som de i den situationen de 

är i har svårt att klara på egen hand (Höjer, 2007, s.48; Berner & Forsberg, 2014, s.131). 

Detta framkommer även i andra svenska studier som beskriver samarbetet mellan 

familjehem och biologiska föräldrar som kantat av svårigheter. Biologiska föräldrar uppger 

upplevelsen av att familjehemmens skyldighet att verka för samarbete med föräldern är 

otydligt samt att det ofta är svårt att enas om planeringen för barnet. Faktorer till detta kan 

vara att det ofta råder stora skillnader i ekonomiska resurser mellan familjehem och 

biologiska föräldrar. (Höjer, 2007; Höjer, 2012, s.86) En annan faktor kan vara att 

maktförhållandet mellan förälder och familjehem medför att föräldern lätt känner sig 

underlägsen, vilket kan medföra en konkurrenssituation och ett sämre samarbete. 

Jämförelsen och känslan av att vara den “misslyckade” föräldern jämfört med den 

“vällyckade” som kan erbjuda barnet allt den behöver kan medföra att biologiska föräldern 

drar sig undan från sitt barn (Höjer, 2012, s.85; Lundström & Sallnäs, 2009). Att föräldern 

får stöd från socialtjänsten för att få ett fungerande samarbete med familjehemmet är 

således essentiellt för att det ska bli bra även för barnet. För att det ska bli en lyckad 

placering behöver barnet känna att hen får förälderns godkännande angående 

familjehemmet och det är därför av stor vikt att föräldern får ett gott stöd i detta från 

socialtjänsten (Westberg & Tilander, 2010). 

Att placeringar är något som de flesta föräldrar skulle vilja undvika är något som är 

ganska lätt att förstå och många föräldrar uttrycker också en önskan om tidigare insatser, 

för att helt undvika omhändertagandet (Bjurling, 2003). Forskning visar att många föräldrar 

tar skada av att barnet placeras. I Höjers (2007) studie framkommer att 40 % av föräldrarna 

två år efter placeringen hade en försämrad livssituation i form av bland annat isolering, 

minskat socialt nätverk och destruktiva relationer. Att föräldern påverkas negativt är något 

som i allra högsta grad kan påverka även barnen. I Westberg och Tilanders (2010) rapport 

uttrycker flera barn oro för föräldern och att förälderns livssituation försämrats efter 

placeringen. Barnen i studien beskriver att de önskat att det hade funnits stöd till föräldern. 
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2.6 Sammanfattning 

Vi har i det här kapitlet belyst tidigare forskning som vi anser vara relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. Inledningsvis behandlas forskning om umgänge och kontakten 

mellan föräldern och det biologiska barnet, samt vad forskningen säger om vem det är som 

får sitt barn omhändertaget. Efter det belyses beskrivningar av föräldraroll och självbild 

samt behovet av stöd, förslag på förbättringar och relationen till socialtjänsten. 

Gemensamt för den tidigare forskningen är betoningen på vikten av en fungerande 

kontakt mellan förälder och barn och hur en sådan kontakt kan gynna den unge i dess 

emotionella och psykiska utveckling, så att samma historia inte upprepar sig (se Axelsson 

& Dahl, 2003; Börjesson et.al. 1976; Höjer, 2007). Föräldrarna i de olika studierna 

beskriver en bristfällighet och otillräcklighet i det stöd de erbjudits från samhället. Dessa 

erfarenheter ger oss en fingervisning om verkligheten då vi i vår studie syftar till att 

undersöka biologiska föräldrars upplevelser, tankar och åsikter med anledning av att deras 

barn är eller har familjehemsplacerats enligt LVU eller SoL samt upplevelsen av den egna 

föräldrarollen. Den tidigare forskningen beskriver även att en gynnsam kontakt bidrar till 

ett positivt identitetsskapande hos den unge, något som även Erikson (1982/1985) 

diskuterar i sin psykosociala utvecklingsteori. Erikson menar att det tidiga 

identitetsskapandet sker i kontakten med sina föräldrar och att det under denna period 

byggs upp en tillit. Denna grundläggande tillit påverkar individens nära relationer och 

relationer i övrigt i den unges fortsatta liv (se teorikapitlet). Det som grundläggs i 

barndomen är även en påverkansfaktor för hur individen exempelvis hanterar kriser, så som 

den när föräldern får sitt barn placerat. Tidigare forskning förespråkar enligt vår tolkning 

även ett mer holistiskt synsätt på samhällsvården, där alla delar av en familj ska 

inkorporeras i stöd och behandling. Att utgå från ett systemteoretiskt perspektiv är därmed 

högst relevant (se teorikapitlet). 

Genom presentationen av tidigare forskning har vi strävat efter att rama in 

kunskapsluckan, det vill säga biologiska föräldrars upplevelser av att ha 

familjehemsplacerade barn. Vi har därför redogjort för den forskning som finns på området 

samt forskning i nära anslutning till detta ämnesområde. Forskningen vi funnit belyser 

bland annat vikten av kontakt mellan förälder och barn, beskrivningar av påverkad 

föräldraroll och självbild, vem som får sitt barn omhändertaget och vilket behov av stöd 

som finns. Vi har lagt störst fokus vid behovet av stöd och har där behandlat var detta behov 

behövs, av vem det ska ges och hur. Föräldrars upplevelse av socialtjänstens arbete
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är högst relevant. Nämnt är även barns och socialtjänstens upplevelse av stödet till 

föräldrarna. 

 
3. Teori 

I det här kapitlet motiveras och beskrivs studiens valda teorier och teoretiska begrepp. 

Vetenskapsteoretiskt har studien en livsvärldsteoretisk grund, utifrån synen på att världen 

inte kan beskrivas objektivt utan endast genom en individs egenupplevda erfarenheter. Det 

går utifrån detta perspektiv därför att säga att världen hela tiden blir tolkad (Howell 2013, 

s.56). Då vi varit intresserade av att göra en fenomenologisk studie som utgår från Edmund 

Husserls metodologi (se metodkapitlet), ämnar vi då vi gör det första analysarbetet att utgå 

från vårt syfte och frågeställningar och de empiriska data vi fått och där inte färgas av 

någon specifik teori. Resultatet från den analysen ämnar vi sedan tolka utifrån de valda 

teorierna och med andra ord göra en andra analys. Initialt har vi alltså ett utpräglat induktivt 

tillvägagångssätt (Bryman, 2008, s.26ff) och det är först i detta senare skede i vår studie 

som de teorier vi nedan redogör för blir aktuella. 

 

3.1 Systemteori 

I Sverige utgör systemteorin det dominerande synsättet för socialtjänstens arbete med 

familjer, vilket även resulterat i att många aktuella stödinsatser är utvecklade utifrån detta 

synsätt (Sjöblom & Wiklund, 2012, s.173). Enligt systemteorin ses helheten som mer än 

summan av delarna (Hårtveit & Jensen, 2012; Öquist, 2003; Öquist, 2008). Allt hänger 

samman genom ett ömsesidigt beroende och människan betraktas således som en aktör i ett 

ständigt växelspel med omgivningen (Öquist, 2003, s.46; Öquist, 2008, s.9f). Tidigare 

synsätt har formats av tankesättet att individen setts som utgångspunkten. I motsats till detta 

ser systemteorin att det som främst påverkar individen är sammanhanget. Detta innebär att 

systemteoretiker exempelvis ser den sociala miljön individen vuxit upp i som styrande för 

personligheten (Öquist, 2003, s.49). Familj, släkt, arbetskamrater och kultur, är andra 

faktorer som formar individen utifrån dess sammanhang. Perspektivet har gått från 

“individen” till “individen i sitt sammanhang” (Ibid., s.9f, 21). Enligt detta holistiska 

perspektiv på världen, det vill säga helhetstänkande, kan individen och sammanhanget inte 

skiljas åt, och det sociala arbetet har börjat se på brukaren ekologiskt, det vill säga i hela sitt 

sammanhang (Öquist, 2008, s.12). Varje individ skapar en egen modell av världen utifrån 

de erfarenheter hen har, som är till för att ge struktur och stabilitet i tillvaron (Öquist, 2003, 

s.21). 
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Systemteori tillämpas i praktiken i socialt arbete och familjeterapin ses som det område 

som kommit längst. Genom detta har man kunnat visa hur samspelet i familjesystemet 

kunnat påverka en enskild familjemedlem. Även i mycket annat behandlingsarbete har man 

börjat tillämpa det så kallade ekologiska synsättet, där samspel och beroende mellan 

individer ses som essentiella faktorer och klienten ses utifrån hela sitt sociala sammanhang. 

Detta innebär exempelvis att när ett barn placeras eller får behandling så ser man även ett 

behov av att också föräldrarna och hela familjen bör få stöd och hjälp. Detta var något som 

det i den tidigare barnavården inte togs hänsyn till utan barn fick behandling för att sedan få 

flytta hem till ett icke-fungerande familjesystem. (Ibid., s.10) 

 
3.2 Psykosocial utvecklingsteori 

Erik H. Eriksons (1982/1985) psykosociala utvecklingsteori har växt fram ur Freuds 

psykosexuella utvecklingsteori och används för att beskriva människans 

identitetsutveckling. Teorin betonar jagets utveckling men lägger också stor vikt vid 

sociala och kulturella faktorer, till skillnad från Freuds teori. Individens identitet utvecklas 

enligt Eriksons teori genom hela livet och avslutas först vid döden. Detta sker genom åtta 

utvecklingsstadier vilka kan liknas vid kriser. Dessa ses som nödvändiga för individens 

utveckling och varje kris kan utmynna i antingen en positiv eller en negativ lösning. 

Erikson beskriver att man genom en positiv lösning kan vinna en grundläggande styrka 

medan en negativ lösning leder till en negativ motsats (Erikson, 1982/1985, s.32ff). Om 

konflikten i krisen löses på ett lyckosamt sätt har individen större förutsättningar att ta sig 

igenom nästa fas på ett lyckosamt sätt och vice versa. Individen har dock möjlighet att 

bryta detta mönster åt båda hållen (Ibid., s.7). Nedan följer en beskrivning av de sju första 

faserna, där den sista är utesluten då den inte är relevant för vår studie. 

Under de första levnadsåren, spädbarnsåldern (ca 0-1,5 år), befästs individens 

grundtillit, vilken senare kommer att få en oerhörd betydelse för resten av individens liv. 

Om barnets behov tillfredsställs av föräldrarna under denna tid utvecklas en grundtillit till 

andra människor, men om den tidiga barndomen istället innefattar upplevelser som får 

barnet att grundlägga en misstro mot omgivningen, leder detta lätt till en tendens att klamra 

sig fast vid det som är invant och välkänt. Erikson (Ibid., s.35) beskriver att barnets lärdom 

att få någon annan att ge det som barnet önskar också grundlägger en förmåga för barnet att 

i framtiden själv kunna ge. Detta lär sig barnet i förhållande till modersgestalten – den första 

kärleksanknytningen. En sund misstro bör dock alla individer utveckla, vilket hjälper 

individen att hantera frustrationer. Denna tillit som grundläggs under de första åren antas i 



23  

Eriksons teori senare fungera som ett styrinstrument för hur individen i fortsättningen 

orienterar sig i livet. Detta kommer i sin tur att inverka på hur individen i kommande 

stadier exempelvis fattar beslut, hanterar problem, lär in nya saker och kommunicerar med 

andra (Öquist, 2003, s.47; Erikson, 1982/1985, s.35ff). Ur krisen grundtillit-misstro 

uppstår hoppet (Erikson, 1982/1985, s.53f). 

Det andra stadiet är småbarnsåldern (ca 1,5-3 år) som domineras av krisen autonomi 

eller skam och tvivel. Autonomi kan översättas till självständighet och denna period kallas  i 

folkmun ofta för trotsåldern. Det är i denna fas som barnet intensivt utvecklar sitt jag och 

provar sin självständighet. Om konflikten löses uppkommer viljan, men om barnet inte får 

chans att utveckla sin självständighet, genom exempelvis för hårda ramar eller att föräldern 

är överbeskyddande, utvecklar barnet skam och tvivel och en osäkerhet på den egna 

förmågan. (Ibid., s.40ff, 75) 

Lekåldern (ca 3-6 år) är det tredje stadiet och krisen här handlar om initiativ eller skuld. 

Barnets initiativförmåga utvecklas när barnet får använda sin fantasi och nyfikenhet i 

leken. Motsatsen till initiativ är skuld som barnet har lätt för att utveckla i denna ålder, 

vilket kan leda till hämningar för barnet. Den mänskliga styrkan barnet kan vinna i denna 

ålder är målmedvetenhet. (Ibid., s.47ff, 74) 

Till skolåldern (ca 7-12 år) hör konflikten mellan verksamhet eller underlägsenhet. 

Verksamhetskänslan kännetecknas av en grundläggande känsla av kompetens. Barnet lär 

sig i detta stadium att tycka om att lära och vidareutvecklar färdigheten att samarbeta med 

andra. Motpolen till verksamhetskänslan är en känsla av underlägsenhet, som ett visst mått 

av är nödvändigt för att driva individen framåt, men som när det tar över gör att barnet 

känner att det inte duger. (Ibid., s.72f) 

Under tonåren (ca 13-19 år) handlar grundkonflikten om identitet eller 

identitetsförvirring. Tonåringen frågar sig vem hen är och söker detta dels ur bejakandet av 

individens identifikationer från barndomen och dels utifrån samhällets normer. Motsatsen 

till identitet är identitetsförvirring, och individen tappar bort sig själv. Ur krisen 

uppkommer styrkan trohet, som har en tydlig likhet med tilliten från spädbarnsåren. 

Behovet av vägledning förflyttas från föräldrar till andra rådgivare och ledare. Motsatsen 

till trohet kallar Erikson för rollförkastande, vilket innefattar en strävan efter att skilja ut 

roller och värden som individen inte identifierar sig med. Rollförkastande kan dock leda 

till ett så kallat systematiskt trots - som innebär att individen intar en negativ identitet. 

(Ibid., s.69ff) 
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De tidiga vuxenårens (ca 20-40 år) kris rör intimitet eller isolering - en fruktan att bli 

avskild. Centralt för denna ålder är de nära relationerna, som påverkas av individens 

tidigare upplevelser och konfliktlösningar i barn- och ungdomen. Om denna kris löses på 

ett positivt sätt framträder den mänskliga styrkan kärlek och individen får lättare skapa 

nära relationer till andra människor. Den negativa motpolen till intimitet och kärlek är 

avståndstagande, vilket kan leda till en stor grad självdestruktivitet och känslomässig 

isolering från andra. Dock är en viss del avståndstagande nödvändigt för intimitet och 

Erikson skriver att en total oförmåga till avståndstagande istället enbart leder till 

självförkastande. (Ibid., s.68) 

Ur vuxenårens (ca 40-65 år) kris kan dygden omsorg uppstå. Den negativa motsatsen 

till omsorg är avvisande, vilket leder till en bristande vilja att innesluta vissa personer eller 

grupper. Avvisande har många likheter med det tidigare avståndstagandet. Föräldrarollen 

förstärks ofta i vuxenåren genom att inta en undervisande, produktiv och vårdande 

funktion. (Ibid., s.64ff) 

Ovanstående teorier kommer det senare att relateras till i den avslutande delen av 

resultatanalysen. 

 
3.3 Motivering av teorival 

Utifrån vad som framkommit i föregående kapitel har vi har valt att använda oss av två 

teorier i tolkningen av resultatet: systemteori och den psykosociala utvecklingsteorin. 

 
3.3.1 Motivering till valet av systemteori 

Teorin grundar sig i synsättet att delarna i ett system hänger samman genom ett ömsesidigt 

beroende och där en förändring i en del av systemet obönhörligen påverkar de andra 

(Öquist, 2003). Detta teoretiska synsätt innebär i den här uppsatsens kontext att en placering 

inte enbart påverkar den unge utan också det övriga familjesystemet, i vårt fall de biologiska 

föräldrarna (Lundsbye et al, 2010, s. 81). Systemteorin är således mycket relevant för 

analysen av det empiriska materialet i vår studie, vilket vi även grundar på basis av vad som 

framkommit i tidigare forskning. Exempelvis skriver Höjer (2007; 2012) att 

familjehemsvården i Sverige idag formas av ett synsätt där vikt läggs på att de biologiska 

föräldrarna och barnet får upprätthålla en kontakt även efter en placering. Dock verkar detta 

inte vara något som följs i praktiken, utan föräldern förlorar i många fall kontakten med sitt 

barn och genom det ofta kontakten med hela sitt system. Denna rubbning leder i många fall 

till isolering och minskat socialt nätverk för föräldern, vilket leder till ytterligare
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marginalisering. Detta har i många fall lämnat föräldrar med ett raserat system, utan stöd från 

samhället (se Hight et al., 2002). Trots att socialtjänstens arbete sägs utgå från en 

familjeinriktad modell och ska eftersträva att föräldern och barnet ska återförenas, blir detta 

mycket problematiskt då umgängena i många fall är mycket bristfälliga eller inte existerar 

överhuvudtaget (Jmf. Lundström & Sallnäs, 2009; Höjer, 2007; Backe-Hansen, Egelund & 

Havik, 2010; Andersson, 1998). Att försöka återskapa ett fungerande familjesystem utifrån 

en splittrad familj utan en fungerande kontakt och relation mellan barn och förälder, ser vi 

som något som oundvikligen måste kantas av många svårigheter. 

 
3.3.2 Motivering till valet av den psykosociala utvecklingsteorin  

Den psykosociala utvecklingsteorin (Erikson, 1982/1985) anser vi är ett gott komplement till 

systemteorin då den behandlar frågor om identitet vilket gör att den i hög grad är tillämpbar 

för att ge svar på frågeställningen om hur förälderns upplevelse av sin egen föräldraroll 

påverkades i samband med placeringen av barnet. Genom att systemteorin kompletteras med 

denna teori kan en ökad förståelse för föräldrarnas upplevelse av att få sina barn 

omhändertagna ges och det går att diskutera huruvida förälderns egna upplevelser i 

barndomen påverkar hur de idag upplever krisen att få sitt barn placerat. Detta är något som 

det även går att dra kopplingar till från den tidigare forskningen som visar att föräldrar som 

själva blivit omhändertagna upplevt starkare krisreaktioner när de fått sina barn 

omhändertagna, än föräldrar som inte upplevt detta i barndomen (Trulsson, 1998). Teorin 

kan alltså även användas för att förklara hur individens möjlighet att få sina behov 

tillfredsställda under barndomen och hur traumatiska upplevelser som att själv ha blivit 

placerad, är något som i allra högsta grad påverkar förälderns upplevelser längre fram i livet. 

Detta är något som i sin tur påverkar hur föräldrar upplever fenomenet att få sina barn 

placerade i familjehem.  

       Den psykosociala utvecklingsteorin beskriver även hur individens hantering av de tidiga 

livskriserna kan komma att påverka hur individen löser framtida kriser. Teorin beskriver hur 

det som individen tidigt får erfarenhet av påverkar vilka egenskaper individen utvecklar, 

vilket i sin tur har en stor påverkan på individens möjlighet att kunna hantera känslor, 

reaktioner och kristillstånd, vilket i sin tur påverkar hur barnen som vuxna individer upplever 

och hanterar kriser. Huruvida olika egenskaper tillförskansas i samband med de olika 

livskriserna under barn- och ungdomsåren skulle i sin tur kunna leda till att föräldrar genom 

en problemfylld uppväxt får en större benägenhet att utveckla starka känslor av exempelvis 

skuld, skam och brist på tron på den egna förmågan. Dessa egenskaper och känslor kan alla 

ingå i upplevelsen av att få sitt barn familjehemsplacerat och förälderns bakgrund påverkar 
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således förälderns upplevelse. För att kunna förklara detta är denna teori högst tillämpbar.            

       Det är även möjligt att förälderns upplevelse av placeringen av barnet i sin tur kan 

påverka hur förälderns och barnets relation och kontakt ser ut. Förälderns egna erfarenheter 

påverkar troligtvis även förälderns upplevelse av betydelsen av att ha kontakt med sitt barn 

och således också graden av kontakt. Kontakten kan med andra ord troligtvis påverkas på 

flera olika plan beroende på hur föräldern upplever fenomenet att barnets placeras i 

familjehem. Exempelvis har en förälder i stark kris troligtvis svårare att finnas där och stötta 

sitt barn under bland annat umgängestillfällen och på det sättet fungera som en förälder på 

avstånd, än en förälder som har hunnit hantera krisen och kanske också fått stöd i denna 

process. Detta skulle i sin tur kunna leda till att den så viktiga kontakten mellan föräldern 

och barnet inte fungerar så bra eller inte existerar alls. Det är något som i sin tur påverkar 

barnets utveckling av förmågan att hantera och lösa framtida livskriser. Om livskriserna 

löses på ett negativt sätt skulle det på sikt kunna leda till att förälderns problematik 

reproduceras av barnet (se von Borczykowski et.al. 2013) och det kan således leda till nya 

placeringar av barn. Med hjälp av teorin går det utifrån ovan skrivna att förklara hur barnet 

kan påverkas av förälderns upplevelse av situationen och också få en förståelse för att 

förälderns upplevelse är av största vikt för att även kunna tillgodose barnets bästa. Med hjälp 

av denna teori kan sammanfattningsvis en djupare förståelse nås för hur föräldern upplever 

familjehemsplaceringen av barnet samt upplevelsen av hur den egna föräldrarollen påverkats 

av denna placering. 

 

4. Metod 

I det här kapitlet görs en redogörelse för studiens metod. Den utgörs av beskrivningar av 

den metodologiska ansatsen, urvalsmetod och urvalsbegränsningar, hur datainsamlingen är 

genomförd samt analysmetod. Efter detta diskuteras studiens tillförlitlighet, äkthet samt 

generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vår förförståelse samt en etisk 

reflektion. 

Vi har gjort en kvalitativ studie vilken utgår från intervjuer med föräldrar vars barn blivit 

familjehemsplacerade enligt LVU eller SoL. Valet av en kvalitativ studie grundar sig i ett 

intresse av att undersöka individers egenupplevda erfarenheter och att genom det få en 

djupare förståelse för personernas subjektiva upplevelser (Bryman, 2008, s.340f). Vårt 

upplägg och intresseområde är således inte förenliga med vad en kvantitativ studie kan ge, 

vilken har en objektiv syn på verkligheten och genererar kvantifierbara data, och denna 

forskningsansats valdes därför bort. En kvalitativ studie kan till skillnad från detta ge oss en 

djupare förståelse för ett fenomen, vilket vi är intresserade av (Bryman, 2008, s.150). Vi har 
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valt att utgå från Edmund Husserls fenomenologiska analysmetod (beskriven i Birgerstam 

1999) just för att undersöka individernas upplevelser av detta fenomen, det vill säga 

biologiska föräldrars upplevelser, tankar och åsikter med anledning av att deras barn är eller 

har familjehemsplacerats enligt LVU eller SoL samt upplevelsen av den egna föräldrarollen. 

För att få denna förståelse krävs det att man går ut i det verkliga livet där individen upplever 

fenomenet (Giorgi, 1985, s.8). En hermeneutisk analysmetod hade kunnat vara tillämpbar 

för att uppfylla syftet, men en fenomenologisk analysmetod valdes därför att vår avsikt var 

att beskriva individers upplevelser vilka inte skulle färgas allt för mycket av vår 

förförståelse och egna tolkningar. Vi ville med andra ord vara nära texten i det insamlande 

materialet. Den fenomenologiska analysmetoden är initialt induktiv, vilket innebär att vi i 

det första skedet analyserat det empiriska materialet utifrån syfte och frågeställningar, och 

först i nästa steg tolkat resultatet utifrån valda teorier och relevanta teoretiska begrepp 

(Bryman, 2008, s.26ff). 

4.1 Urval 

Urvalsgruppen bestod av individer som har erfarenhet av detta fenomen, alltså föräldrar 

som har eller har fått sina barn placerade i familjehem enligt LVU eller SoL. Dessa har vi 

kommit i kontakt med genom socialtjänsten samt ideella föreningar. Till att börja med 

införskaffade vi ett godkännande från vår handledare att få utföra studien. För att gå vidare 

med att få tag i informanter genom socialtjänsten införskaffade vi ett godkännande från 

direktören på Socialförvaltningen. Efter det vände vi oss till enhetschefen på en 

placeringsenhet som hjälpte oss att skicka ut missivbrev till 30 möjliga informanter. 

Beträffande de ideella föreningarna, så har vi genom de föreningarnas grundare fått hjälp 

med att dela ut förfrågningar och missivbrev. 

Vårt urval har gjorts genom en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett 

kriterieurval, där vi använt de i nästföljande avsnitt angivna urvalsbegränsningarna som 

urvalsprincip. Utifrån de kriterier vi utgått från har informanterna kontaktats av andra 

personer än oss, vilket skulle kunna räknas som att informanterna slumpmässigt valts ut 

inom klustret. (Padgett, 2008, s.54) 

 

4.2 Urvalsbegränsningar 

Urvalet har innefattat biologiska föräldrar som fått sina barn placerade i familjehem enligt 

LVU eller SoL på grund av miljöfaktorer, det vill säga inte på grund av barnets eget 

beteende. Barnen till informanterna var 0-13 år vid tidpunkten för placeringen och utgörs 

inte av barn placerade på HVB-hem. Vi har begränsat urvalet ytterligare till att inte 

innefatta föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar i form av utvecklingsstörning, inte 
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utifrån att deras upplevelser är av ringa vikt utan utifrån aspekter av att vi skriver ett 

examensarbete, är ovana intervjuare samt att vi saknar erfarenhet av målgruppen. Det går 

även att diskutera hur vi ser på exempelvis deltagande av föräldrar med en 

missbruksproblematik. Där har vi dock gjort avvägningen att ta med dessa föräldrar ändå, 

trots att vi inte på förhand kunnat veta om de är inne i ett aktivt missbruk eller inte. Denna 

avvägning har vi gjort mot bakgrund av att en stor del av de barn som omhändertas har 

föräldrar med missbruksproblem. Föräldrar med missbruksproblem utgör således en mycket 

stor grupp av tilltänkta informanter, vilket skulle göra att ett val att inte innefatta dessa 

skulle ge oss en allt för liten urvalsgrupp. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod då vi har för avsikt att få ta del av 

individers upplevelser och egna livsvärld. Intervjuerna har pågått i 60 minuter eller längre 

för att få en tillräckligt stor informationsmängd och vi har valt att utföra intervjuerna ansikte 

mot ansikte, då det enligt Trost (2010, s. 42) inte lämpar sig med telefonintervjuer då man 

har mer djupgående frågor. Vi anser att intervjuer är den bästa metoden för att kunna 

besvara våra frågeställningar och på så sätt uppfylla syftet med studien: att undersöka 

biologiska föräldrars upplevelser, tankar och åsikter med anledning av att deras barn är 

eller har familjehemsplacerats enligt LVU eller SoL samt upplevelsen av den egna 

föräldrarollen. Denna datainsamlingsmetod är även adekvat med avseende på våra valda 

teorier, då vi utifrån materialet kan få ta del av huruvida föräldrarna har en syn på familjen 

som ett system samt huruvida det går att dra slutsatser om hur förälderns egen bakgrund 

kan påverka upplevelsen av att få sitt barn placerat. Intervjuerna har vi utfört 

semistrukturerat då vi ansett att det gynnat vår studie så till vida att denna intervjuform ger 

mer utrymme för flexibilitet jämfört med vad helt strukturerade intervjuer skulle göra. 

Eftersom vi är relativt oerfarna intervjuare är också semistrukturerade intervjuer att föredra 

framför ostrukturerade intervjuer, då denna intervjuform innebär att vi har en i förväg 

sammanställd intervjuguide som stöd under intervjuerna (för intervjuguide, se bilaga 1). 

Innan de riktiga intervjuerna har en testintervju (Aspers, 2011, s.82) genomförts på en 

klasskamrat för att pröva om frågorna var lätta att förstå eller om något behövde formuleras 

om. Det hade varit föredömligt att kunna testa intervjufrågorna på en person som tillhört 

urvalsgruppen, detta var dock något som inte var genomförbart och vi såg där ändå 

förtjänster i att testa frågorna på en klasskamrat. Frågorna vi ställde under intervjuerna var 

öppna, det vill säga utan fasta svarsalternativ (Trost, 2010, s.16f; Howell, 2013, s.199f). 

och vi hade för avsikt att låta samtalet fortgå fritt i den mån det gick Då det behövdes 

ställde vi följdfrågor.  
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      I början av varje intervju berättade vi muntligen samt lät informanten läsa om studiens 

syfte och forskningsetiska principer och hur intervjun skulle gå till (för missivbrev, se 

bilaga 2). Därefter insamlades informerat samtycke. Då vårt ämne kan uppfattas som 

känsligt, var det viktigt för oss att inte börja eller avsluta intervjun med något som 

informanten lätt kunde känna obehag av att prata om, vilket är något som även Repstad 

redogör för (2007, s.101). För att undvika detta ställde vi inledningsvis korta frågor som 

informanten kunde svara obehindrat på, vilka samtidigt gav oss bakgrundsinformation som 

kunde komma att bli relevant i samband med diskussionen kring studiens resultat samt 

även fungerade som ett sätt att ”mjuka upp” informanten för att på så vis kunna få ett 

naturligare flyt i resten av intervjun. Efter det började den egentliga intervjun med öppna 

frågor. Enligt Trost (2010, s.69) finns det nästan inga frågor som är alltför känsliga för den 

intervjuade. Det viktigaste, enligt Trost (2010, s.56), är att få till en förtroendefull relation. 

En sådan försökte vi uppnå genom att vi under intervjuerna använde oss av samtalstekniker 

såsom ett aktivt lyssnande, öppna och icke ledande frågor samt att inte rädas de tystnader 

som kunde uppstå (Trost, 2010, s.56). Vi avrundade intervjuerna med småprat för att 

informanten skulle kunna gå ifrån intervjun med en bra, eller åtminstone inte dålig, känsla. 

För att inte missa viktig information och samtidigt lättare kunna vara ”här och nu” under 

intervjun gjordes ljudupptagningar. 

Intervjuerna skedde individuellt med varje informant, då detta kan underlätta för den 

intervjuade att öppna sig (Trost, 2010, s.67). Trost (2010, s.67) skriver även att intervjuer 

bör hållas enskilt, om inte syftet är att hålla fokusgrupper. Problem som kan uppkomma 

vid gruppintervjuer, som vi alltså undvek, är att tystlåtna inte kommer till tals, att de som 

intervjuas kan påverka varandra och att intima berättelser och känsliga fakta sällan 

kommer fram. Dessutom kan gruppens sammansättning leda till en process som gör att 

informanterna yppar åsikter som inte är deras egna samt ökar risken för så kallade 

majoritetssynpunkter. 

Vi avsåg att hålla intervjuerna på en ostörd plats men varken hemma hos någon av oss 

eller informanterna. Att inte hålla intervjun hemma hos någon av oss var för att undvika att 

den intervjuade skulle känna sig i underläge, något som lätt kan uppkomma i dessa fall 

(Trost, 2010, s.65). Hemma hos informanten själv kan kännas tryggt för informanten 

(Ibid.), men eftersom vi inte visste vilka individer vi skulle komma i kontakt med valde vi 

utifrån egna trygghetsskäl bort detta alternativ. Intervjuerna hölls således dels i ett bokat 

rum på universitetet och dels i en lägenhet tillhandahållen av en av de ideella föreningarna 

vi varit i kontakt med. En av intervjuerna hölls i en avskild del på ett hotell. 

Huruvida vi skulle medverka båda två under intervjuerna diskuterades. Trost (2010, 
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s.67) skriver att det är vanligast att vara ensam, men han beskriver också fördelar med att 

vara två. Två intervjuare kan dels kan stötta varandra, framförallt då de är oerfarna, och 

dels generera en bättre intervju med större informationsmängd om de är samspelta. 

Aspekten av att den intervjuade kan känna sig i underläge bör förstås undvikas och detta 

har vi haft i åtanke under intervjuerna. Enligt Trost (Ibid.) finns det fördelar även för 

informanten med två intervjuare, dels innan ett ömsesidigt förtroende har hunnit byggas 

upp och dels att det kan underlätta berättandet vid beröring av känsliga områden, vilket 

vårt ämne i allra högsta grad gör. Vi har på grundval av ovanstående och ur egen 

säkerhetssynpunkt valt att vara två som intervjuar. 

Resultatet kan självklart komma att ha påverkats av många olika faktorer. En faktor är 

vilket sinnestillstånd föräldern var i under intervjun. Om föräldern var väldigt arg, finns 

risken att en mer negativ bild lyfts fram, än vad föräldern i ett annat tillstånd skulle ha 

uttryckt. Något som även skulle kunna ha påverkat kvaliteten på det insamlade 

datamaterialet är huruvida föräldern hade fått sitt/sina barn placerade nyligen, om det var 

något som pågick då, eller om det hade avslutats. Om placeringen var något som skett för 

längesedan skulle minnet kunna vara en faktor som påverkat kvaliteten av datamaterialet. 

Dessutom kan tiden påverka på så sätt att personen har mer distans till händelsen och 

kanske inte minns den som lika smärtsam, men å andra sidan skulle tiden som förflutit 

kunna vara en faktor som höjer tillförlitligheten hos det personen berättar. 

Detta är relevant att diskutera då våra informanter bestått av både föräldrar som har sina 

barn placerade nu och föräldrar som tidigare haft sina barn placerade. Viktigt att ha i åtanke 

i analysen är att de retrospektiva frågor som vi ställde endast gav oss svar på hur den 

intervjuade just nu ser på hur det var då, inte hur det faktiskt var. Detta är en skillnad som 

är viktig att beakta då intervjuerna ofta rör saker som hänt i förfluten tid. (Trost, 2010, s.99; 

Repstad, s.105) 

Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet är vilka informanterna är och vad de har 

varit med om. Kön, ålder, hur många barn som placerats och hur länge barnen varit 

placerade är sådant som skiljer sig åt mellan intervjupersonerna och kan vara faktorer som 

påverkat resultatet, det vill säga hur placeringen av barnen upplevs eller upplevdes av 

föräldrarna. En annan viktig påverkansfaktor är på vilken grund som barnet har 

omhändertagits. Trots att alla informanter fått sitt eller sina barn omhändertagna enligt LVU 

eller SoL på grund av faktorer i miljön, så har detta ändå inte inneburit att alla barn 

omhändertagits av samma orsak. En förälder kan ha haft problem med missbruk av alkohol 

och/eller droger och en annan kan lida av psykisk ohälsa. Även då det rört sig om till ytan 

samma saker, exempelvis missbruk, så har alla sin unika livsberättelse med olika saker i 
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bagaget. Även det är en faktor som kan ha påverkat hur föräldern upplever eller upplevde 

placeringen av barnet. 

Vi har även haft i åtanke hur vi som personer kan komma att ha påverkat informanterna 

och på så vis även kvaliteten på datamaterialet. Denna påverkansfaktor har vi försökt 

minska genom att klä oss, som Trost (2010, s.77) beskriver det, neutralt, det vill säga 

varken pråligt eller trasigt. Vi har undvikit kläder med stora tryck eller utmärkande form. 

Då en av oss har tatueringar har armarna täckts med tröja. Vi har valt att inte använda 

uppseendeväckande eller extra dyrbara smycken. Även vår respons på det informanten 

berättat kan ha påverkat vad informanten fortsatt att berätta och på så vis också resultatet. 

Exempelvis kan vi omedvetet ha betett oss särskilt uppmuntrande om informanten yppar 

saker som vi anser vara extra intressanta för vår studie, vilket skulle kunna leda till att 

informanten uppfattat det som att det den säger är av stor vikt och därmed kanske begränsat 

sig i sitt berättande. 

Den så kallade intervjuareffekten skulle kunna inneburit att informanterna gett oss svar 

som de tror att vi önskat höra, exempelvis på grund av att de vetat om studiens syfte och 

frågeställningar och då velat vara ”goda” informanter (Repstad, 2007, s.55). För att försöka 

minska denna effekts eventuella påverkan på resultatet undvek vi under intervjuerna att 

ställa ledande frågor och försökte ta emot all information på ett opartiskt vis. Detta på grund 

av att vi varit intresserade av att undersöka informanternas upplevelser, oavsett vad dem 

visade sig vara. 

 
4.4 Analysmetod 

Efter intervjuerna har allt material transkriberats och först efter att detta hade gjorts så har 

materialet analyserats. Enligt Repstad (2007, s.127) innebär analysen av data den process 

där datamaterialet ordnas i ett mönster för att lättare tolkas. Tolkningen utgörs av en 

genomtänkt värdering av materialet, relaterad till studiens syfte och frågeställningar. I vårt 

fall har vi efter att denna tolkning gjorts även tolkat resultatet av materialet i ljuset av 

teorierna. Då vi valt att göra en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats har vi även 

använt oss av en fenomenologisk analysmetod inspirerad av Edmund Husserl (beskriven i 

Birgerstam 1999). Bjurwill (1995, s.18) skriver att Husserl intresserade sig för olika 

fenomens essenser. Essensen i vår studie är det gemensamma i informanternas berättelser. 

Husserl menar att upplevelsen av ett fenomen, i vårt fall upplevelsen av 

familjehemsplaceringar, existerar mellan individen själv och världen – såsom individen 

upplever denna. En förälders upplevelse av att få sitt barn placerat påverkas med andra ord 

av omvärlden och av de normer som samhället inrymmer (Bjurwill 1995, s.13). Bjurwill 
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(1995, s.87) menar att man i den fenomenologiska analysmetoden ska förhålla sig så 

neutral och förutsättningslös som möjligt under datainsamlingen och analysarbetet. Denna 

neutralitet och förutsättningslöshet uppnås genom att forskaren sätter sin förförståelse 

”inom parentes”. Vi tänker att ”parentesen” har fungerat som en påminnelse om vår 

förförståelses närvaro och vi anser att det är viktigt att vara medveten om att förförståelsen 

ändå kan ha påverkat arbetet. 

I den inledande fasen av analysarbetet söker man kunskap om det undersökta fenomenet 

i dess naturliga sammanhang (Birgerstam 1999, s.91). I vårt fall har inhämtningen av 

information skett genom semistrukturerade intervjuer. Viktigt i denna fas var att vara 

medveten om vår förförståelse för att på så vis inte låta intervjun styras allt för mycket av 

denna (Birgerstam 1999, s.91f). Det inhämtade materialet har sedan transkriberats ordagrant 

(Birgerstam 1999, s.93). Transkriptionerna lästes efter det i sin helhet för att på så vis ge oss 

en helhetskänsla av den givna informationen. 

När materialet hade lästs igenom inleddes det praktiska analysarbetet. Inledningsvis har 

de så kallade betydelseenheterna identifierats. En betydelseenhet är ett stycke text, av 

varierande längd, vars innehåll är av relevans för fenomenet. En betydelseenhet beskriver 

med andra ord ett avgränsat och meningsfullt tankeinnehåll. Ur dessa enheter har sedan det 

centrala budskapet, kärnan, tagits fram. Betydelseenheterna reducerades genom att 

överflödiga ord och uttryck togs bort. Kvar blev betydelsekärnor som kortfattat återger 

enheternas centrala budskap. Dessa betydelsekärnor har sedan kategoriserats genom att de 

kärnor som på ett tematiskt sätt liknar varandra inordnades under samma kategori. Varje 

kategori har tilldelats ett namn som på ett tydligt sätt anger dess innehåll. Alla 

betydelsekärnor har inordnats under en kategori vilket innebär att kategoriernas omfattning 

kan variera. (Birgerstam 1999, s.94-104) 

Efter detta arbete har en helhetsanalys av samtliga intervjuers kategorier genomförts. 

Kategorier med en gemensam tematisk beröringspunkt sammanfördes till temakategorier. 

Dessa temakategorier har sedan granskats närmare och allmängiltiga mönster, det vill säga 

fenomenets essens, har identifierats och vi har avslutat med att skriftligen presentera denna 

på ett begripligt sätt. (Birgerstam 1999, s.94-104) 

Oavsett vilken analysmetod forskaren använt sig av inom det kvalitativa fältet finns det 

svårigheter att hantera. Repstad (2007, s.128) skriver att ett vanligt nybörjarproblem är att 

forskaren är alltför lojal mot materialet, i den meningen att det kan vara svårt att stryka 

delar av vad informanten berättat om sig själv och sitt liv också då det skulle behövas för 

att göra en bra analys. Denna svårighet förvärras ofta då intervjuaren känt närhet och 

sympati till den intervjuade. Dock finns det ingen forskningsetisk plikt i att återge allt 
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informanten berättat och detta har vi haft med oss i vårt arbete med datamaterialet. 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kvalitetskriterier i framför allt en kvantitativ forskning. 

Det finns dock delade meningar om hur relevanta dessa begrepp är för kvalitativa studier. 

En kritik mot att använda dessa kriterier i kvalitativ forskning innefattar att de förutsätter att 

det är möjligt att få kunskap om en objektiv verklighet (Lincoln & Guba, 1985, s.14ff). Då 

vi har utgått från det fenomenologiska grundantagandet, att världen inte kan beskrivas 

objektivt utan endast genom en individs egenupplevda erfarenheter, har vi valt andra 

kriterier för bedömningen. Lincoln och Guba (1985, s.290ff) framlägger två kriterier, 

tillförlitlighet och äkthet, som de anser är bättre lämpade för bedömning av kvalitativa 

studier. 

Tillförlitlighet består i sin tur av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (i översättning av Bryman, 2008, 

s.352ff). För att få en hög trovärdighet krävs att forskningen utförs enligt Vetenskapsrådets 

etiska principer (2002) samt att resultaten rapporteras till de personer som intervjuats, 

eftersom de kan bekräfta huruvida forskaren har uppfattat deras upplevelser på rätt sätt. 

Begreppet trovärdighet går att likna vid så kallad intern validitet, det vill säga huruvida vi 

har undersökt det studien syftat till att undersöka. Motsvarigheten till så kallad extern 

validitet är kriteriet överförbarhet som handlar om huruvida forskarens beskrivning är 

tillräckligt fyllig och “tät”, vilket är betydelsefullt för andra forskares bedömning av hur 

pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Pålitlighet skulle kunna liknas vid 

reliabilitet och handlar om att forskaren ska skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla faser i forskningsprocessen, alltifrån val av undersökningspersoner till beslut 

rörande analys av data. Som hjälp kan forskaren exempelvis låta kollegor fungera som 

granskare för att bedöma i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna som dras är 

befogade. Det sista delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera skulle kunna motsvaras 

av den kvantitativa metodens objektivitet. Detta innebär att forskaren försöker säkerställa 

att hen agerat i god tro, med andra ord att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller teoretiska perspektiv påverka utförandet eller slutsatserna i studien. 

Kriteriet äkthet handlar om huruvida studien ger en tillräckligt rättvis bild av 

informanternas olika uppfattningar samt om den kan bedömas som autentisk. (Lincoln & 

Guba, 1985, s.290ff) 

Att kontrollera för studiens tillförlitlighet och äkthet har sina svårigheter då vi rört oss 

inom ramarna för ett examensarbete och således har begränsade resurser. Vi har dock i den 

mån det gått kontrollerat för detta utifrån rådande förutsättningar. För att säkerställa
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studiens tillförlitlighet har vi redogjort för vår förförståelse (se avsnitt 4.7) och för att vår 

egen förförståelse inte skulle påverka oss under arbetets gång har vi försökt vara medvetna 

om den och i så hög grad som möjligt exempelvis eftersträvat neutralitet gentemot 

materialet. Vi har även tydligt redogjort för alla faser av vår forskningsprocess. Exempelvis 

har vi motiverat och beskrivit val av teorier, metod och urval i respektive kapitel. På grund 

av tidsbrist har informanterna inte kunnat få tillgång till de respektive transkriptionerna för 

att därigenom kunna bekräfta att materialet korrekt återgett deras berättelser. De som 

deltagit i studien kommer dock delges arbetet i sin helhet när studien färdigställts. För att 

kontrollera för delkriteriet överförbarhet har vi en utförlig metod- och diskussionsdel, i 

vilken arbetsprocessen tydligt presenteras. 

Att kontrollera för studiens äkthet kräver ett efterarbete där de deltagande 

informanterna, efter att arbetet färdigställts, får berätta vad de genom studien lärt sig om 

sin situation och problematik. Ett sådant efterarbete är inte genomförbart då det rör sig om 

ett examensarbete med begränsad tid. 

 
4.6 Generaliserbarhet 

Då vår studie rör ett litet antal individer från olika kommuner och då det inte heller går att 

uttala sig om huruvida de som intervjuats är representativa för populationen, finns det 

svårigheter med att generalisera resultaten (Bryman, 2008, s.369). Enligt Williams (2000, 

s.215) går det att trots detta skapa så kallade ”måttliga generaliseringar” så till vida att de 

som undersöks, i vårt fall föräldrar till familjehemsplacerade barn, kan betraktas som 

exempel på ”en bredare uppsättning av identifierbara drag”. Williams skriver vidare att 

resultat som härrör från en viss grupp individer ofta används i kvalitativa studier för att 

jämföra resultat från andra studier med jämförbara grupper (Ibid.). Detta är den form av 

”måttlig generalisering” som vi anser att vår studie kan bidra med. Vår främsta ambition 

med studien är dock inte att generalisera resultaten, utan att nå en djupare förståelse för 

fenomenet samt att belysa detta aktuella samhällsproblem. Trots att generaliserbarheten är 

låg anser vi att studien uppfyller sitt syfte och att det är av stor vikt att ändå höra dessa 

föräldrar för att få en tydligare bild av deras upplevelser. 

 
4.7 Förförståelse 

Ämnet valdes utifrån vår till en början begränsade erfarenhet av det problemområde vi är 

intresserade av. Genom omfattande läsning av tidigare forskning och de personliga 

berättelser vi tagit del av under arbetets gång har vår förförståelse utökats. Även om det vid 
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fenomenologiska studier är viktigt att sätta förförståelsen inom parentes i tolkningen av det 

empiriska materialet, är vi medvetna om att förförståelsen ändå kan ha kommit att påverka 

resultatet. Enligt Gilje och Grimen (2007, s.181ff) består vår förförståelse bland annat av 

vårt språk, föreställningar om världen samt personliga erfarenheter – faktorer som är svåra 

att helt bortse ifrån. Därför anser vi att det är viktigt att ha en reflekterande hållning till vår 

egen förförståelse samt försöka vara medvetna om vad som i vår erfarenhetsbank kan 

komma att påverka tolkningen. Saker som finns i vår erfarenhet är att ha arbetat med 

familjer på ett behandlingshem vilka riskerar att få sina barn omhändertagna om de inte blir 

hjälpta av behandlingen, att ha haft kontakt med personer med missbruksproblem och har 

viss insikt i den problematiken samt att ha arbetat inom psykiatrin. Dessa erfarenheter har 

gett oss en förståelse för att det finns en individ bakom problemen, oavsett om den 

problematiken lett till ett omhändertagande. 

 
4.8 Etisk reflektion 

Innan man inleder en studie finns ett antal forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 

(2002) att ta hänsyn till. Dessa riktlinjer, i sin helhet, verkar för att ge informanten en så 

stor inblick i studien som möjligt och därmed bidra till informantens egen rättssäkerhet. 

Riktlinjerna skapar med andra ord en transparens och ger potentiella informanter den 

information de behöver för att göra sig en uppfattning om huruvida de vill delta i studien 

eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer har information kring studiens syfte, metod 

och genomförande utförligt beskrivits för informanterna på ett enkelt och lättillgängligt sätt, 

både muntligt och skriftligt – i ett så kallat missivbrev. Informanten har givits information 

om studiens upplägg och varför genomförandet av studien har ett vetenskapligt värde. 

Informanterna blev informerade om hur den inhämtade informationen skulle dokumenteras, 

förvaras och att den efter att arbetet färdigställts skulle komma att raderas. Viktigt att nämna 

var också att informera informanterna om att alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt, 

men att full anonymitet inte kunde garanteras. Information som kan identifiera en informant 

har endera att kodats om eller uteslutits ur intervjumaterialet, vilket informanterna 

informerades om. Informanten fick också berättat att hen när som helst under intervjuns gång 

kan välja att avbryta utan att förklara varför. Vi har erbjudit alla informanter möjligheten ta 

del av arbetet i sin helhet efter att studien avslutats och arbetet färdigställts. Vi informerade 

även om vår tystnadsplikt, vilken även bidrog till att frågor om vilka vi har intervjuat inte 

besvarats.  

Innan vi påbörjade något som helst intervjuarbete införskaffade vi godkännande från vår 
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handledare, från direktören på socialförvaltningen samt från berörda chefer. Efter dessa 

godkännanden införskaffade vi även tillstånd, informerat samtycke, från åtta olika 

informanter. 

Det är viktigt att under en studie se till att respektera andra människor, att visa omtanke 

och hänsyn samt att minimera skada. Vi måste ställa oss frågan om vi utsätter någon för 

någon slags risk i och med studien. Det är därför viktigt att ha en medvetenhet om att ämnet 

är starkt känslomässigt laddat samt vad detta kan leda till (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

tänker att samtalet kan ha en triggerfunktion, det vill säga att gamla och svårhanterliga 

minnen medvetandegörs, och vi har därför varit noggranna med hur intervjuerna hållits och 

hur vi ställt intervjufrågorna. De frågor vi ställt sammanställdes först i en intervjuguide, 

vilken vi också lät vår handledare titta på och godkänna innan den användes i samband med 

intervjuer. Vi har även ansett det vara viktigt att efter intervjun småprata lite, höra om det är 

något informanterna funderat över eller om några särskilda tankar väckts, samt nämna att 

de kunnat höra av sig i efterhand om de funderat över något. 

Varför borde den här studien utföras? Vi ser det som essentiellt att ha ett holistiskt 

synsätt på familjen i och med placeringar av barn. Detta innebär att vi har en systemsyn och 

ser familjen som en helhet vilken påverkas om någon del ändras, exempelvis om ett barn 

tas ifrån familjen. Utifrån det vi har erfarit verkar det idag finnas brister i detta, och det 

verkar saknas stöd till de biologiska föräldrarna vid dessa tillfällen. Man skulle därför 

kunna prata om ”borttappade föräldrar”. Vi tror att det är väldigt viktigt även för barnets 

bästa att de biologiska föräldrarna får stöd, bland annat i att hantera situationen i och med 

placeringen, men också stöd för att stärka dem som föräldrar. Föräldern behöver i en sådan 

här situation troligtvis stöd i att hantera den kris som det troligen innebär att ens eget barn 

placeras, men också stöd i hur hen ska förhålla sig exempelvis vid umgängen, med andra 

ord stöd i hur de ska fungera som förälder ”på avstånd”. Dessutom anser vi att det även 

behövs stöd till föräldern med anledning av det som lett till att barnet placerats. Att utforma 

sådant stöd till föräldrar skulle förhoppningsvis kunna leda till att barnet får en bättre 

fungerande förälder som klarar av att ha en god kontakt, ett välfungerande umgänge samt 

att barnet slipper oroa sig över förälderns situation. 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för analysen av det empiriska materialet utifrån syfte 

och frågeställningar. I den mån det gått har vi satt vår förförståelse inom parentes, men vi är 

dock medvetna om svårigheten i detta. Ett visst mått av tolkning ingår i framställningen, 

men denna tolkning har inte skett i ljuset av förförståelse eller teori. Tolkningarna har enbart 

handlat om hur olika utsagor kan relateras till varandra och ett sådant relaterande har varit 
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nödvändigt för att finna mönster i datamaterialet. Analysen avser att visa de mönster vi 

hittat i materialet, utifrån betydelseenheter, betydelsekärnor, kategorier, temakategorier och 

fenomenets essens (för en sammanfattande tabell se bilaga 3). 

Resultatet kommer inledningsvis presenteras utifrån de tre temakategorierna vi funnit. 

Därefter beskrivs den gemensamma essensen. Vi exemplifierar temakategorierna med 

utvalda citat, det vill säga betydelseenheter, från intervjuerna och analyserar innehållet i 

dessa. Citaten har omformulerats till skriftspråk där vi ansett det nödvändigt. 

Avslutningsvis kopplas resultatet till studiens teori. 

Informanterna består av biologiska föräldrar till barn placerade i familjehem enligt 

LVU eller SoL. Föräldrarna är i åldrarna 27-45 år. Alla barn var under 13 år vid tidpunkten 

för placeringen. Sex av åtta föräldrar har sina barn placerade i dagsläget. Två av 

placeringarna är enligt LVU, resten är SoL-placeringar eller så vet föräldern inte säkert 

       Namnen på informanterna har i resultatkapitlet kodats om till IP, det vill säga 

intervjuperson, följt av ett nummer.  

 
5.1 Förlorat föräldraskap och försämrad självbild 

Den första temakategorin berör det förändrade föräldraskapet och självbilden. I 

intervjuerna framkommer att föräldrarna efter att barnet placerats tappat tron på sig själva 

som fungerande föräldrar och tilltron till sin egen förmåga. Vid analysen framträdde en bild 

av föräldrar som upplever att de förlorat sitt föräldraskap. Det förlorade föräldraskapet 

tycks ha medfört en försämrad självbild vilken i sin tur har lett till att föräldern 

diskvalificerar hela sig. Detta kan ha uppstått både utifrån föräldern själv men också på 

grund av socialtjänstens fokus på brister och problem. 

 
IP4: Man kommer till den punkten när man börjar diskvalificera hela sig själv. Jag har tänkt 

att det bästa för mitt barn är att jag kanske inte har något ansvar för hen. Jag har kommit till 

den punkten. Jag kanske bara förstör för hen. 

 

IP2: Jag målade upp en bild av mig själv som att jag bara var usel, istället för att kämpa 

hem mina barn så går jag ut och dricker och pundar, det finns ingen självkänsla liksom /.../ 

När barnen hade flyttat, samma dag gick jag och plockade upp droger igen. 
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IP7: Jag brukar se mig själv som handlingskraftig, problemlösare, men jag blev totalt 

apatisk. Jag gick ju sönder. 

 

IP1: Jag hade så låg tilltro till att jag skulle kunna bli drogfri och frisk. 

 

 

I citaten ovan framkommer att föräldrarna diskvalificerar sig själva som föräldrar och sin 

förmåga att tillgodose sina barns behov. Föräldern avsäger sig sitt föräldraskap och slutar 

kämpa för att få hem sitt barn. Föräldrarna förefaller ge upp i och med placeringen och 

tappar lätt hoppet om att få hem sitt barn och bli en familj igen. Gemensamt för samtliga 

citat är också föräldrarnas försämrade självbild till följd av en förlorad tilltro till sin egen 

förmåga. 

Känslor av skuld och skam av att inte lyckas som förälder, att inte klara av att ta hand 

om sina barn framträder tydligt i intervjuerna. Det framkommer också en oro att barnen ska 

känna skuld i och med placeringen och denna oro antyder föräldrarna kan bero på erfarenheter 

från den egna uppväxten. Föräldrarna beskriver också en rädsla av att dömas av 

socialtjänsten som besitter makten att säga att de inte duger som föräldrar och att barnet 

aldrig kommer att få flytta hem igen. Detta leder till att föräldrarna känner en oro att göra 

något som minskar deras chanser att åter få hem sina barn. 

 
IP5: Det är mycket skuld och skam som förälder om man inte klarar av det andra gör. 

 

IP8: Jag vet hur lätt det är att tro att det är ens eget fel. Jag vill inte att hen ska känna skuld. 

 

IP2: Jag förmådde inte be om hjälp. Det var som att jag inte vågade, jag vågade inte faila, 

jag klarade inte av att höra, att nej du är inte bra nog. För jag var så himla rädd för att få 

höra det, jag är fortfarande rädd för att höra det. Jag är livrädd för att någon ska säga nej. 

 

I citaten nedan antyder föräldrarna att de under sin uppväxt upplevt en bristande 

stabilitet och tillit till vuxna människor och att dessa upplevelser påverkat hur de ser på 

saker idag. Det antyds alltså i datamaterialet att föräldrarnas bakgrund påverkar deras 

upplevelser av fenomen. Dessa upplevelser antyds också ge en ökad medvetenhet om 

hur det kan vara att som barn sakna trygghet i tillvaron. I intervjuerna framkommer det 

att föräldrarna på olika sätt varit med om upplevelser, vilka kan röra områden som 

missbruk och kriminalitet, som påverkat vilka de är idag.  

 

IP5: Jag har inte haft det lätt i mitt liv. Det har varit mycket skit. Jag hade ingen stabilitet runt 

omkring mig, Mina föräldrar var väl inte där som de skulle och det kan låta som en klyscha, men 

det har format mig till den jag är idag på både gott och ont. 
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IP4: Jag är orolig för hur hen har det där borta. Jag vill veta mer för jag vet ju hur fucked up det kan bli. 

 

IP8: Jag var väl inte den lättaste tonåringen att handskas med. Jag har aldrig haft något 

förtroende för vuxna människor. Jag gjorde som jag själv ville /.../ Man vill ju att ens egna barn 

ska lita på en.  

 

IP7: Jag har fått hälsa  på på fängelset, hen har kommit hem i handbojor, 

 
Föräldrarna beskriver också känslan av att socialtjänsten inte ser framåt, att det de gjort 

tidigare i livet färgar deras möjligheter att få hem sina barn oavsett vad de i dagsläget gör 

eller har gjort för att förändra sin situation. De beskriver en socialtjänst som mer tittar bakåt 

i journaler, fortsätter att kritisera det som varit och fokuserar på brister och problem hos 

föräldern, snarare än en socialtjänst som ser framåt och fokuserar på möjligheter och 

positiva sidor hos föräldrarna. En socialtjänst som missar föräldern och människan bakom 

de problem som lett till placeringen, som saknar en tro och ett hopp om att föräldern åter 

kunna fungera sin roll som vårdnadsgivande förälder. Föräldrarna tycks uppleva att de blir 

dömda på förhand, att de upplever sig dömda som hopplösa fall och att det som hänt 

tidigare i deras liv fortsätter att svärta ner och minska deras chanser att få återförenas som 

en familj. Nedan följer några enligt oss talande citat: 

IP3: Visst jag har missbruksproblematik, jag har levt ett kriminellt liv och allt det där, men man 

måste kunna se det som är i dagens läge och inte bara det som varit bakom, se det som är framför 

istället /.../ Socialtjänsten borde se människan framför problemet. 

 

IP5: Förut handlade det bara om hur jag gjort bort mig och det som hänt förut. Det var jobbigt. 

 

 
IP2: Varför hjälpte de inte mig? Varför låter de mig bara vara och sen slänger de pengar på ett 

familjehem som också kan vara värsta skiten. Då är det väl bättre om barnen kan vara hos sina 

föräldrar. Jag var inte ett hopplöst fall redan då, jag hade kunnat få hjälp. 

 

IP4: Jag får ju mindre och mindre ansvar hela tiden. Det blir till slut att man inte tar något ansvar 

alls. 

 

Känslan av att bli dömd på förhand anser vi ligger ganska nära upplevelsen av att bli 

diskvalificerad som förälder men också känslan av uppgivenhet, att ingenting som 

föräldern gör spelar någon roll. Detta antyds i följande citat: 

 
IP7: Ingenting av det jag har gjort har någonsin spelat någon roll, att jag har visat drogfrihet 

och nykterhet, det spelar ingen roll för det sitter tre stycken som har handlagt det här ärendet 

och de demoniserar mig totalt. 
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IP4: Man ska varken diskvalificera mig eller mitt ex. I och för sig har jag inte mått så bra. 

Det är tufft att ta hand om sitt eget liv ibland på vissa områden, men de borde inte 

diskvalificera oss ändå. 

 
Citaten nedan antyder känslan hos föräldrarna av att inte ses eller bemötas varken som en 

människa eller en förälder. Föräldrarna tycks uppleva känslan av att inte ses som någonting, 

att inte finnas, att inte räknas, utifrån bland annat beskrivningen av att vara ett könsneutralt 

det och att vara den lägst stående varelsen på jorden. Detta beskrivs som något som de 

känner både från socialtjänst men också från samhället i stort. 

 
IP1: Plötsligt är man inte förälder längre utan ett könsneutralt det och missbrukare. 

 

 
IP6: Jag har inte blivit bemött som en förälder av socialtjänsten. Jag var bara bemött som en 

missbrukare /.../ Det finns ganska många som rangordnar droger och då är heroin det   

sämsta och då är man så långt ner så det finns inte. 

IP7: Du är aldrig så rättslös i samhället som en ensamstående förälder med 

missbruksproblem som har dina barn omhändertagna, du är den lägsta varelsen på den här 

jorden, inte bara i myndigheternas blick utan i stugorna också. 

 
Bilden av att inte finnas och att inte räknas i samhället framkommer även genom 

beskrivningar av att inte ens ha ett namn, något att kalla sig och något som kan införlivas i 

ens identitet. 

 
IP1: Det finns inte något sådant föräldraskap. Det finns inte ens något namn. Man kan vara 

fostermamma, styvmamma, plastmamma, plastfarmor, plastpappa men för oss finns det 

inget namn. 

 
Att föräldrarollen förändras i och med att ett eller flera barn omhändertas är inte så svårt att 

förstå, men hur upplevs denna förändring för föräldrarna? Under intervjuerna framställs 

bilden av att inte längre känna sig som en förälder men att också förlora sina rättigheter att 

kunna vara en förälder. Förändringen beskrivs som dramatisk. 

 
IP6: Innan kände jag mig som en förälder, men när de blev placerade kände jag mig inte 

som en förälder längre /.../ Innan var det ett riktigt liv i en lägenhet med rutiner och sen var 

jag inte förälder längre. Det var ingen som kommunicerade med mig som en förälder, 

varken personal, familjehem eller mitt barns andre förälder. Det var som att en stor bit 

plockades bort från mig och jag kände att jag inte hade rätt till någonting. 

 

IP8: Min föräldraroll gick från hundra procent till noll. Det var en dramatisk förändring. 
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IP3: Föräldrarollen är borta på alla plan. 

 

 

Beskrivningar av att inte tillfrågas och att ingen lyssnar framkommer under intervjuerna. 

Detta går att tolka in i känslan av att inte finnas och att inte räknas som förälder och att 

deras åsikter såldes inte se som lika viktiga. Föräldrarna beskriver att de efterfrågat stöd 

som socialtjänsten inte visat någon lyhördhet inför. Vi tolkar det som att de upplever att 

ingen lyssnar på deras åsikter, vilket antyds i följande citat: 

 
IP1: Jag ville ha stöd på något sätt och jag ville ha något att läsa men det fanns ingenting. 

Jag fanns inte. 

 

IP5: Jag har kämpat för att mitt barn ska få gå i samtal och det får jag inget gehör för alls. 

 

IP2: Det är ändå mina barn. Så många gånger har jag sagt det är faktiskt mina barn ni 

jiddrar med. Samma sak, jag har sagt att mina barn behöver gå till psykolog, och ändå blir 

de omhändertagna, allt är kaos och de säger bara nej det måste de inte. 

 
Föräldrarna ställer sig frågande till varför de inte blir tillfrågade av socialtjänsten och att de 

trots att flera fortfarande har vårdnaden inte får vara med och bestämma över viktiga saker i 

barnets liv. Vi tolkar detta som att föräldrarna önskar att få vara en större del av barnens liv, 

att de vill bli tillfrågade och att de vill få mer information om vad som händer, exempelvis 

genom att få komma på kontaktsamtal i skolan. Tolkningen är baserad på citat liknande 

dessa: 

 
IP2: Jag har fortfarande vårdnaden, varför frågar de inte mig? Varför tar ni över? 

 

 
IP5: Jag borde få komma på kontaktsamtal till exempel även om han inte bor hos mig så är 

det viktigt ändå. Det är en sådan sak som glöms bort. 

 
En annan viktig punkt föräldrarna framför är upplevelsen av att socialtjänsten lyssnar mer 

på familjehemmet än på föräldern och att familjehemmets åsikter väger tyngre än 

förälderns, vilken framkommer i följande citat: 

 
IP8: De fokuserar bara på familjehemmet, det de säger väger tyngst och det jag säger är 

bara skit. 

 
Genomgående i alla informanters berättelser är att informationen från både socialtjänst och 

familjehem är bristfällig. Föräldrarna beskriver att de inte blivit informerade om hur det går 
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för barnen i vardagen och att de inte heller fått information om allvarligare händelser i 

barnets liv. Situationer beskrivs där barnet opererats utan deras vetskap och att skolor bytts 

utan att föräldern varken informerats eller tillfrågats, detta trots att lagen säger att föräldern 

har rätt att delta i viktiga beslut som rör barnet, oavsett om det rör sig om en LVU- eller 

SoL-placering (Berner & Forsberg, 2014, s.6). Föräldrarna beskriver också att 

informationen från socialtjänsten är otydlig gällande deras rättigheter. 

 
IP1: De bytte familjehem för mitt barn utan att jag fick information om det. De bytte skola 

på hen två eller tre gånger och det fick jag inte heller någon information om. Jag vet 

fortfarande inte var mitt lilla barn gått i skolan. Hen kommer inte ihåg vad skolan hette så 

vi vet inte och så får man inte göra. 

IP7: Socialtjänsten har inte ens informerat mig om att jag kan överklaga. Det här med 

umgängesbegränsningar, jag kände inte ens till att jag hade umgängesbegränsning, jag hade 

inte några som helst skriftliga beslut på det, inga förklaringar, ingenting. 

 
Vi tycker oss också kunna se en självinsikt i föräldraskapet hos föräldrarna och att de kan 

se att de är viktiga för sitt barn. Föräldrarna uttrycker bland annat det så här: 

 
IP2: Om man kollar på mig som mamma då, 22 år, jag var för liten, jag vet inte hur jag ska 

förklara, jag var fan liten fortfarande och när jag var aktiv det ska vi inte ens prata om. Jag 

drack, jag tog allt, bara för att inte känna /.../ Jag är ingen gangster längre, jag är snäll idag. 

Jag är ingen dålig förebild längre, vilket jag erkänner att jag var. Jag har kommit till den 

insikten. 

 

IP8: De borde hjälpa föräldrarna på plats, men det är inte så idag, nu tänker de bara på 

barnets bästa. Jag vet inte varför de inte tänker att en förälder är barnets bästa. 

 

IP1: Jag tänker att man borde tänka mer långsiktigt med samplaceringar för barnen behöver 

ju sina föräldrar hela livet. Jag tänker att man inte ska acceptera att föräldrarna försvinner 

om det går att undvika. 

 
5.2 Att lämnas ensam 

Vi utläser ur datamaterialet att föräldrarna upplever att de inte erbjudits något stöd från 

socialtjänsten varken i hanteringen av egna tankar och känslor, avseende umgänge med 

barnet samt kontakt med familjehemmet. Detta är också något som föräldrarna efterfrågar. 

Sammantaget har föräldrarna inte fått stöd i sin föräldraroll eller i hanteringen av den 

livskris det innebär att få sitt barn omhändertaget. Föräldrarna beskriver även att de på egen 

hand har fått ordna den hjälp de har eller att de upprepade gånger sökt stöd som de inte fått. 

Nedan följer några citat som exemplifierar detta: 
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IP7: Jag hade väldigt svårt att ta till mig att de här bitarna jag har problem med och det här 

behöver jag hjälp med. Så där tror jag att man behöver mer stöd i föräldrarollen /.../ Och just 

det att barnet finns någon annanstans, lever fortfarande, men föräldern i en, de bitarna, där 

behöver man sätta in resurser, man behöver få hjälp att hantera den livskris det innebär, det 

är inte en liten kris att förlora sitt barn. 

 

IP2: Du förlorar det vackraste och dyrbaraste du har. Sen stod jag där själv. Det är för tungt. 

Där hade de kunnat hjälpa mig, det jag känner är att de inte har hjälpt mig att de har inte  ens 

försökt hjälpa mig. Jag har fått be om det men de har sagt att nej det ligger inte hos oss /.../ 

Jag har tjatat hur länge som helst för att få komma till en plats med föräldrar som är i samma 

situation. 

 

IP1: Man får ingen hjälp som biologisk förälder om barnen är placerade. Både 

familjehemmen och barnen har egna socialsekreterare, men jag har ingen och då undrade 

jag ju varför inte jag får någon /.../ Jag vet att jag frågade om konkret stöd och hjälp i mitt 

nya föräldraskap och då fanns inte det /.../ Det är märkligt att man inte jobbar med 

föräldraskapet när man arbetar med missbruk. Man pratar mycket om att komma tillbaka i 

arbete, men att komma tillbaka som förälder pratar man inte om. 

 
Att få stöd i föräldraförmågan och för den egna personen ses också som viktigt avseende att 

kunna ha bra umgängen med sina barn och för att tillgodose barnets bästa. 

 
IP1: Jag hade inte den föräldraförmågan så att jag kunde klara av ett umgänge och det hade 

jag naturligtvis behövt hjälp med. 

 

IP2: De skulle behöva hjälpa föräldrarna på en gång. Om de tänker på barnets bästa så är 

det ju att föräldrarna mår bra. 

 
I intervjuerna framkommer det att föräldrarna, när de varit missnöjda med sin handläggare, 

önskat att få byta. Detta har dock inte varit möjligt för informanterna, det är något som 

efterfrågas. 

 
IP7: Jag har begärt att få en ny handläggare flera gånger, både muntligt och skriftligt och 

fått till svar: nej så gör vi inte här. 

 
Det stöd som föräldrarna genomgående efterfrågar är samtalskontakter, att få hjälp på plats 

innan en placering äger rum samt en egen stödperson, någon person som “är förälderns 

egna”. 
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IP5: Jag tycker att man borde erbjuda föräldrar samtalsstöd. Jag tror att många barn har 

frågor om placeringar och jag har svårt att prata med mitt barn om varför man är placerat. 

 

IP8: Har man en utomstående person med sig så känns det som att det blir en mer objektiv 

bedömning. 

Föräldrarna menar också att ansvaret för en fungerande kommunikation mellan 

familjehemmet och föräldrarna borde ligga hos socialtjänsten. Detta exemplifieras genom 

de två citaten nedan: 

 
IP6: Det hade varit skönt att ha en kontakt med någon på socialtjänsten kring mina barn och 

någon som kunde finnas med i kommunikationen mellan mig och familjehemmet. 

 

IP1: Det ligger ett jättestort ansvar på familjehemmet att få en fungerande kontakt med 

biologiska föräldrar. Det ansvaret tycker jag borde ligga på socialtjänsten. 

 
I intervjuerna framkommer en önskan att socialtjänsten skulle arbeta med familjer på ett 

annat sätt och att det saknas ett familjeperspektiv i det sociala arbetet. Nedan finns fyra citat 

som visar hur några av föräldrarna uttrycker en önskan om att socialtjänsten skulle arbeta 

med de som en familj och verka för att hela familjen och inte enbart splittra familjer. 

 
IP3: Jag tycker att man ska sammanföra familjen istället för att skilja dem. Det är det som 

inte finns i socialtjänstens värld idag, där man skiljer istället. 

 

IP8: Man ska få hjälp som familj. 

 

 
IP6: Det är jätteviktigt att socialtjänsten har ett familjeperspektiv. Hela familjen måste få 

bli hel från början. 

 

IP2: Hela min familj splittrades. Då kände jag mig sviken av alla. 

 

 

5.3 Upplevelsen av ett bristfälligt socialt arbete 

Under denna temakategori framkommer en misstro gentemot socialtjänstens arbete från 

informanternas sida. Denna misstro grundar sig i ett flertal aspekter. Bland annat beskriver 

föräldrarna att de inte upplevt att socialtjänsten verkat för en återförening mellan förälder 

och barn och de beskriver vidare att de från socialtjänsten bemöts med en otydlighet 

gällande deras egen roll i processen att få hem deras barn. Föräldrarna ger också en bild av 

ett icke fungerande samarbete med socialtjänsten där avsaknaden av till exempel vårdplan 

och kontakt får exemplifiera denna avsaknad. 
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IP7: Jag har ingen som helst tilltro till socialtjänsten. 

 

IP2: Jag har inte fattat vad jag gör för fel. Nu har jag gjort allt ni vill att jag ska göra, så vad 

är problemet? /.../ Nu finns det ingen vårdplan längre för mig. Där tycker jag att vi kan ha ett 

samarbete med socialtjänsten, men det har vi inte, han ringer inte. 

 

IP7: Man säger att man ser till barnets behov till föräldern och att man ska jobba för att 

barnet ska komma hem, men det har man ju inte gjort i mitt fall. 

 

IP1: Hon var ju jätte rädd när jag började ta kontakt med barnen efter att varit borta ett par 

år och då sa hon det till bägge pojkarna som bodde där att ni behöver inte vara rädda ni 

kommer aldrig behöva flytta hem för vi ska driva det här som en rättsprocess och sådana 

saker. 

 
I intervjuerna antyder också föräldrarna att de av socialtjänsten bemöts med okunskap 

gällande deras egen problematik och det har i intervjuerna framkommit önskemål om att 

dessa kunskapsluckor bör fyllas. 

 
IP6: Jag tänker att det finns väldigt mycket okunskap hos socialtjänsten framförallt när det 

handlar om missbruk och föräldrar och barn. 

 

IP5: Det borde finnas mer utbildning inom socialtjänsten om psykisk sjukdom rent allmänt. 

Annars kan det bli fel i onödan. 

 
I citaten nedan beskrivs den makt som socialtjänsten besitter över människors liv och hur 

detta maktutövande kan ta sig uttryck. Föräldrarna antyder att socialtjänstens 

maktutövande upplevs som övergrepp och att socialtjänsten, i sin maktposition, använder 

mer eller mindre direkta hot om omhändertagande för att få sin vilja igenom. Föräldrarna 

beskriver även upplevelsen av att de blir överkörda och vilka känslor, såsom besvikelse och 

sorg, som detta medfört. 

 
IP5: Det är en stor makt socialtjänsten har. Att man på stående fot kan bestämma att nu 

hämtar vi barnet på skolan. Man är inte så kaxig då. Det är oftast inte öppna hot, utan mer 

underliggande. Så känns det som förälder. 

 

IP7: På det sättet tycker jag att det är sådana fruktansvärda övergrepp som socialtjänsten 

bedriver och lutar sig tillbaka mot lagboken. 
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IP3: Jag är förbannad, besviken och ledsen över att de kan köra över någon så pass mycket 

som de har gjort för det gör man inte. Det är så omänskligt att göra på det sättet som de har 

gjort. 

 
I intervjuerna framkommer det även att föräldrarna upplevt ett bristfällig bemötande från 

socialtjänsten där man varken blivit bemött som människa eller på ett humant sätt. 

Informanterna antyder också att socialtjänsten i många fall farit med osanningar. Saker som 

informanterna har sagt har, till exempel i akter, omarbetats utan att tillfråga informanterna 

själva. Informanterna beskriver även upplevelsen av att socialtjänsten gått bakom deras 

ryggar. Detta exemplifieras i det tredje citatet nedan där informanten beskriver hur hen, i ett 

tillstånd av att inte vara helt närvarande, avsade sig vårdnaden för sitt barn. 

 
IP6: Det var ingen som ville prata med mig. Jag fick aldrig något svar. Den sista 

sekreteraren satt bara och trodde att hon var någon psykologexpert eller någonting /.../ 

Socialtjänsten hade kunnat behandla mig lite mer humant. Jag var ju både förälder, syskon, 

någons barn och partner. Det hade varit trevligt att bli bemött som en människa /.../ Jag 

hade velat bli sedd som en förälder. Det är otroligt smärtsamt att bli skild från sina barn. 

Istället för att bli bemött och förstådd i den känslan blir man mer bemött med haha skyll dig 

själv. 

 

IP2: När socialtjänsten omhändertar barn så öppnar de en akt, där har de hittat på 

jättemycket saker. Om jag hade sagt en sak så hade de vänt det till något annat och det var 

sjukt, och de ändrade inte på det, det står fortfarande kvar. 

 

IP6: Jag vet inte hur mycket ni kan om missbruk, men det tar ett bra tag för kroppen att 

komma tillbaka så jag kände mig inte helt med. Men då kom socialtjänsten till 

behandlingshemmet och jag skulle skriva på en massa papper om båda barnen. Då visade 

det sig att ett av pappren var att jag avsade mig vårdnaden för mitt barn och de upplös mig 

aldrig om det. Det var ett interimistiskt beslut men det kan man ju häva inom ett år, men jag 

visste inte ens om det. 

 
5.4 Fenomenets essens 

Utifrån analysen av intervjuerna med föräldrarna har vi kunnat komma fram till en essens. 

Vi har ovan redogjort för de tre temakategorierna var för sig, exemplifierade med citat från 

intervjuerna. Essensen i vår studie uppfyller studiens syfte: att undersöka biologiska 

föräldrars upplevelser, tankar och åsikter med anledning av att deras barn är eller har 

familjehemsplacerats enligt LVU eller SoL samt upplevelsen av den egna föräldrarollen. 

Den essens vi kommit fram till är att föräldrarna i och med placeringen av deras barn 
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upplever ett förlorat föräldraskap och en försämrad självbild samt upplevelsen av att 

lämnas ensam utan stöd, vilket har sitt ursprung i ett bristfälligt socialt arbete. Det förlorade 

föräldraskapet grundar sig i en känsla av brist på delaktighet i barnets liv och därmed en 

förlorad känsla av att vara förälder överhuvudtaget. Den försämrade självbilden uttrycks 

genom känslor av att vara otillräcklig och sakna tilltro till sin egen förmåga. Det 

framkommer också en misstro gentemot socialtjänsten och att föräldrarna under sin 

uppväxt haft en bristande tilltro till vuxenvärlden. Föräldrarna beskriver att de lämnas 

ensamma utan stöd trots att de efterfrågat det. Stöd till föräldern erbjuds varken för 

hantering av egna känslor och tankar eller för att åstadkomma ett fungerande umgänge samt 

samarbete med familjehemmet. Det undermåliga sociala arbetet synliggörs genom 

beskrivningar av bristfälliga bemötanden och en oklarhet gällande vad som krävs av 

föräldern för att hen ska få återförenas med sitt barn. Detta ger oss således svaren på våra 

frågeställningar om vilket stöd de biologiska föräldrarna upplevde/upplever att de erbjöds 

från socialtjänsten i samband med placeringen – avseende hantering av egna tankar och 

känslor, umgänge med barnet och kontakt med familjehemmet – samt hur upplevelsen av 

den egna föräldrarollen påverkades med anledning av placeringen av barnet. 

 

5.5 Teoretisk tolkning av fenomenet 

5.5.1 Resultatet i relation till systemteori 

I det insamlade materialet har en bild framträtt av föräldrar som i och med förändringen i 

det egna familjesystemet hamnat i ett tillstånd av kris och därefter lämnats ensamma utan 

stöd från samhället. Föräldrarna har beskrivit att de från socialtjänsten inte blivit erbjudna 

stöd och att socialtjänsten inte verkat för en återförening mellan barnet och den övriga 

familjen. Ett familjeperspektiv verkar således saknas. Enligt det systemteoretiska synsättet 

bör man arbeta utifrån ett helhetstänkande och ekologiskt synsätt där familjen ses som en 

helhet som påverkas om någon del förändras (Lundsbye et al, 2010, s. 81). Detta innebär 

exempelvis att när ett barn placeras finns även ett stort behov av att hela familjen får stöd 

och hjälp (Öquist, 2003, s.10). Detta är något som föräldrarna efterfrågat, men inte 

erbjudits från socialtjänsten. 

Öquist (2003, s.28) beskriver hur han anser att socialarbetare på oklara humanitära 

grunder ibland söker rädda barn ur dåligt fungerande familjesystem istället för att hjälpa 

familjen till att hitta en ny balans och på så vis fungera bättre som system. Han anser att 

familjen i de fallen borde ha hållits intakt och att omhändertagandet blir förödande för 

systemet, samt att man i framtiden troligtvis kommer att misslyckas med att arbeta med 
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familjen som ett system. Den här studiens resultat ger uttryck för föräldrarnas önskan om att 

de hade fått hjälp på plats, innan placeringen skedde och de menar att detta skulle kunna ha 

lett till att placeringen aldrig behövts. I intervjuerna intar föräldrarna tydligt hållningen att 

socialtjänsten bör verka för att sammanföra familjen och arbeta för att hålla ihop familjen. 

Exempelvis uttryckte IP3 det på följande sätt: “Jag tycker att man ska sammanföra familjen 

istället för att skilja dem. Det är det som inte finns i socialtjänstens värld idag, där man 

skiljer istället”. 

Enligt det holistiska synsättet bör man även rikta blicken mot hela individen och 

insatser, för exempelvis alkoholberoende, bör inrikta sig på det friska och fungerande i 

klientens liv och inte fastna enbart i problematiken (Öquist, 2003, s.36). Bristen på ett 

holistiskt synsätt är något som vi genomgående kan se i intervjuerna. Föräldrarna beskriver 

att de av socialtjänsten inte blir bemötta i hela sitt sammanhang, utan endast exempelvis 

som en missbrukare. De önskar att socialtjänsten kunde se människan bakom problemen 

och också fokusera på det som faktiskt fungerar i deras föräldraskap. Föräldrarna beskriver 

en känsla av att fokus ligger kvar på det som inte fungerar, trots att föräldern gör 

förändringar i sitt liv för att åter kunna få hem sitt barn. Risken finns att om omgivningen 

enbart uppmärksammar problemen så kommer dessa att förstärkas, vilket kan leda till att 

den negativa självbilden broderas ut, men aldrig till att den förändras i en positiv riktning 

(Öquist, 2003, s.37). Informanterna gör beskrivningar av en försämrad självkänsla, 

upplevelser av att exempelvis vara usel, att “inte finnas” och att betraktas som ett hopplöst 

fall. Detta förstärks enligt denna teori genom att föräldern fortsätter bli uppmärksammad för 

sina fel och brister, även när hen själv upplever sig göra framsteg. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till att förutsättningarna för föräldern att förändra det som krävs minskas och på 

sikt leda till att barnet inte kommer att kunna återförenas med sin ursprungliga familj. 

 
5.5.2 Resultatet i relation till psykosocial utvecklingsteori 

I Erikssons psykosociala utvecklingsteori uttrycks vikten av en god relation mellan förälder 

och barn. Detta då ett barn i sin tidiga identitetsutveckling utvecklar sin grundtillit. Denna 

grundtillit blir avgörande för hur individen i fortsättningen exempelvis kommer hantera 

problem, kriser och relationer. Erläggs inte denna grundtillit kommer individen i vuxen 

ålder kunna få svårigheter med detta. Om en person som saknar denna grundtillit sedan själv 

får sina barn placerade, är risken stor för att en stark misstro gentemot socialtjänsten 

utvecklas (Erikson, 1982/1985, s.35ff), vilket i sin tur kan leda till att föräldern får 

svårigheter att ta emot den hjälp som erbjuds. Enligt teorin är grundtilliten
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avgörande för framtida krishantering och en person som saknar grundtillit skulle sannolikt 

få det svårare att hantera den kris det innebär att få sitt barn omhändertaget. Hur man löst 

olika slags livskriser i ung ålder kan således påverka den vuxne individen och 

identitetsarbetet är enligt teorin något som pågår hela livet. I det insamlade materialet 

framgår det att föräldrarnas egen bakgrund och uppväxt påverkat deras upplevelse av att ha 

sitt barn placerat. Det finns även en medvetenhet och oro hos föräldrarna över att deras 

egna barn ska växa upp, liksom dem själva, utan stabilitet och tilltro till vuxna. 

Att föräldern upplever skam, skuld och tvivlar på sin egen förmåga i och med att deras 

barn blir placerat skulle enligt teorin kunna tolkas som att föräldern när den var i 

småbarnsåldern och lekåldern inte fick sina behov tillgodosedda (Ibid., s.40ff, 75). Detta 

skulle kunna bero på att individen själv varit placerad under denna ålder. Under lekåldern 

kan individen tillförskansa sig målmedvetenhet om behoven tillgodoses (Ibid., s.47ff, 74). 

Föräldrarna beskriver hur de när barnet blev placerat upplevde att de slutade kämpa och att 

de gav upp. Detta skulle kunna tolkas som att de inte förvärvat en lika stark 

initiativförmåga, samt i tidig ålder grundlagt en benägenhet att hysa känslor av skuld 

(Ibid.). Under skolåldern kan barnet förvärva en grundläggande känsla av underlägsenhet 

(Ibid., 72f), vilket är något som många föräldrar beskriver i intervjuerna. De gör 

beskrivningar av sig själva som usla, som den lägst stående varelsen på jorden, någon som 

inte klarar av det som andra föräldrar klarar av: att vara föräldrar. De har dömts av 

samhället för att ha misslyckats i sin roll som förälder och någon annan, ett familjehem, har 

setts som den som klarar av att axla rollen. 

Under tonåren sker det mest intensiva identitetsarbetet, där tonåringen också kan inta en 

så kallad negativ identitet (Ibid., s.69ff). Av de föräldrar vi intervjuat har nästan alla 

missbruk i sin bakgrund och det går att fråga sig om de redan tidigt började identifiera sig 

med en negativ identitet, med någon som bryter mot samhällets normer, vilket skulle kunna 

lett till att de tidigt började med alkohol och droger. Detta skulle i sin tur kunna förorsakat 

att de fått missbruksproblem och på sikt att de inte klarat av att vara en fungerande 

förälder.  

I den tidiga vuxenåldern erhålls de egenskaper som är avgörande för hur man hanterar 

intimitet. Om krisen löses på ett negativt sätt isolerar sig individen och tar avstånd från 

andra, trots den allmänmänskliga fruktan för att bli avskild (Ibid., s.68). Detta skulle kunna 

påverka hur föräldern lyckas ge intimitet och närhet till sitt barn, vilket skulle kunna leda till 

att barnet inte får det den behöver för att i sin tur lyckas lösa sina framtida livskriser på ett 

lyckosamt sätt vilket påverkar barnets förmåga att i framtiden själv kunna bli en fungerande 

förälder. 
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Under vuxenåren beskriver Eriksson (Ibid., s.64ff) att föräldrarollen ofta förstärks. Att 

då samtidigt inte kunna vara nära sitt barn eller överhuvudtaget kunna få vara förälder 

måste, rent spekulativt, minst sagt vara svårt. Föräldrarna i denna studie beskriver hur de 

inte tillåts vara delaktiga och tillgängliga i sina barns liv, trots att de vill det. I denna ålder 

uppstår avvisande om krisen inte löses på ett positivt sätt vilket skulle kunna påverka 

förälderns känsla av avvisande mot både socialtjänsten och familjehemmet. Att arbeta med 

en familj ger således barnet bättre förutsättningar för att själv kunna bli en välfungerande 

förälder i framtiden och minskar risken för att placeringar reproduceras. Separationen 

mellan förälder och barn skulle således, ur ett utvecklingsteoretiskt perspektiv, kunna vara 

problematisk och om det krävs, skulle ett vidare arbete med föräldern och familjen som 

helhet behövas. Utifrån både systemteori och utvecklingsteori skulle man således kunna dra 

slutsatsen att det är viktigt att även arbeta med föräldern vid placeringar av barn, för både 

barnets och förälderns skull, och för att förhindra att fler barn behöver bli placerade i 

framtiden. 

 
6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara studiens frågeställningar, föra en kritisk 

diskussion av påverkansfaktorer på resultatet samt diskutera resultatets slutsatser i relation 

till tidigare forskning. Efter det kommer en sammanfattande del som beskriver vad man 

kan lära av denna studie och avslutningsvis kommer vi med förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Svar på frågeställningar 

De biologiska föräldrarna antyder i intervjuerna upplevelsen av att de inte erbjudits eller 

fått något stöd eller hjälp från socialtjänsten i samband med placeringen avseende 

hanteringen av egna tankar och känslor med anledning av familjehemsplaceringen. Detta 

var något som föräldrarna uttryckte att de efterfrågat, men inte erbjudits. 

Stödet gällande umgänge med barnet och kontakt med familjehemmet var under 

barnets placering bristfälligt enligt föräldrarnas beskrivning. Stöd i umgänget med barnet 

och i kontakten med familjehemmet efterfrågades, men erbjöds inte. 

Den egna föräldrarollen och förälderns identitet påverkades på flera sätt i samband med 

placeringen. Föräldrarna gjorde beskrivningar av att ha gått från att vara en förälder till att 

inte ses som någon, att inte behandlas som en förälder. Beskrivningar görs av att inte få 

vara delaktig i barnets liv, inte delta i viktiga beslut, att inte få ta del av information och 

viktiga händelser i barnets liv. Det framkommer under intervjuerna beskrivningar av 

känslan av att de blir utdömda som föräldrar, både av socialtjänsten och samhället i stort
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och att det saknas en tro på att de kan förändras då fokus hos socialtjänsten ligger på deras 

brister och problem. Vi kan utläsa en viss form av ambivalens i föräldrarnas känslor. 

Föräldrarna beskriver både känslor av att ha tappat tron på sin egen förmåga och känslor av 

att vilja ge upp, att de bara förstör för barnet, men samtidigt framkommer bilden av att 

föräldrarna har en insikt i att de är viktiga för barnet och att de vill ha kontakt, att de vill 

finnas där. 

 
6.2 Metod- och teoridiskussion 

I vår studie användes som tidigare nämnts intervjuer som datainsamlingsmetod. Denna 

metod har fungerat bra att använda i studien. Vi ämnade få informanten att i så stor 

utsträckning som möjligt prata fritt och att vi under tiden fick se om våra frågeställningar 

och intresseområden besvarades. Detta fungerade förvånansvärt bra och vi behövde sällan 

styra intervjuerna i särskilt hög grad och fick ändå svar på det vi ville. Alla informanter gick 

med på att bli inspelade, vilket underlättade för oss att följa med i det informanten 

berättade. Vår upplevelse var att vi var samstämmiga under intervjuerna och kompletterade 

varandra på ett bra sätt. Huruvida intervjuareffekten har förekommit eller inte är mycket 

svårt för oss att svara på, men det finns en risk att denna har kommit att påverka resultatet. 

Med andra intervjuare, med exempelvis större erfarenhet, är det möjligt att resultatet hade 

blivit ett annat. 

Denna studies resultat är grundat i föräldrars berättelser om sina upplevelser av att ha 

barn som blivit placerade enligt LVU 2 § eller SoL. Begränsningar av urvalet har gjorts, 

exempelvis innefattar informanterna inte föräldrar till barn som blivit placerade på grund 

av eget beteende. Urvalet har heller inte innefattat föräldrar med kognitiva 

funktionsnedsättningar i form av utvecklingsstörningar. Dessa avgränsningar kan ha gjort 

att resultatet påverkats och det hade med andra ord kunnat se annorlunda ut ifall vi riktat 

oss till en större målgrupp. Det finns en möjlighet att föräldrar som får sina barn placerade 

på grund av faktorer i miljön upplever det på ett annat sätt än föräldrar till barn som blir 

placerade på grund av barnets eget beteende. Exempelvis tänker vi att det kan upplevas 

som en större kränkning för föräldern om barnet blir placerat på grund av miljön och att 

detta i sin tur skulle kunna påverka förälderns självbild i större grad, än om barnet blir 

placerat på grund av eget beteende. 

Vi har tidigare i metodkapitlet motiverat valet av en kvalitativ metod och 

fenomenologisk analysmetod och där även kritiskt diskuterat valet av datainsamlingsmetod 

och hur den har genomförts samt varför. Dock är vi medvetna om att andra metod- och
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teorival hade kunnat bidra med andra perspektiv och därmed är det troligt att det hade gett 

ett annat resultat. Studien har haft en kvalitativ ansats med en fenomenologisk metod, där 

materialet analyserades utifrån en fenomenologisk analysmetod inspirerad av Husserl. 

Andra metoder, som exempelvis diskursanalys, hade kunnat tillämpas i studien och de 

hade troligen belyst fenomenet att ha placerade barn på ett annorlunda sätt. Det hade även 

varit möjligt för oss att exempelvis använda oss av innehållsanalys eller ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt som bland annat innebär att tolkningen på ett mer genomgripande sätt 

görs i ljuset av teorier, vilket också sannolikt skulle ha resulterat i andra typer slutsatser. 

I studien har psykosocial utvecklingsteori och systemteori använts för att tolka det 

analyserade resultatet. Det hade varit möjligt att istället tillämpa exempelvis 

stämplingsteori, vilket troligtvis hade resulterat i delvis andra slutsatser. 

 

6.3 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Gemensamt för informanterna i vår studie var att de vid placeringstillfället hade 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Detta stämmer med det som redogörs för i 

tidigare forskning där missbruksproblem och psykisk ohälsa anges som den främsta orsaken 

till placeringar (se Hessle, 1988; Höjer, 2012; Eriksson & Arnsvik, 2013). Tidigare 

forskning visar även att barn som varit familjehemsplacerade löper större risk att utveckla 

alkohol och drogmissbruk senare i livet (se von Borczykowski et.al, 2013). Det går alltså att 

dra en slutsats att det finns en större risk för barn som själva varit placerade att i framtiden 

utveckla ett missbruk och således ha en ökad risk att få egna barn som blir placerade. I 

intervjuerna har det framkommit att flera av föräldrarna själva varit placerade som barn, 

men då detta inte är något som samtliga varit med om har vi inte kunnat redogöra för det i 

resultatdelen, eftersom vi där endast fokuserat på sådant som är gemensamt för alla 

informanter. Men trots att detta inte är något som gällde för alla informanter anser vi att det 

är en viktig information utifrån det forskningen visat och också en viktig tankeställare för 

hur socialtjänsten arbetar med placerade barn och vad som skulle behöva förändras i detta 

arbete. 

Forskningen visar att det är fundamentalt för det placerade barnet att bibehålla en 

kontinuerlig kontakt med sina biologiska föräldrar (se Andersson, 1998). Att ha mer 

kontakt med barnet är något som föräldrarna i vår studie efterfrågar, men det är något som 

de anser att de inte getts möjlighet till. Föräldrarna beskriver hur de efterfrågar ökat 

umgänge som nekas, hur de önskar få ringa sina barn mer samt vara mer delaktiga i 

barnens liv. Detta resultat stämmer väl överens med det vi hittat i tidigare forskning, där 
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andra föräldrar i tidigare studier beskriver liknande saker (se Moldestad & Skilbred, 2009; 

Höjer, 2007; Höjer, 2012). Den tidigare forskningen visar att föräldrarna har mycket liten 

kontakt med sina placerade barn, trots lagkrav på detta (se Lundström & Sallnäs, 2009; 

Backe-Hansen, Egelund & Havik, 2010; Andersson, 1998). Även detta stämmer väl 

överens med vår studies resultat. Utifrån ett barnperspektiv som socialtjänsten säger sig ha 

(se Lundström & Sallnäs, 2009) samt den tidigare forskning som finns, borde det således 

vara självklart att arbeta för ett fungerande umgänge och kontinuerlig kontakt mellan 

föräldern och barnet, framförallt i de fall där föräldern själv efterfrågar det. I vår studie 

efterfrågar föräldrarna stöd i sin föräldraroll för att bättre kunna fungera som en förälder 

och vi kan även utläsa en självinsikt i att de ser sig själva som viktiga för barnet. Denna 

avsaknad av stöd i den nya föräldrarollen återfinns även den tidigare forskningen (se 

Bjurling, 2003; Axelsson & Dahl, 2003; Berner & Forsberg, 2014; Moldestad & Skilbred, 

2009; Hight et al., 2002). Vår studie visar på föräldrar som uttrycker att socialtjänsten bör 

arbeta mer för att föräldrarna ska finnas kvar för barnet och inte försvinna och att även 

föräldern är en del i det man pratar om som barnets bästa. Detta är något som även 

forskningen visar, där det framkommer hur viktig denna kontakt är för barnets 

identitetsutveckling (Andersson, 1998; Berner & Forsberg, 2014). Det går alltså att dra 

slutsatsen av både den tidigare forskningen som gjorts och det resultat denna studie bidragit 

med att föräldern är viktig för barnet och att arbetet med placeringar av barn även bör 

inriktas på att hjälpa föräldern, om man ska kunna arbeta för att tillgodose barnets bästa. 

Sammanfattningsvis går det alltså att säga att både tidigare forskning (se Trulsson, 1998; 

Berner & Forsberg, 2014) och denna studies resultat pekar på att stödet till föräldrar bör 

öka. De finns många anledningar härtill. Detta skulle kunna förhindra att föräldern får en 

försämrad livssituation, något som skadar både föräldern men också barnet i och med 

barnets oro för sin förälder samt den minskade möjligheten för föräldern att ha en god 

kontakt med sitt barn (se Trulsson, 1998; Berner & Forsberg, 2014). 

Den tidigare forskningen visar även på hur starkt förälderns självbild påverkas av att få 

sitt barn placerat. Det görs beskrivningar av att gå från en syn på sig själv som kompetent 

till att uppleva sig som helt oduglig (se Höjer, 2007). Detta är något som genomgående 

framkommer under intervjuerna i denna studie. Föräldrarna beskriver att de gått från att 

vara handlingskraftiga problemlösare till att bli totalt apatiska. Beskrivningar av att 

diskvalificera sig själv, att det är bättre att inte finnas där alls på grund av känslan för att 

bara förstöra för barnet och beskrivningar av en förlorad självkänsla, att vara usel. 

Föräldrarna har tappat tilltron till sig själva och fått en drastiskt försämrad självbild. Denna 



54  

underlägsenhetskänsla är något som både i vårt resultat och i tidigare forskning beskrivs 

komma från föräldrarna själva men också från omgivningens förväntningar - att de har inte 

klarat av det som förväntats av dem som föräldrar. De har dömts ut av samhället som 

misslyckade föräldrar, vilket självklart påverkar förälderns identitet och självbild (se Hessle 

1988, Havik & Moldestad 2002, Kapp & Propp 2002; Bjurling, 2003; Höjer, 2007; 

Eriksson & Arnsvik, 2013; Berner & Forsberg, 2014; Messing & Nyman, 2006). 

Föräldrarna i vår studie beskriver även känslan av att bara ses som missbrukare, som 

ingenting och som ett ”det”. Detta är något som även behandlas i tidigare forskning (se 

Höjer, 2012). Vår studies resultat visar bland annat föräldrar som beskriver att de inte blir 

lyssnade på, att de inte tillfrågas, att socialtjänsten lyssnar mer på familjehemmet och att de 

inte får någon information. Upplevelsen av att inte få dessa delar tillgodosedda skulle kunna 

komma från två håll; dels att det finns brister i hur socialtjänsten hanterar dessa aspekter 

och dels skulle det kunna vara ett uttryck för den försämrade självkänslan föräldrarna gett 

uttryck för. Att exempelvis uppfatta att man inte är värd att lyssna på, skulle kunna leda till 

att föräldern heller inte blir lyssnad på. Föräldrarna i studien uttrycker sammanfattningsvis 

en avsaknad av lyhördhet från socialtjänsten och att socialtjänsten i stor utsträckning endast 

lyssnar till familjehemmet och inte den biologiska föräldern. Detta är i linje med vad 

(Höjer, 2007; Höjer, 2012) skriver om gällande att familjehemmets åsikter väger tyngre än 

föräldrarnas. Denna avsaknad av lyhördhet, att inte bli sedd och att inte bli lyssnad på har 

varit ett genomgående tema i intervjuerna. Föräldrarna har själva sökt stöd och hjälp i den 

nya föräldrarollen utan att få gehör för sina önskemål. Detta kan, kopplat till Haights et al. 

(2002) studie, vara en anledning till att föräldrarna har en mer negativ inställning mot 

socialtjänsten och deras arbete. 

Socialtjänstens arbete utgår som tidigare nämnts från en familjeinriktad modell som 

innebär att socialtjänsten ska verka för en fungerande kontakt mellan förälder och barn. 

Denna modell syftar även till att socialtjänsten, i sitt arbete med familjer med placerade 

barn, ska arbeta utifrån målsättningen att barnet ska kunna flytta hem permanent 

(Lundström & Sallnäs, 2009). I studien har dock föräldrarna antytt att ett sådant arbete inte 

sker i praktiken. Enligt föräldrarna själva verkar inte socialtjänsten för en fungerande 

kontakt mellan dem och deras barn och inte heller finns det någon tydlighet kring vad 

föräldern behöver göra för att få hem sitt barn permanent. 

Avslutningsvis går det att utläsa att ett omhändertagande är en traumatisk händelse som 

utlöser en kris hos föräldern, något som vi kan dra slutsatsen av utifrån både tidigare 

forskning (se Trulsson, 1998; Westberg & Tilander, 2010) och vårt resultat. I både tidigare 
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forskning (se Höjer, 2007; Westberg & Tilander, 2010) och i vår studie framkommer att 

socialtjänsten antyds sakna kunskap både i att hantera föräldrars krisreaktioner men också 

kunskap om förälderns egen problematik. Detta är något som efterfrågas av föräldrarna 

både i vår studie och i tidigare forskning. 

 

6.4 Vad vi kan lära av denna studie 

Denna studie ger ett brukarperspektiv utifrån föräldrarnas upplevelser av den sociala 

barnavården och arbetet med placeringar av barn. Studien lyfter fram föräldrarnas ofta 

bortglömda röster, vilka vi anser som mycket viktiga för vidare kunskapsutveckling i det 

fortsatta sociala arbetet samt för att lägga grunden till en evidensbaserad socialtjänst, som 

brukarnas erfarenheter är en del av. Denna studie kan ge en djupare kunskap om föräldrars 

upplevelser av att få sina barn placerade i familjehem och en sådan förståelse kan behövas 

för att kunna utforma en bra form av stödinsatser till föräldrar i liknande situation. 

Beslutsfattare som saknar egen erfarenhet av fenomenet kan utifrån detta ges en bättre 

förståelse och på så vis förhoppningsvis kunna ge bättre anpassat och lämpligt stöd för 

varje individuell förälder och hens familj. 

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Då det inom detta forskningsfält finns stora kunskapsluckor anser vi att mycket mer 

forskning behövs. Till att börja med anser vi att det behövs fler studier där fler föräldrar 

tillfrågas om hur de upplever detta fenomen. Vad anser de att socialtjänsten bör tänka på? 

Vad önskar föräldrarna själva för stöd? Sådana frågor kan endast besvaras genom att fler 

studier görs och att föräldrarna själva får komma till tals. Andra frågor som forskning skulle 

kunna beröra är huruvida det finns skillnader i vad föräldern önskar för stöd, exempelvis 

beroende på var i landet man bor, vilken sociokulturell bakgrund man har och vad man varit 

med om i livet. 

Utvärderingar bör göras gällande de projekt som exempelvis jobbar för att ge stöd till 

föräldrar. Bör dessa vara ett komplement till socialt arbete eller går detta arbete att utföras 

av socialtjänsten? Vi anser att det också behövs mer studier angående hur det går för barnen 

sen. Är familjehemsplaceringar en lyckad form av insats? Hur bör vården utformas för att 

minska risken för att det vuxna före detta familjehemsplacerade barnet exempelvis 

utvecklar missbruksproblematik och kanske själv får sina barn omhändertagna? Det skulle 

behövas mer studier på hur stor andel av tidigare placerade barn som själv får sina barn 

placerade och mer forskning kring vilken eftervård som behövs. Vad fungerar? Och vilken 
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hjälp behöver familjerna när barnen får flytta hem igen, hur ser det stödet ut? Vi anser att 

det även behövs mer forskning om vad som egentligen är barnets bästa. Vet man säkert om 

det är barnets bästa att bli placerad i ett annat hem framför att bo kvar i sin ursprungsfamilj, 

trots att den anses vara dysfunktionell? 

Vi anser att utbildningarna borde granskas. Ges studenterna tillräckliga verktyg för att 

klara av det sociala arbetet? Borde socionomutbildningen vara mer praktiskt förankrad? 

Dessutom bör socialsekreterares kunskapsnivåer granskas. Vilka kunskapsluckor finns? 

Vilka luckor skulle behöva fyllas för att bidra till ett bättre fungerande socialt arbete? 

Att även göra studier liknande denna, men att använda sig av en annan 

forskningsansats, analysmetod och teori, skulle vara intressant. Genererar det andra 

resultat? Vad finns det för likheter och skillnader? Hur skulle resultatet blivit om en annan 

teori använts och om materialet analyserats i ljuset av denna? Detta är frågor som enbart 

kan besvaras genom vidare forskning. 

Ännu är lagen om att även de biologiska föräldrarna ska erbjudas stöd och hjälp relativt 

ny. Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka om denna lagförändring lett till 

förändringar för föräldrarna. Har föräldrarna i större utsträckning erbjudits stöd sedan  

lagen ändrades? För att fylla andra kunskapsluckor skulle en jämförande studie mellan 

svensk, norsk och dansk lagstiftning vara intressant. Detta för att undersöka om Danmarks 

och Norges lagar, om hur stödet konkret utformas, leder till att föräldrarna erhåller stöd i 

annan utsträckning än föräldrar i Sverige. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Kod: 

 

Inledning 

Presentation av oss, erbjuder fika. 

 

Muntlig information kring forskningsetiken 

 Frivillig medverkan 

 Avbryta när som helst, utan förklaring 

 Hoppa över frågor du inte vill svara på, utan förklaring 

 Hantera uppgifter konfidentiellt - ej nämna namn och kommun osv 

 Koda namnet 

 Användning av könsneutrala begrepp i uppsatsen för att man inte ska kunna härleda 

till vem som svarat vad då vi redovisar citat 

 Radera intervjun efter att den är utskriven. Vi ska så snart som möjligt skriva ut 

intervjuerna, för att därefter radera inspelningarna. 

 Intervjun är tänkt att pågå ungefär 45 min till en timme, men är okej att avbryta 

tidigare. 

 Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 

Syfte med studien är att undersöka biologiska föräldrars upplevelser, tankar och åsikter 

gällande det stöd de fått med anledning av att deras barn är eller har familjehemsplacerats 

enligt LVU samt upplevelsen av den egna föräldrarollen. 

 

Fylla i informerat samtycke 

 

Är det något du undrar över innan vi börjar? 

Hur känns det för dig just nu? 
 

Kortsvarsfrågor 
Ålder? 

Kön? 

Hur många barn har du? 

Om informanten har fler än ett barn; 
Hur många av dina barn är eller har varit placerade? 

Hur många av dem har varit placerade i familjehem? 

Är barnet/barnen placerade i dagsläget? 

Hur gammalt/gamla var ditt/dina barn vid placeringstillfället? 

Var/är barnet placerat enligt LVU eller SoL? 
 

Familjebild 

Vilka bor du med i dagsläget? 

Hur såg det ut vid tidpunkten för placeringstillfället? 

När i tiden skedde placeringen? (År) 
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Samarbete och stöd 
Vad tänker du när du hör socialtjänsten? Vad är din bild av socialtjänsten? 

 
Beskriv hur samarbetet mellan dig och socialtjänsten har fungerat under tiden ditt 

barn/dina barn varit placerat/placerade. 

Hur har kontakten sett ut? 

Vad tycker du har fungerat bra? 

Vad tycker du har fungerat mindre bra? 

 

Vilket stöd erbjöds du från socialtjänsten avseende hantering av egna tankar och känslor 

under tiden ditt barn/dina barn var placerat/placerade? 

Hur skulle du önskat att stödet såg ut? 
 

Hur tycker du att umgänget med ditt/dina barn har fungerat? 

Vilket stöd har du erbjudits från socialtjänsten för att umgänget ska fungera? 

Hur har ditt deltagande i planeringen kring umgänget sett ut? 

Hur upplever du stödet som erbjudits? 

Vad tycker du har fungerat bra? 

Vad skulle kunna förbättras? 
 

Hur har samarbetet med familjehemmet sett ut? 

Hur tycker du att socialtjänsten verkat för en fungerande kommunikationen med 

familjehemmet? 

Vad tycker du har fungerat bra? 
Vad tycker du har fungerat mindre bra? 

 

Föräldrarollen 
Vad är viktigt enligt dig i rollen som förälder? 

Hur ser du på din föräldraroll nu, har något förändrats i och med placeringen 

av ditt barn/dina barn? 

Hur skulle du vilja att din föräldraroll såg ut? 

 

Övrigt 
Vad anser du att socialtjänsten ska tänka på framöver vid arbete kring placeringar av barn 

och ungdomar? 
 

Vilka råd skulle du vilja ge till biologiska föräldrar vars barn är placerade i familjehem? 

Finns det något annat som du skulle vilja ta upp innan vi avslutar intervjun? 

Hur känns det nu när intervjun är färdig? 

Erbjuda samtalskontakt med familjeenheter 

Avrundning 
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Bilaga 2. Missivbrev 
 

 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 

 

En förfrågan om deltagande i studien: 
Borttappade föräldrar – en kvalitativ studie om biologiska föräldrars upplevelser av att ha 

sina barn placerade i familjehem 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Uppsala universitet som nu i vår ska skriva vårt examensarbete i 

socialt arbete. Det ämne vi har valt är inriktat på placeringar av barn i familjehem och det vi valt att 

fokusera på är biologiska föräldrars upplevelser av dem. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur föräldrar till placerade barn upplever den nya föräldrarollen 

samt det stöd som erbjudits eller inte erbjudits från socialtjänsten. 

 

Vi ser ett stort värde i att få ta del av Dina erfarenheter  och  att  på  så  sätt  kunna  synliggöra 

föräldrars upplevelser av placeringar. Det saknas information om föräldrars upplevelser i samband 

med placeringar och vi anser att denna kunskap skulle kunna vara av stor vikt för fortsatt socialt 

arbete. Förbättrad kunskap skulle kunna leda till att socialtjänsten kan stötta  föräldrar  i  denna 

situation på bästa sätt. 

 
Litteratur inom området har vi tagit del av, men vi anser att den  kunskap  som  kommer  från 

personers egna upplevelser är av större vikt. Därför vill vi gärna intervjua Dig som har den 

erfarenheten och kunskapen som är värdefull för oss och vår studie. Intervjun kommer att hållas av 

oss båda och ta ungefär 45 - 60 minuter. Tid och plats för intervjun kommer vi överens om 

gemensamt. Vi önskar göra en ljudupptagning av intervjun, med Ditt medgivande,  som  enbart 

används vid utskrivning av intervjun och som raderas efter att denna är gjord. 

 
Vi har fått godkännande från Socialförvaltningen och universitetet att utföra studien. Under 

intervjuerna tar vi hänsyn till forskningsetiska riktlinjer. Dessa innebär att deltagandet är frivilligt 

och att Du när som helst kan avbryta intervjun och Ditt deltagande utan att behöva förklara varför. 

Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att vi inte kommer lämna ut Ditt 

namn eller några uppgifter som gör att det går att identifiera vem Du är. Det är enbart  den 

information Du ger oss muntligen som vi kommer att kunna ta del av och vi har inte tillgång till 

några journalanteckningar. Resultatet kommer enbart att användas för forskningsändamål och Du 

kommer att få ta del av vårt färdiga examensarbete i sin helhet om Du så önskar. 

 
Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. För att anmäla deltagande hör Du av dig till  oss  lämnar  där  e-postadress 

och/eller telefonnummer, så återkommer vi till Dig. 

 
Adina Triumf adina.triumf.0876@student.uu.se,   0733-015180 

Tobias Forsberg tobias.forsberg.3052@student.uu.se,   070-4081082 

 

____________________________________________________ 
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mailto:tobias.forsberg.3052@student.uu.se
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Thomas Öst 

Handledare 

thomas.ost@soc.uu.se 

 

 

 

 
Jag ger mitt medgivande att delta i studien Borttappade föräldrar – en kvalitativ studie 
om biologiska föräldrars upplevelser av att ha placerade barn 

 
 
 

Namnteckning:    
 

 

Namnförtydligande:    
 

Datum: 
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Bilaga 3. Tabell över exempel på betydelseenheter, betydelsekärnor, kategorier 

och temakategorier 

 
Tabell 1. Exempel på hur arbetet sett ut med att omforma meningsenheter till betydelsekärnor för att sedan 

placeras in i olika kategorier och till sist gruppera kategorierna i temakategorier. 

Betydelseenhet Betydelsekärna Kategori Temakategori 

När socialtjänsten omhändertar barn så öppnar de 

en akt, där har de hittat på jättemycket saker. Om 

jag hade sagt en sak så hade de vänt det till något 

annat och det var sjukt, och de ändrade inte på det, 

det står fortfarande kvar. 

Socialtjänsten hittar på 

jättemycket saker. Sade jag 

en sak vände de det till 

något annat. 

Far med 

osanning 

Upplevelsen av 

ett bristfälligt 

socialt arbete 

På det sättet tycker jag att det är sådana 

fruktansvärda övergrepp som 

socialtjänsten bedriver och lutar sig 

tillbaka mot lagboken. 

Fruktansvärda  övergrepp 

som socialtjänsten bedriver 

och lutar sig mot lagboken 

Maktutövande Upplevelsen av 

ett bristfälligt 

socialt arbete 

Socialtjänsten hade kunnat behandla mig 

lite mer humant. Jag var ju både förälder, 

syskon, någons barn och partner. Det 

hade varit trevligt att bli bemött som en 

människa. 

Behandla mig mer humant. 

Skulle vara trevligt att bli 

bemött som människa. 

Bristfälligt 

bemötande 

Upplevelsen av 

ett bristfälligt 

socialt arbete 

De bytte familjehem för mitt barn utan att jag fick De bytte familjehem utan att Ingen Förlorat 
information om det. De bytte skola på hen två eller 

tre gånger och det fick jag inte heller någon 
jag fick information. De information föräldraskap 

information om. Jag vet fortfarande inte var mitt 

lilla barn gått i skolan. Hen kommer inte ihåg vad 

skolan hette så vi vet inte och så får man inte göra. 

bytte skola och det fick jag 

heller ingen information 

om. 

och försämrad 

självbild 

Visst jag har missbruksproblematik, jag har levt ett 

kriminellt liv och allt det där, men man måste 

kunna se det som är i dagens läge och inte bara det 

som varit bakom, se det som är framför istället /.../ 

Socialtjänsten borde se människan framför 

problemet. 

Man måste kunna se det 

som är i dagens läge och 

inte bara det som varit. 

Socialtjänsten borde se 

människan framför 

problemet. 

Dömd på förhand Förlorat 

föräldraskap 

och försämrad 

självbild 

Förut handlade det bara om hur jag gjort 

bort mig och det som hänt förut. Det var 

jobbigt. 

Förut handlade det bara om 

hur jag gjort bort mig och 

det som hänt förut 

Dömd på förhand Förlorat 

föräldraskap 

och försämrad 

självbild 
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Jag hade inte den föräldraförmågan så att 

jag kunde klara av ett umgänge och det 

hade jag naturligtvis behövt hjälp med. 

Jag klarade inte av ett 

umgänge. Det hade jag 

behövt hjälp med 

Saknas stöd i 

umgänge 

Att lämnas 

ensam 

Jag tycker att man ska sammanföra 

familjen istället för att skilja dem. Det är 

det som inte finns i socialtjänstens värld 

idag, där man skiljer istället. 

Man ska sammanföra 

familjer istället för för att 

skilja dem. Det finns inte i 

socialtjänstens värld. 

Avsaknad av 

familjeperspektiv 

Att lämnas 

ensam 

 
 

 


