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Sammanfattning 
Vid brister i föräldraförmågan, där modern inte kan se till att sitt barn får de grundläggande behoven 

tillgodosedda tvingas hon ibland till familjehemsplacering av sitt barn enligt Socialtjänstlagen (SoL, 

SFS 2001:453) eller enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52). 

Dessa mödrar har enligt lag rätt till stöd för att bearbeta de känslor som kan uppstå vid denna typ av 

trauma. Mödrar med egna erfarenheter, exempel Widerlöv (2012) och Trullson (2008) har skrivit // 

artiklar och böcker där de berättar om att mödrar kan drabbas av känslor som skuld, skam och sorg, 

och att de har ett behov av stöd i samband med familjehemsplaceringarna.  

Studien är gjord efter en kvalitativ metod med ett induktivt förhållningssätt. För att kunna besvara 

studiens syfte och svara på frågeställningarna har sju semi-strukturerade intervjuer med biologiska 

mödrar genomförts. 

I resultatet har det framkommit att alla mödrar utom en är missnöjd det stöd som de har erbjudits. 

Det handlar både om att de inte har blivit erbjudna stöd och att det har varit fel sorts stöd för dem. 

Andra viktiga aspekter som har framkommit i resultatet är mödrarnas känsla av sorg när deras barn 

blir familjehemsplacerade, den nya föräldrarollen som uppstår, att socialtjänsten har ett barnperspektiv 

vid utredningar och beslut samt vilken typ av stöd mödrarna önskar. Detta analyseras sedan med hjälp 

av den tidigare forskningen som har hittats inom ämnet och med hjälp av Fyhrs sorgteori samt 

anknytningsteorin. I slutet av uppsatsen presenteras de slutsatser författarna har kommit fram till och 

en diskussion om dessa.  

 

Nyckelord: Biologiska mödrar, stöd, sorg, anknytning, barnperspektiv, föräldraskap, barn, 

funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter och familjehemsplaceringar. 
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Abstract  
In lack of parenting skills, where the biological mother can´t give her child its fundamental needs, 

they´re sometimes forced to place their children into foster homes according to the Swedish law. The 

two laws who decide if the social services need to help the child is the law of social services (SoL, 

SFS 2001:453) or the law with special provision about care of children and youth (LVU, SFS 

1990:52). These mothers have according to the law the right to get support from the social services to 

handle the feelings that can come up in these types of trauma. Mothers with direct experience, for 

example Widerlöv (2012) och Trullson (2008), have written books and articles where they explain that 

mothers suffer feelings like quilt, shame and sorrow. Therefore they really need the support from the 

social services. This study is made out of a qualitative and inductive method and to answer the 

questions of this study, seven semi-structured interviews with biological mothers have been made. 

In the result the reader can see that all mothers except one are not satisfied with the support that 

they´ve been offered. It´s both that they haven´t been offered support and that it has been the wrong 

kind of support for them. There are other important aspects shown in the result which is for example 

the mothers sorrow when their children move to a foster family, the new role of parenting, and the 

sorrow for the mothers that the social services works in the perspective of children in investigations 

and decisions, and what type of support the mother has the right to get. In the analysis the results 

connects to research related to this subject and the theory of sorrow by Fyhr and the attachment theory. 

The writers will in the end of this essay account about the conclusions of this study and follow that up 

with a discussion.  

 

Key words: Biological mothers, support, attachment, perspective of children, parenting, children, 

disabilities, cognitive difficulties and placing children in foster families.  
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Förord 
Vårt varmaste tack till alla mödrar som ville ställa upp på intervjuer och dela med sig av sina 

erfarenheter, utan er hade studien inte varit genomförbar. Ett särskilt tack till er som hjälpte oss att få 

kontaktuppgifter till mödrarna, och hjälpt oss på andra sätt med vår studie. Tack till Kenneth Sund vår 

handledare och våra kurskamrater som granskat och hjälpt oss att förbättra vår studie.  

 

Andrea Fast och Sofie Grandin  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

En del mödrar, med exempelvis missbrukarproblem eller kognitiva svårigheter, tvingas ibland till 

familjehemsplacering av sina barn. En sådan placering kan ske frivilligt där alla parter är överens 

enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) eller via ett tvångsomhändertagande enligt Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52). Widerlöv (2012) skriver i sin artikel 

om Havererat föräldraskap att vissa biologiska mödrar lämnas helt utan stöd vid en 

familjehemsplacering av sitt barn. En moder känner ofta skuld, skam och sorg vid en placering, och 

behöver stöd av andra för att kunna bearbeta dessa känslor. Resultatet kan annars bli att mödrarna får 

svårare att återhämta sig och kunna rätta till det som gått snett. 

Enligt Socialstyrelsens (1997) tillämpning av LVU (SFS 1990:52), ska en återförening med 

modern prioriteras framför en vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrarna. Resurserna av stöd 

och hjälp från socialtjänsten till de biologiska mödrarna kan ha betydelse för om det sker en 

återförening eller en vårdnadsöverflyttning i framtiden. När stödet brister kan det påverka en eventuell 

återförening mellan barnet och den biologiska modern negativt om hon inte har fått hjälp med de 

problem som orsakade familjehemsplaceringen. Många mödrar behöver även stöd i sin föräldraroll för 

att en återförening ska kunna ske. 

Idag finns det mycket forskning om barn som blir familjehemsplacerade, men ofta glöms modern 

bort. En av anledningarna kan bero på att enligt SoL (SFS 2001:453) ska barnets bästa alltid ska vara i 

fokus vid utredningar och beslut, vilket i sin tur kan vara en förklaring till att det finns mindre 

forskning på mödrarnas upplevelser. Det finns ett fåtal lagrum som beskriver vilka socialtjänstens 

skyldigheter är vad gäller biologiska mödrars stöd och hjälp vid familjehemsplaceringar, och det är 

utifrån de studiens undersökningar baseras på. Alla människor har lika värde, men ibland behöver en 

del människor stöd i den sociala situation de befinner sig i. De flesta människor får någon gång i livet 

kriser av olika slag och kan då behöva extra stöd och uppmärksamhet för att ta sig ur krisen eller lära 

sig leva med det som inträffat. Hjälpen kan vara tillfällig som till exempel vid en krissituation eller 

varaktig som till exempel vid fysiska funktionsnedsättningar (Olsson & Olsson, 1998). Enligt SoL 

(SFS 2001:453) 1 kap. 1 §, har socialtjänsten skyldighet att främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, vilket betyder att mödrar som familjehemsplacerar sina barn har rätt till stöd och hjälp. SoL 

(SFS 2001:453) 6 kap 7b§ 4st och 6 kap 1§ 3st, är två lagar som specifikt beskriver att biologiska 

föräldrar har rätt till stöd och hjälp vid dessa situationer.  

 

1.2 Problemformulering 

Widerlöv (2012) och Trullson (1998) är exempel på mödrar som har familjehemsplacerat sina barn. I 

artiklar och böcker skriver de om det bristfälliga stöd som de upplever från samhället i samband med 

placeringarna. De skriver att mödrar som placerar sina barn ofta blir stämplade som dåliga mammor 
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för att de inte kan ta hand om sina barn. Höjer (2007) skriver att mödrar kan bli isolerade efter att 

deras barn blivit familjehemsplacerade. Isoleringen leder till att deras nätverk krymper och de har färre 

personer omkring dem som kan stötta i det trauma som det innebär att få sitt barn placerat. Många 

mödrar som får sina barn familjehemsplacerade får även en sämre livssituation cirka två år efter 

placeringen på grund av isoleringen och vad den innebär, vilket gör det viktigt att undersöka 

mödrarnas helhetsupplevelser av placeringen och vad som kan göras annorlunda för att det ska bli 

bättre för mödrarna och även deras barn. Det är även viktigt ur ett förebyggande perspektiv för att 

mödrarna annars kan komma att behöva många och större hjälpinsatser i framtiden om de inte får den 

hjälp de behöver vid placeringen av deras barn.  

Tidigare forskning visar att det ofta är fokus på barnet och familjehemmet vid 

familjehemsplaceringar. Enligt SoL (SFS 2001:453) ska barnets bästa alltid beaktas, vilket kan vara en 

förklaring till varför modern lätt glöms bort. En moder som lämnar bort sitt barn känner ofta skuld, 

skam och sorg och kan behöva stöd i bearbetningen av dessa känslor. Enligt flera paragrafer i SoL 

(SFS 2001:453), som beskrivs utförligare i bakgrund, har socialtjänsten skyldighet att ge den 

biologiska modern stöd och hjälp i samband med en placering. Det är av intresse att undersöka om den 

modern får det stöd som hon behöver och har rätt till enligt lagen. Dessutom för att modern inte ska 

glömmas bort och själv behöva bearbeta det trauma det kan innebära att få sitt barn 

familjehemsplacerat. Att modern får det som hon behöver och har rätt till är även av intresse ur ett 

barns perspektiv. Barnet mår bättre av att veta att deras föräldrar får stöd efter att det placerats, men 

också att föräldrarna accepterar placeringen. Att barnet vet att föräldern lämnas med stöd främjar 

barnets identitetsutveckling. Socialnämnden behöver arbeta med detta på olika sätt, men inte minst 

genom att bekräfta förälderns eventuella känslor av förlust och kränkning (Socialstyrelsen, 1997).   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om, och i sådant fall det sker, vilket typ av stöd biologiska mödrar får i 

samband med den situation som de kan hamna i vid familjehemsplacering av deras barn enligt SoL 

(SFS 2001:453) eller LVU (SFS 1990:52). Nedan följder de frågeställningar som ska besvaras. 

 Vilka är biologiska mödrars upplevelser i samband med att deras barn blir 

familjehemsplacerade?  

 Hur uppfattar mödrarna att stödet har sett ut och om stödet inte var tillräckligt, vad önskas? 

 Vilka möjligheter och förutsättningar finns det för att utforma ett stöd för biologiska mödrar 

vid familjehemsplaceringar som gynnar både mödrarna och deras barn? 

 

1.4 Avgränsning 

För att avgränsa uppsatsen undersöks endast biologiska mödrarnas upplevelser av stöd och hjälp vid 
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familjehemsplacering av deras barn. Detta genom att undersöka om de får det stöd som SoL (SFS 

2001:453) säger att de ska få vid familjehemsplaceringar. 

Uppsatsen berör inte fäders upplevelse av stöd vid familjehemsplaceringar. Det beror inte på att de 

är bortglömda utan för att uppsatsens storlek ska nå en kandidatnivå och för att de första 

uppsatsförfattarna kom i kontakt med var mödrar. Dessutom var många av fäderna inte längre är med i 

bilden vid de familjehemsplaceringar som studerades, utan de flesta mödrarna var ensamstående. Att 

uppsatsen endast fokuserar på mödrars biologiska barn, och inte andra typer av föräldraskap, är av den 

enkla anledningen att de mödrar som kontaktats har ett biologiskt släktskap till sina barn, samt att 

benämningen ska göra det enklare att skilja på barnens biologiska mödrar och familjehemsmödrarna i 

uppsatsens text.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen består av totalt åtta kapitel. Kapitel 2 beskriver de metoder och vilket tillvägagångssätt som 

har använts i denna studie, detta för att läsaren ska följa med i uppsatsens resonemang och för att 

studien ska kunna göras om av andra på ett liknande sätt. I metodkapitlet finns forskningsetiken för 

denna studie beskriven, den visar att författarna har tagit hänsyn till de etiska principerna. Kapitel 3 

innehåller en bakgrund med centrala begrepp inom ämnet, den är placerad efter metodavsnittet för att 

läsaren ska få en röd tråd och ha med sig bakgrunden om ämnet inför kommande kapitel. Kapitlet 4 är 

tidigare forskning och visar vad som tidigare har gjorts inom ämnet och presenteras i olika 

underrubriker med artiklar och litteratur som är av intresse för denna studie. Kapitel 5 beskriver de 

teoretiska utgångspunkterna för den kommande analysen. De teoretiska utgångspunkterna presenteras 

innan resultatkapitlet, trots att kapitlet skrevs efter resultatet, och har denna plats i uppsatsen för att 

läsaren ska kunna läsa resultatet med de teoretiska termerna i minnet. I kapitel 6 presenteras resultatet 

med en efterföljande analys i kapitel 7. I slutet av uppsatsen, under kapitel 8 finns slutsatser, 

diskussion och förslag på vidare forskning.  
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2. Metod och material 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer förförståelse och arbetsfördelning att beskrivas, även använd forskningsmetod 

kommer redovisas och det finns en beskrivning av anledningen till varför den valts. Kapitlet innehåller 

en detaljerad beskrivning till hur datainsamlingen har gått till och vilken datainsamlingsmetod som har 

använts och varför. Efter det finns en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet sett ut och sedan en 

beskrivning av intervjupersonerna. Arbetes reliabilitet, validitet och generalisering tas upp och de 

etiska aspekter som har tagits hänsyn till i detta arbete. Detta kapitel är nödvändigt att ha med för att 

kunna beskriva studiens tillvägagångssätt och vilka metoder som har valts, detta för att andra ska 

kunna genomföra studien på ett likanande sätt, även för att styrka studiens validitet och reliabilitet.  

 

2.1.1 Förförståelse 

Intresset för en fördjupning om hur situationen ser ut för mödrar vid familjehemsplaceringar väcktes 

under studietiden. En av uppsatsförfattarna kom genom sin praktikplats i kontakt med en stödgrupp för 

mödrar med familjehemsplacerade barn. I stödgruppen diskuterades mödrars upplevelser av 

familjehemsplaceringar på olika sätt. Författarna bedömer att detta inte är något som påverkar studien 

mer än att tanken om en fördjupning inom ämnet väcktes. Anledningen till att författarna inte påverkas 

av den tidigare stödgruppen är att diskussionerna inom stödgruppen skiljer sig från studiens 

forskningsfråga. Det finns inte heller några andra speciella förkunskaper eller egna erfarenheter inom 

detta ämne som skulle kunna påverka studien. 

 

2.1.2 Arbetsfördelning 

Sofie har haft huvudansvar för att skriva tidigare forskning och haft kontakterna med 

intervjupersonerna. Andrea har haft huvudansvar för att skriva bakgrund och inledning. De övriga 

delarna har delats upp i lika ansvar och gjorts tillsammans. Litteratursökningar har gjorts tillsammans, 

likadant med metodkapitlet då det behövdes resonera om vilka metoder som skulle användas. Båda 

deltog under alla intervjuerna och transkriberingen delades upp genom att se till längden på 

intervjuerna. Detta gjorde att Sofie transkriberade fyra intervjuer och Andrea transkriberade tre 

intervjuer. Resultat, analys, slutsats och diskussion har skrivits tillsammans för att tolkningarna ska bli 

så sanningsenliga som möjligt och för att det krävdes en diskussion med varandra för att tolka 

intervjuerna.  

 

2.2 Vetenskapsteoretisk ansats  

2.2.1 Deskriptivt förhållningsätt 
Detta förhållningssätt betyder att studiens syfte är att på ett så exakt sätt som möjligt beskriva 

mödrarnas egna upplevelser. Genom att förhålla sig till det deskriptiva förhållningssättet har studiens 

syfte, intervjuer, studiens resultat och analysen av resultatet, kan mödrarnas upplevelser beskrivas så 
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detaljerat som möjligt. Intervjuerna har utformats för att mödrarna ska ha möjlighet att kunna beskriva 

sin upplevelse och tankar på ett utförligt sätt. I resultatet har deskriptiv information använts för att 

utveckla kategorier som sedan har analyserats tematiskt på samma sätt. Fokus har legat på att ta reda 

på mödrarnas enskilda nyanserade beskrivningar, det vill säga mödrarnas skillnader och variationer 

(Kvale & Brinkmann, 2009, Merriam, 1998). 

 

2.2.2 En induktiv ansats 

I studien används ett induktivt angreppssätt som innebär att de valda teorierna är resultatet av en 

forskningsinsats och har därför inte kunna bestämts innan insamlingen av empirin. Induktion är en 

slutledning som leder till en generaliserad slutsats vid tolkning av resultatet (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). De steg som följts i denna studie är samma steg som återfinns i den induktiva beskrivningen av 

en kvalitativ undersökning. I det första steget formulerades frågeställningar utefter det 

forskningsområde som var av intresse. Nästa steg var att välja ut vilka personer som skulle undersökas 

och var de skulle undersökas. I det tredje steget samlades relevant data in och därefter, i ett fjärde steg 

tolkades det insamlade materialet från undersökningen genom en tematisering av intervjumaterialet. I 

det femte steget gjordes ett teoretiskt arbete för att kunna koppla empirin till valda teorierna, som 

hjälper till att förklara resultatet. Slutligen, i ett sista steg, formulerades studiens resultat, analys och 

slutsatser (Bryman, 2011). Hur författarna gått tillväga i denna induktiva studie står utförligare 

beskrivet steg för steg under rubriken 2.4 Bearbetning av material. 

 

2.2.3 Kvalitativ metod 

För att kunna uppnå studiens syfte och svara på frågeställningarna användes en kvalitativ 

forskningsansats, denna ansats bestäms utifrån vilket syfte studien har och efter vilka frågeställningar 

som ska besvaras. Med hjälp av denna forskningsansats försökte författarna tolka och förstå innehållet 

i det insamlade datamaterialet, det var intervjupersonernas tolkning av den sociala verkligenheten som 

var av intresse. Kvalitativ forskning kan enligt Trost (2009) beskrivas genom att människors enskilda 

erfarenheter är av större intresse än antalet likasinnade svar. I denna studie var därför varje enskild 

moders erfarenhet av intresse för studien, vilket gör denna studie kvalitativ. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att syftet med den kvalitativa deskriptiva intervjun är att intervjupersonerna ska ge en 

så detaljerad redogörelse som möjligt genom att beskriva vad denna upplever och känner.  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 

För att få en förståelse och ta reda på vad som har skrivits och publicerats inom ämnet tidigare gjordes 

först en allmän sökning på Google och litteratursökningar på bibliotek. För att få en bredare bild av 

den tidigare forskningen valde uppsatsförfattarna att använda litteratur och artiklar som har skrivits av 

personer med egna erfarenheter. Även annan relevant litteratur som inte är vetenskaplig har används 
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till studien. Anledningen till detta är att det inte har gjorts tillräckligt med vetenskaplig forskning inom 

ämnet. För att få en bild av vad för studier som har gjorts tidigare inom ämnet gjordes även sökningar i 

ESH:s publikationer i Digitalt vetenskapligt arkiv (DiVa) och på artikeldatabasen Academic Search 

Premier. I DiVa var sökningarna på följande begrepp: Familjehemsplacering, fosterplacering, 

biologiska mammor vid familjehemsplacering, allmänna barnhuset, stöd för mammor vid 

familjehemsplaceringar och socialtjänstlagen. Där hittades tidigare studentuppsatser, vilka fungerade 

som inspiration till litteratursökningarna. I Academic Search Premier gjordes först en sökning på 

följande ord: foster care, foster-home care, natural mother, support och mother. Sökningarna fick då 

över 1000 träffar. Sökningarna gjordes då på både foster care, support och birthmothers.i samma. 

Sökantalet blev då under 15 träffar och det var enklare att sortera bland artiklarna. Tillslut valdes tre 

vetenskapliga artiklar som kändes relevanta för studien.  

2.3.2 Urval 

Vid en litteratursökning på Google hittades ett publicerat pilotprojekt om en stödgrupp till mödrar med 

kognitiva svårigheter vars barn har blivit familjehemsplacerade. De ansvariga bakom projektet 

kontaktades och kunde hjälpa till med kontakten till några av mödrarna som sedan intervjuades. För att 

uppnå studiens syfte att ta reda på mödrars upplevelse av stöd från samhället när deras barn blir 

placerade i familjehem, krävdes en första kontakt med dessa mödrar som de ansvariga bakom 

pilotprojektet kunde hjälpa till med. Några andra av intervjupersonerna hittades genom att 

uppsatsförfattarna även kontaktade andra personer som själva hade kontakt med mödrar som har eller 

har haft sina barn placerade i familjehem. 

De urvalsmetoder som lämpade sig bäst för denna studie var snöbollsurval och kriterieurval. 

Kriterieurval användes genom att författarna valde ut de intervjupersoner som uppfyllde kriterierna för 

studien (Marlow, 2001). I denna studie har kriterierna varit mödrar som har eller har haft sina barn 

familjehemsplacerade. Även snöbollsurval var att föredra vid denna studie då tiden för studien var 

begränsad samt för att det kan vara svårt att hitta mödrar inom detta tema att intervjua. Eftersom några 

av intervjupersonerna hittades genom att tillfråga relevanta personer, som i sin tur kontaktade 

mödrarna uppfylls kriterierna för snöbollsurval (Bryman, 2011). 

 

2.3.3 Metod för datainsamling 

För att uppnå det resultat som kan svara på uppsatsens frågeställningar användes semistrukturerade 

intervjuer, vilket är en form av kvalitativa intervjuer. Intervjuer är den vanligaste formen av 

datainsamling inom kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än de som 

används vid kvantitativ forskning och de två varianterna av intervjuer inom kvalitativ forskning kallas 

ostrukturerade och semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer användes i denna studie för att 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt var av vikt vid besvarande av frågeställningarna. 

Vid semistrukturerade intervjuer finns det utrymme för detta då de följer en viss struktur men att det 

samtidigt finns plats för följdfrågor. Då en del av studiens intervjupersoner har kognitiva svårigheter 
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underlättar det för dem med någon slags struktur och därför valdes semistrukturerade intervjuer 

framför ostrukturerade. Vissa av intervjupersonerna krävde även följdfrågor och ett förtydligande på 

en del av frågorna, detta finns det också möjlighet till vid kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). 

 

2.3.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Sammanlagt har sju intervjuer genomförts med mödrar som alla har erfarenhet av att ha sina barn 

placerade i familjehem. Två mödrar utöver de som deltog tackade först ja, men ändrade sig sedan. Tre 

av intervjuerna har genomförts genom möten med mödrarna och fyra har genomförts via telefon. 

Anledningen till telefonintervjuerna var det långa avståndet till mödrarna. Genom sättet 

intervjupersonerna valdes på har en del av mödrarna genomgått hela placeringsprocessen innan 

intervjuerna gjordes, vilket gett ett värdefullt resultat som beskriver moderns hela upplevelse. Denna 

helhetsupplevelse hade varit svårare att få om intervjupersonerna hade kontaktats via socialtjänsten då 

mödrarna hade varit mitt i placeringsprocessen. Socialtjänsten arbetar även efter en sekretess som hade 

behövts ta hänsyn till, vilket hade försvårat möjligheten till att få en första kontakt med mödrarna. 

Vissa mödrar har med tanke på ämnet valt att inte delge all information de har, men ändå fullt 

tillräcklig för studien, medan andra har berättat mer. Detta ledde till ett stort tidsspann på intervjutiden 

som har varat från 15-50 minuter. Det är vanligt att intervjutiden har stor tidsskillnad inom kvalitativa 

metoder. Kortare intervjuer kan tyda på intervjupersonens bristande vilja att medverka i studien, och 

att de intervjuerna sannolikt är mindre användbara. Men eftersom att alla mödrar frivilligt har 

medverkat i intervjun är informationen de delgivit lika värdefull som de längre intervjuerna (Bryman, 

2011).  

Innan intervjupersonerna kontaktades av författarna hade de fått tillgång till studiens 

informationsbrev via de personer som hade kontakt med mödrarna sedan tidigare. Detta gjorde att 

mödrarna var informerade om studien redan innan de blev tillfrågade om de ville delta. För att sedan 

kunna boka in intervjuer kontaktades de intervjupersoner som tackat ja till att delta och som 

författarna hade fått kontaktuppgifter till. En intervjuperson hörde själv av sig efter att ha tagit del av 

informationsbrevet. Intervjuer bokades sedan som möten med de som bodde i närheten, med de andra 

bokades tider för telefonintervjuer.  

Redan innan intervjuerna påbörjades hade författarna bestämt att båda skulle delta på varje intervju 

för att öka reliabiliteten då två personer kan tolka information olika. Vid intervjutillfället fick alla 

intervjupersoner information om studiens syfte och de etiska råden igen. Detta stod även med i 

informationsbrevet som de fick läsa innan de beslutade om de ville delta. Intervjupersonerna fick 

innan intervjun började skriva på ett samtyckesbrev för att säkerhetsställa att de fått informationen. 

Vid telefonintervjuerna lästes samtyckesbrevet upp och intervjupersonerna gav muntligt samtycke till 

att delta. Under intervjun hade en av författarna huvudansvar för att delge informationen i början och 

den andra hade ansvar för huvudfrågorna. Båda författarna hjälptes sedan åt med följdfrågor. 

Intervjuguiden som användes var uppdelad i sex huvudteman med frågor, där även förslag till 
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följdfrågor hade skrivits. Huvudtemana var öppna frågor där intervjupersonerna hade chans att svara 

med sina egna ord. Öppna frågor valdes för att lämna utrymme till oförutsedda svar som författarna 

kunde ha missat att tänka på när intervjuguiden skrevs (Bryman, 2011). Frågorna som användes vid 

intervjuerna skrevs utifrån att kunna uppnå uppsatsens syfte och svara på frågeställningarna. Det 

gjordes först en brainstorming där frågor skrevs ner som kunde vara relevanta, efter det gicks frågorna 

igenom på en storgruppshandledning. Efter handledningen delades frågorna in i teman för att få en 

struktur till intervjuerna. Innan frågorna användes i intervjuerna gjordes en mindre pilotstudie på dessa 

med två relevanta personer.  

Intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen av materialet, detta gjorde att författarna 

inte behövde hålla meningar i huvudet medan intervjupersonerna pratade, och för att det som 

berättades inte skulle tolkas direkt genom att föra snabba anteckningar (Bryman, 2011). 

Intervjupersonerna tillfrågades om inspelningen och gav sitt godkännande till det. Vid 

telefonintervjuerna godkände även mödrarna användning av högtalare för att båda uppsatsförfattarna 

skulle höra samt kunna ställa frågor till modern.  

 

2.4 Bearbetning av material 

Eftersom att intervjuerna spelades in kunde materialet sedan transkriberas, genom att alla intervjuer 

skrevs ut i text. Transkriberingarna av denna studie innehåller inte mödrarnas suckar med mera 

eftersom att det inte kändes relevant för studiens resultat att skriva detta. Inspelningsmaterialet fanns 

kvar till studien var godkänd av examinatorn och gick att lyssna på igen om det var av vikt för 

resultatet, eller för handledarens och examinatorns skull. Inspelningarna har dock inte behövts gå 

tillbaka till för att lyssna på efter denna nyansering, det har varit väldigt tydligt vad mödrarna menat 

med vad de sagt i intervjuerna. Transkribering av intervjuer är även bra för att det underlättar till en 

noggrann analys och för att materialet kan gås igenom flertalet gånger (Bryman, 2011). 

Efter transkriberingen analyserades sedan datainsamlingen med ett deskriptivt synsätt. I uppsatsens 

fall beskriva mödrarnas tankar och känslor. Mödrarnas svar har beskrivits utförligt i resultatet för att 

dessa sedan ska kunna jämföras. Sedan gjordes en tematisk analys inför resultatkapitlet där en 

sammanställning av mödrarnas berättelser gjordes genom att färgmarkera vad mödrarna berättat i 

samma eller liknande frågor och även jämföra deras berättelser med varandra. Författarna letade dels 

efter känslor som beskrev upplevelsen, dels efter olika händelser som påverkat tiden innan, under och 

efter familjehemsplaceringen samt hur deras uppleveser av socialtjänsten var under denna tid. 

Materialet delades sedan in efter färgmarkeringarna. Materialet lästes sedan noga en gång till för att 

hitta teman och mönster som hade vikt för att uppnå studiens syfte och svara på frågeställningarna. 

Eftersom att materialet då var sammanställt efter färgmarkeringarna till ett och samma dokument med 

vad mödrarna sagt i olika frågor, var det ganska lätt att hitta teman som sedan kom att bli resultatets 

teman. Ett tydligt tema som dök upp var till exempel sorg och att mödrarna kände sig lämnade till att 

klara situationen efter familjehemsplaceringen ensamma. Alla dessa teman som gick att hitta togs ut 
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genom att det till exempel var ett ämne som många mödrar sagt mycket om, även om det var av olika 

karaktär, samt om det var många likadana svar kopplat till samma sak. Därefter skrevs resultatkapitlet 

med mödrarnas sammantagande berättelser om deras upplevelser. Tolkningen i detta steg, blev som 

tidigare nämnt, inte särskilt nödvändigt då de flesta mödrar svarade klart och tydligt på frågorna. I de 

fall då mödrarna talade mycket lite om deras känslor i meningar, på grund av deras funktionshinder, 

tolkades de färre orden in i en djupare och bredare kontext. Till analysen gjordes nya teman utifrån 

vad sammanställningen i resultatet visat. Då gick tematiseringen till på samma sätt som vid 

tematiseringen av resultatet genom att till exempel se vad mödrarna svarat likadant på, samt om det 

fanns mycket att säga om ämnet genom kopplingen till tidigare forskning och teorierna (Bryman, 

2011). Förståelsen av mödrarna åsikter och tankar försökte lyftas till en "högre nivå" genom att 

jämföra mödrarnas utsagor inom ramen för den kontext och förståelse av fenomenet från arbetet med 

tidigare forskning. 

 

2.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om att resultaten från undersökningen ska kunna bli 

samma vid en ny likadan undersökning, eller om resultaten mer beror på tillfälligheter och tolkningar 

från författarna. För att öka uppsatsens reliabilitet går det tydligt att läsa om hur författarna har gått 

tillväga med empiriinsamling, bearbetning av material, tematisering, kodning och analys. I den här 

studien har författarna själva tolkat mödrarnas svar. Om studien skulle göras på nytt och samma 

mödrar skulle intervjuas med samma frågor finns det ingen garanti att mödrarna svarar likadant igen 

och att de svaren tolkas på samma sätt av andra forskare (Merriam, 1998). 

Validitet handlar om att studera det som var tänkt att studeras. Inom kvalitativa studier, liksom 

denna studie, studeras människors konstruktion av verkligheten och hur de upplever världen. Det som 

upplevs vara sant är, i en bemärkelse, viktigare än det som faktiskt är sant. Uppsatsförfattarna har 

genom transkriberingen av intervjuerna och sedan genom att redovisa många citat i resultatkapitlet, 

försökt återge intervjupersonernas upplevelser på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Det är även 

författarnas skyldigheter att ge en ärlig återgivning av intervjupersonerna, detta genom att redovisa de 

resultat som kommit fram på ett trovärdigt sätt (Merriam, 1998). 

Bryman (2011) skriver om Lincoln och Guba som menar att begreppet vederhäftighet eller 

tillförlitlighet kan användas som grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning 

istället för reliabilitet och validitet. Med begreppet tillförlitlighet i åtanke har uppsatsförfattarna 

försökt övertyga studiens läsare om att resultaten är tillförlitliga genom de fyra delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. I studien har därför 

dessa kriterier uppmärksammats genom att ställa relevanta frågor i förhållande till syfte och 

frågeställningar, intervjuer har bara skett med mödrar som har erfarenhet av att familjehemsplacera 

sina barn, intervjupersonerna har själva fått bestämma om de vill delta eller inte, intervjuerna har 
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spelats in för att det som har sagts enklare ska kommas ihåg av författarna och att båda författarna 

deltog vid alla intervjuer för att dessa ska kunna diskuteras i efter hand.  

 

2.5.1 Generalisering 

Enligt Bryman (2011) handlar generalisering om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras 

i andra miljöer. Uppsatsförfattarna tagit hänsyn till kontextuell förståelse där beteenden, värderingar 

och åsikter har försökts förstå under undersökningen. Bryman menar att det kan vara svårt att 

generalisera kvalitativa studier till andra kontexter än den där studien genomförts men att resultaten 

från en kvalitativ undersökning kan generaliseras till en teori för att resultaten ska kunna förklaras så 

sanningsenligt som möjligt, vilket det har gjorts i studien. För att generalisera ett kvalitativt material är 

det teoretiska tänket viktigare än statistiska kriterier och populationer.  

Merriam (1998) beskriver även generalisering genom att läsaren själv får bedöma om det går att 

applicera resultatet från en studie till det sammanhang som läsaren själv befinner sig i och ämnar 

använda studiens resultat till. För att läsaren själv ska kunna avgöra validiteten, som i sin tur påverkar 

generaliseringen, är det viktigt att forskarna har gjort en detaljerad beskrivning av den kontext som 

undersökningen gjordes i. Merriam beskriver även att generalisering kan vara specifik till specifika 

frågor. 

I denna studie har författarna genom ett snöbollsurval fått tag på mödrar som bor på olika 

geografiska platser i landet, den gemensamma nämnaren av urvalet är att mödrarna har eller har haft 

sitt eller sina barn placerade i familjehem. Variabeln mödrarnas boende har inte beaktats specifikt i 

denna studie vilket gör att olika sammanhang som mindre stad, större stad kunnat diskuteras för att 

öka förståelsen och därigenom kunnat användas av forskare som intresserat sig för denna dimension. 

Beskrivningen till hur studien är genomförd, samt intervjupersonernas kontext, finns väl 

dokumenterade för att läsaren själv ska kunna avgöra om denna studie går att applicera till det 

ändamål läsaren är intresserad av. Generaliseringen i denna studie kan anses måttlig då endast sju 

mödrar intervjuats och genom att studiens resultat kopplats och jämförts med resultat som tidigare 

forskare har kommit fram till. Studien kan därför på ett begränsat plan generaliseras till mödrar i 

liknande kontext inom Sveriges gränser. Enligt Bryman (2011) är detta exempel på en rimlig 

generalisering inom kvantitativ forskning. 

 

2.6 Etiska aspekter 

Vid intervjuer med mödrar som har familjehemsplacerat sina barn, oavsett om det är frivilligt eller 

ofrivilligt är det viktigt att ta hänsyn till de tankar och känslor som kan väckas hos modern. Vissa 

mödrar är i en bearbetande fas eller kan påminnas vid samtal om det som de har gått igenom. 

Mödrarna tillfrågades och fick tydlig information om vad det skulle innebära för de att ställa upp på en 

intervju, sedan fick själva bestämma om de vill delta eller inte. Genom en tydlig presentation om vad 

intervjun skulle handla om, underskrift på ett samtyckesbrev och genom frivilligt deltagande har 
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uppsatsförfattarna respekterat mödrarna. Efter intervjun hade de mödrar som tillhör pilotprojektet 

möjlighet att kontakta den psykolog som står bakom det projektet om de kände behov av detta. De 

känner denna sedan tidigare vilket kan vara en fördel vid kontakt. Författarna kan inte med säkerhet 

säga att mödrarna som har någon form av kognitiva svårigheter förstod innebörden av att delta i den 

här studien. Dessa fick samma information som de andra men genom att beakta det som står beskrivet 

under rubriken Att intervjua personer med kognitiva svårigheter, har författarna gjort sitt yttersta för 

att förmedla innebörden. Dessa mödrar ingår även i pilotprojektet och därför kunde även den psykolog 

som står bakom projektet hjälpa till att delge informationen på bästa lämpliga sätt.  

Vid studier som denna är det viktigt att beakta de etiska principerna. I arbetet har det därför tagits 

hänsyn till vetenskapsrådets krav och huvudprinciper. Vetenskapsrådet börjar med att beskriva två 

krav, forskningskravet och individskyddskravet. Det är viktigt att göra en avvägning i varje enskilt fall 

om värdet i det nya kunskapstillskottet väger upp i förhållande till eventuella negativa konsekvenser 

för uppgiftslämnaren. Forskning är viktigt för samhället men det är ett krav att samhällets individer 

inte utsätts på så sätt att de skadas, förödmjukas eller kränks varken fysiskt eller psykiskt. 

Vetenskapsrådets fyra grundprinciper är Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav och 

Nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, u.å). 

Informationskravet innebär att intervjudeltagarna har informerats om syftet med studien. 

Informationen har lämnats på så sätt att deltagarna förstår vilka konsekvenser eller risker det innebär 

med att delta i studien. Samtliga intervjupersoner fick därför läsa och/eller få informationen berättad 

innan intervjuerna gjordes, vilket betyder att de sedan själva fick avgöra om de ville delta på en 

intervju (Vetenskapsrådet, u.å).  

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i undersökningen har själv haft rätt att bestämma över 

sin medverkan. Det har varit frivilligt att delta och deltagarna har själva kunnat bestämma hur länge 

och på vilka villkor de deltar samt kunna avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Detta 

står det även om i lagen om etikprövning (SFS 2003:460). För att ta hänsyn till samtyckeskravet fick 

samtliga intervjupersoner denna information innan intervjun och fick sedan skriva på ett 

samtyckesbrev (Vetenskapsrådet, u.å).  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som deltagarna lämnar för studiens syfte 

behandlas konfidentiellt. Alla personuppgifter avidentifieras redan från början genom att inte spela in 

eller anteckna några personuppgifter som går att koppla materialet till uppgiftslämnaren. Utomstående 

kommer inte att kunna identifiera enskilda personer i studien och obehöriga kommer inte att kunna ta 

del av materialet. Genom att ta hänsyn till Konfidentialitetskravet har inga namn eller namn som 

intervjupersonera sagt i intervjuerna skrivits ut i det färdiga arbetet. Inga personuppgifter har skrivit 

upp och allt inspelat material har raderats efter studiens slut och förvarats på ett sådant sätt att inga 

utomstående har kommit åt det. Intervjupersonerna har själva fått bestämma var intervjuerna ska hållas 

för att kunna garantera att ingen utomstående har kunnat lyssna (Vetenskapsrådet, u.å).  
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Nyttjandekravet innebär att allt det material som samlats in endast kommer att användas till denna 

studie. Allt insamlat material har därför enbart används till denna studie och raderats efter studiens slut 

(Vetenskapsrådet, u.å). 

 

2.7 Problem som har stötts på under datainsamlingen och under intervjuerna 

Inför insamlingen av data var den största och svåraste frågan att hitta mödrar som kunde tänka sig att 

vara med på en intervju. Då ämnet är känsligt och genom att prata om det kan mödrarna påminnas om 

det som varit. Det kan därför vara känslomässigt negativt för modern att vara med på en intervju. 

Mödrarna som har deltagit har däremot tyckt att de kan hjälpa andra mödrar i samma situation som de 

själva genom att delta, och har därför känt sig betydelsefulla för studien. Uppsatsförfattarna kände inte 

till några mödrar från början. I och med socialsekreterares sekretess kändes det svårt att hitta mödrar 

som passade studien via socialtjänsten, mödrarna kontaktades därför på det genomförda sättet som 

finns beskrivet tidigare i uppsatsen. 

Några av intervjupersonerna behövde en påminnelse samma dag som mötet skulle äga rum. Flera 

mödrar behövde även boka om tiden för intervjun på grund av personliga orsaker, eller för att de hade 

glömt bort att de skulle intervjuas den tiden. Deras personliga problem togs även hänsyn till under 

intervjuerna, vilket gjorde att de semistrukturerade frågorna ibland blev lite mer strukturerade. Detta 

för att flera mödrar inte pratade fritt om ämnet utan svarade mest på frågorna som ställdes.  

Det var svårt och hitta mödrar som ville vara med på en intervju, dels genom att hitta mödrar att 

tillfråga och dels för att få till intervjutid och plats som passade intervjupersonen inom tidsramen för 

denna studies genomförande. På grund av en del mödrars svårigheter bokades tider om, glömdes bort 

eller att modern ändrade sig och inte längre ville delta i studien. Detta gjorde att det tog lång tid att få 

till de intervjuer som genomfördes och att det i sin tur ledde till att det inte fanns mer tid att hitta fler 

mödrar som ville ställa upp. Eftersom några av mödrarna behövde påminnas eller frågas flera gånger 

var författarna tvungna att hitta ett sätt som inte upplevdes som tjatigt utan mer som påminnelse. Ett 

par mödrar sa att de ville delta i studien, men bokade inte in en intervjutid. I dessa fall kontaktades 

mödrarna ett fåtal gånger, vissa mödrar gick det då att boka en tid med, men de mödrar som inte svarat 

efter upprepade tillfällen antogs att de inte längre ville vara med i studien.  

I informationsbrevet till mödrarna stod det att vissa intervjuer kunde genomföras i fokusgrupper 

om mödrarna själva ville det. Anledningen var att få ut mer under intervjuerna men även för att 

mödrarna kunde känna trygghet från varandra då vissa kände varandra sedan tidigare. Det visade sig 

sedan vara svårt att få till fokusgrupper då mödrarna bodde långt ifrån varandra och inte kunde delta 

under samma tidpunkter.  

De vetenskapliga artiklarna som har används till tidigare forskning hänvisar i sin forskning till 

andra studier som har gjorts. Uppsatsförfattarna har försökt leta reda på dessa men de har varit svåra 

att hitta eller få tag på. 
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2.7.1 Att intervjua personerna med kognitiva svårigheter  

Eftersom att några av intervjupersonerna hade kognitiva svårigheter av något slag, finns detta avsnitt 

med för att beskriva hur en intervju med dessa personer kan göras samt hur en person med kognitiva 

svårigheter fungerar. Vid kontakt och kommunikation med människor som har kognitiva svårigheter 

underlättar det om forskaren är inläst på vad kognitiva svårigheter innebär. Detta eftersom både 

bemötande och förhållningssätt kan vara extra viktigt för människor som har kognitiva svårigheter. 

Människor som har kognitiva svårigheter kan ha en nedsatt förmåga att bearbeta information samt 

svårt att förstå symboliska uttryckssätt och underförstådda meningar. Abstrakta uttryck som 

exempelvis ironi, talesätt och idiomatiska uttryck kan därför vara bra att undvika i kommunikationen 

med en människa som har kognitiva svårigheter. Det kan därför istället underlätta för personen att vara 

konkret istället. För människor med kognitiva svårigheter krävs det en tillit i kommunikationen. 

Tilliten kan skapas genom en öppen kommunikation. Att framföra ett tydligt budskap i 

kommunikationen är också viktigt för människor med kognitiva svårigheter. För att budskapet ska bli 

tydligt är det bra om det är begripligt, specifikt, entydigt och att det är klart med vem som är avsändare 

och mottagare i kommunikationen. Det är viktigt att det bara handlar om ett budskap i taget och inte 

flera samtidigt då detta lätt kan skapa förvirring. För att förstärka budskapet ska det överensstämma 

med orden som används, rösten och kroppsspråket (Lundin & Mellgren, 2012). Inför intervjuerna hade 

författarna läst på om hur det är att leva med kognitiva svårigheter för att lättare kunna genomföra 

intervjun. Trots det var det svårt att genomföra intervjun på samma sätt som med mödrarna utan 

kognitiva svårigheter. Mödrarna behövde mycket specifika frågor och pratade ganska lite om deras 

upplevelser. Dock har deras medverkan varit värdefullt för studien och intervjuerna har kunnat 

användas på samma sätt som de andra mödrarnas intervjuer. 
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3. Bakgrund 

För att få en större förståelse inom ämnet följer i detta kapitel en beskrivning av olika aspekter och 

centrala begrepp som är relevanta för uppsatsen. Det underlättar för läsaren att veta dessa saker som 

står beskrivet nedan, för att resten av uppsatsen ska kunna läsas och förstås på bästa sätt.  

 

3.1 Barnperspektiv  

Inom barnavårdsutredningar använder sig socialtjänsten av ett barnperspektiv (Schiratzki, 2010). Det 

är därför relevant att ta upp barnperspektivet i denna uppsats eftersom att barnavårdsutredningar kan 

leda till familjehemsplaceringar och som det också gjort för barnen till de mödrar som intervjuats i 

denna studie. Det är även intressant att ha med för att se om barnperspektivet kan tänkas påverka det 

stöd som mödrarna kan behöva både innan och i samband med familjehemsplaceringen.  

I Förenta nationernas (FN, 2006) barnkonvention artikel 3 står det att vid alla åtgärder som rör 

barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Principen om barnets bästa gäller vid alla åtgärder 

som rör barn och har därför en vid betydelse. Barnets bästa ses som en allmän princip som ska 

genomsyra lagstiftning och administrativa beslut (Schiratzki, 2010). Värdegrunden för det sociala 

arbetet är väldigt tydligt uttalad med principen om att barnets bästa alltid kommer i första hand. Varje 

enskilt beslut ska grundas i vad som är bäst för varje enskilt barn (Börjesson, 2010). Att ha ett 

barnperspektiv vid beslutsfattande innebär att försöka förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar 

situationen. Att försöka se med barnets ögon. Det handlar även om att försöka ta reda på vilka följder 

ett beslut kan få för barnet. Barnet ska respekteras som en individ med egna uppfattningar. Följande 

lagar i föräldrabalken, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga rör barnets bästa:  

 FB (SFS 1949:381) 6 kap. 2a §. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. 

 SoL (SFS 2001:453) 1 Kap. 2 §. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa beaktas. Vid 

beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst 

för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.  

  LVU (SFS 1990:52) 1 §. Insatserna ska präglas av respekt för den ungas människovärde och 

respekt.  

I mödrarnas fall kan det vara svårt att komma till tals och att få den stöd och hjälp de behöver eftersom 

att alla utredningar och beslut beaktar barnperspektivet. Lagar och bestämmelser ser till att i första 

hand säkra barnets behov. Socialstyrelsens (1997) tillämpning av LVU (SFS 1990:52) beskriver att 

arbetet sker för att barnen ska kunna flytta hem så fort som möjligt igen. Det förutsätter att mödrarna 

lämnas med stort stöd och hjälp för att bearbeta den sorg det innebär när ett barn tas ifrån dem. Sedan 

ska barnet få hjälp med att återförenas med sin mor igen. 
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3.2 Biologisk moder 

Biologisk moder: Den som har fött barnet blir automatiskt moder till barnet enligt Föräldrabalken (FB, 

SFS, 1949:381), 6 kap. 1§. 

 

3.3 Tidigare benämning  

Fosterfamilj, fosterbarn, fosterhem, fosterföräldrar med flera: Tidigare kallades det till exempel 

fosterfamilj, men det försvann ur det svenska språkbruket 1982 när socialtjänsten trädde i kraft. Ordet 

foster eller fostra kunde uppfattas på två sätt. Antingen genom ett hem för fostran eller ett hem där 

skyddsbehövande barn (foster) kunde utvecklas till fullgångna individer. Ordet familjehem betonar 

istället funktionen på att vara en vanlig familj med allt vad det innebär, som fungerande perioder, 

växtvärk, kriser och utveckling. Idag används därför inte benämningen foster utan den korrekta 

benämningen är familjehemsfamilj, familjehemsbarn, familjehem, familjehemsföräldrar etcetera 

(Körner, 2009). 

 

3.4 Jourhem  

Föräldrar kan förlora vårdnaden om sina barn om barnet lever under sådana missförhållanden som 

medför att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skulle skadas, genom att 

fortsätta leva under samma förhållanden. Barnen kommer i ett första skede till ett jourhem. Enligt SoL 

(SFS 2001:453), 6 kap. 6 § 3st är jourhem ett enskilt hem som vid upprepande tillfällen tar emot barn 

och ungdomar för tillfällig vård och fostran. Jourhem utreds och bedöms av socialnämnden. Beslutet 

kan kompletteras av att hemmet är lämpligt för barn i en viss ålder, eller en bedömning med förbehåll 

om ett visst antal barn i hemmet. Placeringen görs även med hänsyn till vissa barns särskilda behov. 

Ett barn får inte vårdas i mer än två månader i ett jourhem, om det inte finns särskilda skäl till det. 

Detta för att tillfälliga placeringar innebär en ovisshet för barnet och det ska därför så snabbt som 

möjligt hittas en långvarig placering för barnet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

3.5 Familjehemsplaceringar 

Efter tiden i jourhemmet placeras barnet i ett familjehem, om det fortfarande inte är möjligt för barnet 

att bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Om barnet placeras enligt SoL (SFS 2001:453) och inte 

enligt LVU (SFS 1990:52), flyttar barnet till ett familjehem på en gång, utan att placeras i ett jourhem 

först. Med ett familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot och vårdar 

samt uppfostrar ett barn. Det ska inte vara en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt (Socialstyrelsen, 

2012). 

Familjehemsplaceringar kan ske via SoL (SFS 2001:453), kap. 5, 1§ genom en frivillig lösning. De 

biologiska föräldrarna fortsätter då att vara vårdnadshavare men barnet bor och vårdas i någon annans 

hem. Om placering inte är frivillig placeras barnet i enlighet med LVU (SFS 1990:52) 2 §. I det fallet 
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bestämmer socialnämnden hur och var barnet ska placeras. Föräldrarna har då inte kvar sin rätt som 

vårdnadshavare. Barnet kan antingen placeras i ett hem i barnets egna nätverk, det kallas för ett 

nätverkshem. Annars placeras barnet i ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon relation med 

barnet sedan tidigare (Socialstyrelsen, 2012). 

 

3.6 Vårdnadsöverflyttning  

Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar anses ibland vara det bästa för barnet då de under lång 

tid bott i sitt familjehem och fått en anknytning till de föräldrarna och känner större trygghet och 

förankring till dem. Har den biologiska föräldern haft kontinuerlig kontakt med barnet behöver inte en 

vårdnadsöverflyttning vara för barnets bästa. Det sker inte heller en vårdnadsöverflyttning om 

familjehemsföräldrarna inte uttrycker att de vill får vårdnaden om de placerade barnet. Att bo i 

familjehem under lång tid kan leda till att barn lever i ovisshet om var de hör hemma, att göra en 

vårdnadsöverflyttning kan få de att känna sig tryggare (Socialstyrelsen, 2012). 

Dessa riktlinjer, om när vårdnadsöverflyttning kan bli aktuellt finns skrivna i följande lagrum: 

 Om ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och 

det är uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå enligt FB (SFS 

1949:381) 6 kap. 8 §.  

 Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller 

försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara 

för barnets hälsa eller utveckling, FB (SFS 1949:381) 6 kap. 7 §.  

 Om barnets föräldrar, eller en av dem är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden FB (SFS 

1949:381) 6 kap. 8 a §.  

  Om en eller båda föräldrarna avlider, FB (SFS 1949:381), 6 kap. 9 §.  

 

3.7 Stöd till de biologiska mödrarna 

Följande paragrafer och allmänna råd säger att biologiska mödrar ska få stöd när deras barn bli 

familjehemsplacerade. Många mödrar som får sina barn placerade behöver i allmänhet stöd av 

socialtjänsten. Den akuta krisen som uppstår vid omhändertagandet innebär att modern får svårt att 

bearbeta information och kan därför behöva ges vid upprepade tillfällen. Modern kan även komma att 

behöva stöd för att klara av vardagen. Behovet av stöd brukar minska efter ett tag. Det tar däremot 

längre tid för mödrarna att bearbeta den identitetskris som kan ha uppstått i samband med placeringen 

av barnet. För detta har det utvecklats en tjänst som heter "föräldrastöd vid placering" där mödrarna 

ska få extra stöd i vardagen under ett par veckor. Detta stöd ska hjälpa mödrarna att vara delaktiga i de 

uppgifter som rör barnet under placeringssituationen (Socialstyrelsen, 2012). 
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Enligt SoL (SFS 2001:453), 6 kap 7§ 4st. ska socialnämnden, i fråga om de barn som vårdas i ett 

familjehem, jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller boende, lämna vårdnadshavarna 

och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Lag (2012:776).  

Stödet till föräldrarna som får sina barn placerade ser väldigt olika ut. Det är både krisbearbetning 

och att ge stöd till föräldrarna om fortsatt kontakt med barnet. Om föräldrarna drar sig undan behövs 

även motivationsarbete. I förarbetena till den nya bestämmelsen betonas att stödet ska vara långsiktigt. 

Exempel på stöd som ska erbjudas till föräldrarna kan vara föräldrautbildning eller samtalsstöd 

(Socialstyrelsen, 1997).  

Enligt Socialstyrelsen (1997) är det viktigt för barnet att upprätthålla positiva kontakter med 

föräldrar, syskon och andra anhöriga. Detta finns skrivet i  

 SoL (SFS 2001:453), 6 kap 1§ 3st. Vården av barnet bör utformas så att den främjar den 

enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 

 SoL (SFS 2001:453), 6 kap 7b § 4st. Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och 

unga som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende och detta främst 

genom samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller 

den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra 

närstående. Lag (2012:776). 

I Socialstyrelsens (1997) allmänna råd om hur LVU (SFS 1990:52), ska tillämpas, beskrivs det att 

målsättningen med LVU är att med hjälp av olika former av stödinsatser göra det möjligt för barnet att 

flytta hem igen och att vården ska ses som en tidsbegränsad insats. 

Enligt SoL (SFS 2001:453), kap. 5, 1§ har socialnämnden en skyldighet att tillgodose särskilda 

behov av stöd och hjälp som modern kan behöva när det placerade barnet flyttar hem igen. 

Mödrar och barn med olika typer av funktionsnedsättningar har även rätt till stöd och hjälp enligt 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387). Denna lag innehåller 

bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer: 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

3.8 Socionomers arbetssätt med socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen började gälla år 1982 och ersatte fyra, tidigare uppdelade, sociala vårdlagar. Dessa 

var nykterhetsvårdslagen, barnavårdslagen, socialhjälpslagen och lagen om barnomsorg. Innan den 

nya socialtjänstlagen gav den tidigare uppdelningen av det sociala arbetet absoluta gränser mellan de 
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som till exempel arbetade med ekonomiskt bistånd och de som arbetade med barnavårdande insatser. 

Det ledde i sin tur till att socialarbetarna fick information från den hjälpsökande individen och dennes 

familj som låg utanför socialarbetarens befogenhet att använda sig av i just det området den 

socialsekreteraren arbetade för. Det var i praktiken omöjligt att ge samordnade insatser till familjer 

som var aktuella vid flera olika områden. I och med att socialtjänstlagen trädde i kraft förändrades det 

sociala arbetet. Istället skulle det sociala arbetet sträva efter en helhetssyn och socialarbetaren skulle 

ha en generell kompetens och arbeta med sociala problem över hela det sociala fältet. Socialarbetaren 

ska ha den kompetens och kunskap som behövs för att kunna se individen i ett helhetsperspektiv och i 

ett socialt sammanhang. Socialtjänstutredningen skriver: "… att tillämpa en helhetssyn i arbetet 

innebär att söka och förstå en individs eller en grupps sociala problem i förhållande till det 

sammanhang och den helhet som den enskilde är del av" (Börjesson, 2010). 

Något som också förändrades när socialtjänstlagen trädde i kraft var att den blev en ramlag till 

skillnad från de tidigare detaljerade föreskrifterna. Med ramlag menas att ge den som använder lagen 

en frihet att tolka och tillämpa lagen inom angivna ramar (Börjesson, 2010). 

Sedan 1992 har kommunerna kunnat organisera sig själva under stor frihet och det är inte längre 

obligatoriskt för en kommun att ha en socialnämnd, vilket i sin tur lämnar ansvaret för socialt arbete 

till politikerna. Detta gör att det sociala arbetet ser väldigt olika ut i olika kommuner och den generella 

principen om en helhetssyn kan begränsas något. Kommunerna har skapat allt mer specialenheter, 

detta i tron om ett effektivare och mer kvalificerat arbete, då socialarbetare kan fördjupa sina 

kunskaper inom detta område. Det kan tänka sig att det mer systematiska och rutinmässiga arbetssättet 

gör socialarbetaren oemottaglig för kunskap som skulle kunna försvåra handläggningen, men det gör 

det mer rättvist för klienten. Utvecklingen går mot en organisering som innebär specialkunskap och 

fler enheter. Att arbeta integrerat med olika arbetsfält är endast möjligt i små kommuner där 

socialarbetarna är för få för att delas upp på olika enheter (Börjesson, 2010). 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel tas forskning inom området upp. Först tas forskningens främsta perspektiv upp och 

varför det varit svårt att hitta relevant forskning inom detta område. Därefter följer ett avsnitt om 

mödrar med egna erfarenheter som gjort studier inom ämnet och skrivit en bok om dessa studier, samt 

en moder som har egna erfarenheter och startat en förening för föräldrar i dessa situationer. Därefter 

följer ett avsnitt om mödrar med utvecklingsstörning som familjehemsplacerat sina barn, detta finns 

med eftersom att två av de mödrar som var med i studien har kognitiva svårigheter och som den 

artikeln säger, kan det förekomma att individer med funktionsnedsättningar har behov av att 

familjehemsplacera sina barn. Slutligen tas det upp forskning om den sorg, skuld och skam som 

uppstår hos mödrarna när de blivit den diskvalificerade föräldern och behöver placera sina barn.  

 

4.1 Forskningen främsta perspektiv 

Det mesta av den forskning som redan gjorts om familjehemsplaceringar, är som tidigare nämnts ur 

barnets perspektiv. Det beror främst på att enligt SoL (SFS 2001:453), ska alltid barnets bästa beaktas 

i frågor om boende, vårdnad och omsorg. Att barnets perspektiv alltid ska beaktas kan tolkas som en 

anledning till att det finns mer forskning ur ett barns perspektiv jämfört med moderns. Flera författare, 

exempelvis Andersson (1995), Beek och Schofield (2009) och Höjer (2001) har skrivit texter med 

forskningsämne om familjehemsplaceringar, men ur ett barnperspektiv. Många av de resultat som fås 

vid litteratursökningar är ur ett barnperspektiv. Det kan handla om barnens egna berättelser om 

familjehemsplaceringar, dels från tiden när de var placerade och även senare i vuxen ålder. På flera 

hemsidor till exempel Familjehemmens riksförbund (www.familjehemmensriksforbund.se) och på 

Familjehemsguiden (www.sposit.se) ligger fokus på familjehemmet och det placerade barnet. 

En del tidigare forskning som är ur moderns perspektiv vid en familjehemsplacering har dock 

hittats och presenteras under rubrikerna nedan. Många av dessa resultat hänvisar ofta till varandra 

vilket stärker författarnas antagande om att den tidigare forskningen ur moderns perspektiv är 

bristfällig. 

Under tiden denna studie är gjord kom författarna i kontakt med två socialsekreterare från 

Stockholms stad som gjorde en kartläggning med finansiering från Utvecklingsenheten. 

Kartlägganingen kallades ”Det tredelade föräldraskapet – stöd till föräldrar med placerade barn. Syftet 

med kartlägganingen var att skapa en bild av hur stödet till föräldrar som får sina barn placerade i 

familjehem enligt LVU 1 & 2 ser ut idag, vad forskning kring frågan säger, vad statistiken säger kring 

sammanbrott, hemtagningar, umgängesbegränsningar, antal placeringar enligt LVU 1 & 2 och så 

vidare. Att en liknande undersökning gjordes i samma tid som denna studie betyder att den gjordes i 

rätt tid och att det är ett uppmärksammat ämne inom socialtjänsten där det krävs förbättringar. 

Dessvärre hann inte deras studie bli publicerad innan denna uppsats blev klar, annars hade den 

presenterats under detta kapitel. Socialsekreterana hade i likhet med författarna till denna studie haft 
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svårt med kontakten med föräldrarna som intervjuades. De upplevde att dessa var svåra att få tag på 

eller att de behövde påminnas eller boka om tiderna för intervjuer på grund av personliga orsaker.  

 

4.2 Mödrar och författare med egna erfarenheter 

Exempel på litteratur som finns ur moderns perspektiv är Höjer (2007), som beskriver både barnens 

och mödrarnas upplevelser vid en familjehemsplacering. Widerlöv (2012) och Trullson (1998) har 

skrivit böcker och artiklar om sina egna upplevelser inom ämnet. Höjer har skrivit om en svensk studie 

där brukare och forskare samverkar, där 40 föräldrar har intervjuats. Trullson har gjort en studie om 

hur det är att vara missbrukare och mamma. Widerlöv har skrivit artiklar i olika tidningar om hennes 

situation och om den förening hon startat. Widerlöv är själv moder till barn som är placerade i 

familjehem. Hon levde ett liv i missbruk och på grund av de omständigheter som rådde valde hon själv 

bort att ha huvudansvaret för barnet. I sin artikel tar hon upp det nya föräldraskap hon fick i och med 

att hennes barn placerades. I samband med att ens barn flyttar till en annan familj är man förälder men 

ändå inte. Hon menar att man är biologisk förälder men inte den som bor tillsammans med barnet, 

delar barnens vardag, fritidsaktiviteter och nätverk. Namn på detta nya föräldraskap kan vara 

borttappad-, frånboende-, eller diskvalificerad förälder. Hon skriver om det bristfälliga stöd hon har 

fått när hennes barn lämnades bort. Hon skriver även om den kris som kan uppkomma i samband med 

familjehemsplaceringen och de känslor som modern kan få. Det är inte ovanligt att den biologiska 

modern känner skuld, skam och ånger över det som har hänt. Det är inte heller ovanligt med vrede och 

förakt både mot sig själv och mot samhället. Detta kan i sin tur leda till självdestruktivitet, återfall i 

missbruk eller ökat missbruk. Vid saknad av stöd och hjälp att hantera dessa känslor kan det leda till 

att det blir svårare att bli fri från sitt missbruk, att fortsätta sitt föräldraskap och att återhämta sig och 

få en bra livskvalité i framtiden. Widerlöv har tillsammans med andra föräldrar startat hemsidan 

Maskrosföräldrar (http://maskrosforaldrar.ifokus.se/), som främst vänder sig till föräldrar som har 

eller har haft sina barn placerade i familjehem på grund av missbruk. Enligt en förklaring på hemsidan 

är en maskrosförälder en mamma eller pappa som har erfarenhet av att deras föräldraskap har 

havererat på grund av missbruk. Det är viktigt för föräldrarna att få förståelse för sin situation och 

möta andra med liknande erfarenheter. 

 

4.3 Mödrar med utvecklingsstörning och familjehemsplacerade barn 

Mayes och Llewellyn (2012) har skrivit en artikel om mödrar med utvecklingsstörning som ofrivilligt 

har lämnat bort sina barn. Forskarna skriver om sorgen, förlusten och ilskan dessa mödrar känner i 

samband med att deras barn tas ifrån de. Den litteratur som finns från föräldrarnas perspektiv är 

bristfällig och även de skriver att detta beror på att barnets bästa alltid ska vara i fokus. Forskarna 

kunde endast hitta tre studier som tar upp föräldrarnas upplevelser när barnen tas ifrån de. Jenkins 

(1969, refererad i Mayes & Llewellyn) har skrivit en av dessa studier. I studien skriver hon att det är 
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viktigt för föräldrarna att förstå varför deras barn placeras och att få hjälp med att hantera sina känslor. 

Får inte föräldrarna hjälp med bearbetningen av sina känslor kan det trauma som blir när barnet skiljs 

från sina föräldrar förstärkas om det skulle få återvända hem senare i livet. Många mödrar i Mayes och 

Lleewellyns studie sa även att de saknade stöd under processen, framförallt från vänner och familj. 

Vissa tyckte att det hade varit bra med grupper där de fick träffa andra som var i samma situation som 

de själva. Nästan alla mödrar som deltog i studien uttryckte att de kände en stor sorg, maktlöshet och 

ångest över att deras barn hade blivit tagna ifrån de. Det stämmer överens med den tidigare forskning 

som forskarna granskat innan de påbörjade studien. Forskarna betonar att det är viktigt med framtida 

forskning om vilka stödinsatser som är viktiga för mödrarna. 

Aunos, Goupil och Feldman (2003) har gjort en studie om mödrar med intellektuella 

funktionshinder. De har jämfört mödrar som har vårdnaden om sina barn med de som har blivit 

fråntagna sina barn. Många föräldrar med intellektuella funktionshinder saknar ofta den kompetens 

föräldrar behöver, och i många länder är de överrepresenterade i domstolsärenden som rör vårdnaden 

om sitt barn. I resultatet kom forskarna fram till att de mödrar som hade vårdnaden om sina barn var 

mer delaktiga i samhället än de som hade förlorat den. Mödrar som inte själva valt att placera sina 

barn var även mindre nöjda med den hjälp och service de fått av samhället. Forskarna har tittat på 

forskning som redan har gjorts och väcker därmed frågan om det är vanligare att mödrar med 

intellektuella funktionshinder lämnar bort sina barn när de blir äldre för att de kan ha svårare att ta 

hand om en tonåring. Detta var inget de fick svar på i sin studie men de tycker att det är ett relevant 

ämne att forska vidare på. Barn till mödrar med intellektuella funktionshinder kan även själva vara i 

riskzonen till en försenad utveckling. De lyfter frågan om vilken kvantitet stödet som ges har, inte bara 

hur mycket stöd som ges till mödrarna utan även hur mycket stödet ger för dem. Forskarna är 

övertygade om att ett långvarigt stöd som anpassas efter barnens och mödrarnas behov över tid är 

nödvändigt. De lyfter fram att det är viktigt att mödrarna får sina rättigheter och skyldigheter noggrant 

förklarade då människor med intellektuella funktionshinder dessutom ofta måste brottas med 

missuppfattningar och fördomar. 

 

4.4 Sorg, skuld och skam 

Mödrar som lämnar bort sina barn frivilligt eller ofrivilligt känner ofta någon form av sorg. Sorg kan 

uppstå vid förluster eller när en relation bryts. Det finns två typer av sorg, den intersociala och den 

intrapsykiska. Den intrapsykiska kan vara uppenbar när den sörjande även upplever skam som mödrar 

också kan känna vid placeringar av deras barn. Vissa har ifrågasatt om människor med 

utvecklingsstörning kan känna sorg, men oavsett kan de uppleva skam i förlusten av sitt barn (Mayes 

& Llewellyn, 2012). 

Trulsson (1998) beskriver att mödrar som har familjehemsplacerat sina barn känner sig stämplade 

av samhället som dåliga mammor. De får en känsla av förlorat värde, känner skuld och skam över de 

som hänt och önskar att de haft någon att prata med om det. Både samhället och anhöriga dömer de 
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mödrar som lämnat ifrån sig eller förlorat vårdnaden om sitt barn och ser på mödrarna som totalt 

ansvarslösa och omoraliska. Mödrarna går ofta in i en ohälsosam livsstil eftersom de lämnas ensamma 

att bearbeta sin sorg. 

Mödrar till familjehemsplacerade barn känner stor sorg och depression över det som hänt, många 

får även kraftiga krisreaktioner och trauma i samband med placeringen. Mödrarna känner sig 

stämplade som dåliga mödrar och de som fått sina barn familjehemplacerade har enligt studier fått 

sämre livssituation cirka två år efter placeringen. Deras nätverk krymper och de blir mer isolerade. För 

många mödrar innebär det även en stor ekonomisk skillnad när barnet flyttat, då många får bidrag som 

den enda inkomstkällan. Det blir då svårt för mödrarna att behålla sin bostad och få livet att gå ihop. 

Det kan även bidra till att en del hamnar i beroendeställning till andra som till exempel missbrukare 

eller våldsamma män (Höjer, 2007). 
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5. Teoretiska utgångspunkter för analysen 

Det går tydligt att utläsa i resultatet att många av de mödrar som har blivit intervjuade bär på en sorg 

efter att deras barn har blivit placerade i familjehem och att dessa mödrar kan känna sorg kan kopplas 

till den tidigare forskning som har gjorts inom området. Mayes och Llewellyn (2012) och Höjer (2007) 

skriver alla om den sorg biologiska mödrar kan drabbas av, även Widerlöv (2012) och Trulsson (1998) 

som har erfarenhet av att familjehemsplacera sina barn skriver om den sorg som kan drabba dessa 

mödrar. Fyhrs sorgteori förklarar vad sorg är, hur sorgen kan bearbetas och vad en person kan behöva 

för stöd i sorgearbetet. En annan teori som förklarar det resultat som framkommit av intervjuerna är 

anknytningsteorin som kan förklara en del av intervjupersonernas upplevelse av att det oftast är ett 

barnperspektiv i utredningar och beslut. 

 

5.1 Fyhrs sorgteori 

5.1.1 Vad är sorg 

Enligt Fyhr (2003) förknippas ofta sorg med förlusten av en person. Sorgen kan definieras som att 

förlusten ger ett psykiskt sår hos personen som sörjer. Sorgens uppgift är att bearbeta förlusten och 

läka såret, läkningsprocessen som kallas sorgearbete. Efter varje förlust startar en sorgeprocess. Om 

personen har haft starkt motstridiga känslor till det som förloras kan förlusten upplevas större och 

sorgearbetet blir mer komplicerat.  

 

5.1.2 Sorg hör ihop med trygghet 

Enligt Fyhr (2003) gör sorgearbetet att en människas inre trygghet raseras. Genom en trygg omgivning 

eller ett tryggt yttre sammanhang kan den inre tryggheten kompenseras. Det är viktigt för att 

sorgearbetet ska kunna göra någon verkan och komma igång från första början. Varje individ har ett 

eget mått av inre trygghet som baseras på det genetiska arvet och sin levnadshistoria. Det kan i sin tur 

ha betydelse för hur människor hanterar förluster och är en förklaring till att människor hanterar 

förluster på olika sätt. Om en individ inte har någon trygghet att hämta ifrån sig själv måste den istället 

hämtas från omgivningen. Människor som har mycket trygghet runt sig kan ha enklare att hantera 

svåra situationer jämfört med en människa som inte har det. Dessa orkar oftast lättare med 

överraskningar, förändringar, osäkra och oförutsägbara förhållanden, strukturlöshet i omgivningen 

med mera. Det kan även betyda att de med mycket trygghet kan ha enklare att komma in i ett 

sorgearbete. Fyhr poängterar noga att detta bara gäller i början av ett sorgearbete, väl inne i själva 

sorgearbetet behöver de allra flesta människor extra trygghet från omgivningen. 

När en människa sörjer är alla människor som individen möter viktiga. Exempel är 

familjemedlemmar, arbetskamrater, professionella hjälpare och även helt obekanta personer. Dessa 

personer kan bli möjliga trygghetsgivare eller trygghetsförstörare för individen som sörjer. En 

människa i sorg pendlar ofta mellan två världar, drömmen och verkligheten. Drömvärlden fungerar 

som ett försvar för den sörjande. Den skyddar psyket från ett sammanbrott genom att fördela 
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insikterna om förlusten över en längre tid, för att den sörjande inte ska drabbas för hårt och 

koncentrerat på en gång. Den verkliga världen ger den sörjande insikter till vad det är som har hänt 

och vilka konsekvenser som kan bli av förlusten (Fyhr, 2003). 

 

5.1.3 Hinder för sorgearbetet 

Det är viktigt att sörja det som gått förlorat, gärna så snabbt som möjligt efter det inträffade. Det kan 

till exempel vara om man har förlorat en dröm, förhoppningar eller ett anseende. Även positiva 

förändringar kan innebära att något väldigt viktigt förloras. Det finns många hinder som försvårar 

sorgearbetet. Ett hinder kan vara att omgivningen markerar att det inte är tillåtet att sörja utan att 

istället glädjas för det som finns kvar, men trots att det finns anledningar till att vara glad och tacksam 

till det som finns kvar är det viktigt att sörja förlusten. Andra exempel på hinder för sorgearbetet är att 

det inte finns tid för den drabbade att sörja, att tryggheten i omgivningen inte räcker till, om 

sorgeuttrycken hindras av olika skäl eller att den drabbade förväntas klara av sorgearbetet själv. Även 

personer som i sitt yrke arbetar med att hjälpa människor som är i sorg behöver en yttre trygghet om 

de själva skulle drabbas av en förlust. Det räcker inte med en egen yrkesutbildning i hur sorg hanteras, 

utan det behövs stöd i form av en yttre trygghet för att bearbeta sin förlust. Den som drabbats av en 

förlust kan i vissa fall känna skuld för sin sorg, och kväva den sorgen genom att sysselsätta sig med 

annat för att sorgen inte ska få tiden att komma fram. Det kan till exempel hända när drömmar om sitt 

barn och hur barnets framtid kan komma att se ut inte utvecklas på det sätt som önskats. Det som 

händer då är att känslan av skuld kommer fram om barnets verklighet skulle sörjas (Fyhr, 2003). 

En sorg försvinner inte av sig självt, utan måste bearbetas. Vad som egentligen händer när tiden får 

läka såren är att sorgen förträngs och ligger kvar tills den har tillfälle att blomma ut igen. Om sorgen 

inte bearbetas får det följder i det fortsatta livet. Exempel på uttryck som sorgen kan visa sig på senare 

i livet är starka ångestattacker, tvångshandlingar, sömnsvårigheter, depression eller andra fysiska eller 

psykiska besvär och sjukdomar (Fyhr, 2003). 

 

5.1.4 Bemötande 

Fyhr (2003) menar att bemötandet är en viktig del av sorgearbetet. När känslig information lämnas till 

den som är i sorg är det viktigt med ett tryggt bemötande. Det krävs en trygg inramning för mötet och 

för de som är med i mötet och ska delge informationen. Informationen ska ges på en plats där mötet 

kan ske ostört, utan avbrott som till exempel telefonsamtal eller knackningar på dörren. Det är viktigt 

att definiera syftet med mötet och informera det till den som ska motta informationen, men även till de 

andra som är delaktiga i mötet om det är fler än en. Tryggheten ökar, för den som ska informeras, om 

allt det praktiska i förväg är planerat och informerat. Det är även viktigt att den som delger 

informationen till den drabbade är yrkeskunnig och kan svara på frågor. Ännu viktigare är det för de 

som saknar kunskap att säga det, för att den som ska få informationen är medveten om det. Det är 

viktigt att informatören anpassar förhållningssättet till varje enskild situations stämningsläge. Det 
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gäller att vara medveten om att informantens och den drabbades betydelse för det som inträffat är olika 

och anpassa sig därefter. När det är svår information som ska delges till den drabbade är det extra 

viktigt att ge en riktad kontakt och vara fokuserad och koncentrerad på enbart den personen. Viktigt 

vid sådana här möten är även små nyanser av tonläge och beteende, den drabbade är extra känslig i sin 

sorg för att bli sårad. Informationen ska även ges på ett sådant sätt så att mottagaren kan ta emot den. 

 

5.1.5 Stöd 

En människa som sörjer kan behöva hjälp med att möta sin sorg och uttrycka den. Fyhr (2003) skriver 

att en människa ska få sörja i sin egen takt och att dennas signaler ska väntas in. Men det är inte alltid 

som det är bäst och vänta in signalerna. Vid vissa tillfällen behöver människor få hjälp eller 

behandling snabbt. Det behövs oftast om det är viktiga beslut som ska tas för personen själv eller dess 

anhöriga, chanser kan gå förlorade om det väntas för länge med att ge information. 

 

5.2 Anknytningsteori  

Socialtjänsten har i de beslut som tas ett barnperspektiv, en möjlig förklaring till det kan vara 

anknytningsteorin. Anknytningsteorin förklarar varför det ibland kan vara bäst för barnet att flytta hem 

till sina biologiska föräldrar igen istället för att stanna kvar i familjehemmet, då det kan ha skett en 

anknytning till de biologiska föräldrarna under barnets första levnadsår. 

Anknytningsteorin som utvecklades av John Bowlby och handlar om barnens förmåga till 

anknytning. Själva kärnan i anknytningsteorin är att det behövs andra människor för att överleva 

eftersom att människan är en social varelse. Barnet kan inte överleva på egen hand och utvecklar 

därför ett speciellt beteendesystem som är menat till att få omvårdnad av andra. Beteendesystemet är 

redan väl utvecklat vid födseln och har en stor effekt på omgivningen eftersom att det ska väcka viljan 

att ta hand om barnet. I barnets beteendesystem finns bland annat att gråta, att klamra sig fast, att 

kunna fästa blicken och att le. Detta sker instinktivt och automatiskt hos barnet, ett inbyggt biologiskt 

motiv med att få fysisk närhet med sin förälder (Karlsson, 2010). 

Anknytningsteorin använder sig av ett begrepp som kallas inre arbetsmodeller. En inre 

arbetsmodell byggs upp genom den anknytning barnet har till sin förälder och är en spegling av vad 

barnet har upplevt i sin kontakt med föräldrarna. En sådan inre modell kan byggas upp genom att en 

händelse sker vid upprepade tillfällen på ett sådant sätt att barnet kan förutsäga att det även kommer 

att hända nästa gång.  Ett exempel på detta kan vara ett barn som vaknar i sin säng och börjar gråta, 

och då kommer föräldern in till barnet och tröstar det. När detta upprepats flera gånger blir barnet 

trygg i att veta att föräldern kommer in i rummet när det vaknat. Barnet blir därför inte längre ledsen 

när det vaknar utan kan då istället ropa på föräldern. En inre arbetsmodell byggs upp med en god 

anknytning till föräldern och ökar barnets känsla av värde och tilltro till sig själv och till andra. Detta 

kan även ske på motsatt vis, då anknytningen med föräldern inte blir bra och barnets känsla av värde 

minskar, samt tilltron till sig själv och andra. Denna världsbild som barnet skapar, via den inre 
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arbetsmodellen, blir en grund för barnets tankar om hur det är att vara i sociala sammanhang. Den inre 

arbetsmodellen sätts på prov i varje möte med andra människor och formar barnets framtida 

förhållningssätt till omvärlden. Det finns även tre anknytningsmönster vilka benämns som trygg 

anknytning, otrygg men organiserad anknytning samt ambivalent anknytning som beskriver på vilket 

sätt barnet anknyter till sin förälder och hur det påverkar de i uppväxten (Karlsson, 2010). Dessa är 

inte beskrivna närmre i denna uppsats, utan fokus läggs i följande avsnitt om hur anknytningen kan se 

ut vid familjehemsplaceringar. 

 

5.2.1 Ursprungsfamiljen och familjehemmet 

Barn som placeras i familjehem får en turbulent och, ur anknytningssynpunkt, en olycklig start i livet. 

Svaret på frågan om barnet ska vara kvar i familjehemmet eller inte beror mer på hur pass barnen har 

stadgat sig i den nya familjen än om de biologiska föräldrarnas situation (Broberg, Mothander-

Risholm, Granqvist & Ivarsson, 2008). Körner (2009) skriver att alla barn har rätt att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda, men i de fall när föräldrarna själva inte klarar av det behövs 

stödinsatser för att stärka relationen mellan föräldrar och barn. En komplettering i föräldrarollen eller 

en omplacering av barnet är två exempel på stödinsatser som kan tillämpas i de fallen. Om barnet 

placeras i ett familjehem finns det mer än en familj för barnet. Det är ursprungsfamiljen med de 

biologiska föräldrarna och familjehemsfamiljen. Det är i ursprungsfamiljen som barnets 

anknytningsprocesser sker, men ju tidigare barnet lämnar den familjen ju otydligare blir 

minnesbilderna därifrån. Ursprungsfamiljen kommer därför att representera en blandning av 

upplevelser och fantasier från barnet om denna familj. 

Det finns exempel på flera sammanhang som människan kan byta relativt lätt, det är arbetsplatsen 

och föreningslivet. Men familjen är ett exempel på ett sammanhang som är svårt att byta ut. I 

ursprungsfamiljen har vi en särskild psykologisk position genom våra anknytningsrelationer. Det är 

relationerna i ursprungsfamiljen som formar barn som växer upp. Det är i den familjen som barn lär 

sig hantera känslor och upplevelser hur det är att vara med andra. Både föräldrar och barn kan få sina 

primära behov tillgodosedda i ursprungsfamiljen. Exempel på primära behov är tillhörighet, 

gemenskap, närhet och kärlek. Barn som inte kan få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj 

behöver med hjälp av samhället en ny familj som kan tillgodose deras behov, exempel familjehem. 

Barnet kan då få möjlighet att växa upp i en fungerande familj och få egna erfarenheter från familjeliv. 

Genom sin nya familj kan barnet också få en trygg anknytning med familjehemsföräldrarna som 

anknytningspersoner och tillfällen att bearbeta tidiga upplevelser och eventuella brister i sin 

ursprungsfamilj (Körner, 2009). 

Ett familjehemsföräldraskap innebär att tillsammans med biologiska föräldrar och sociala 

myndigheter ha ett gemensamt ansvar över det omplacerade barnets utveckling. Små barn brukar 

knyta an till nya vuxna personer efter en separation från sina första anknytningspersoner. Men barnets 

förmåga att knyta an och utveckla egna relationer är begränsad. Barn behöver både tid och trygghet för 
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att kunna bygga nya djupa relationer. När familjehemsföräldrarna har byggt upp en fungerande 

relation till barnet finns det möjlighet att hjälpa barnet att bearbeta upplevelser från sin 

ursprungsfamilj (Körner, 2009). 

Det kan vara svårt för socialtjänsten att bestämma på vilket sätt och hur barnets anknytning till de 

biologiska föräldrarnas ska stödjas under boendet i familjehemmet. Små barn som bor i familjehem 

och som kontinuerligt träffar sina biologiska föräldrar behåller sin anknytning till dessa oavsett hur 

omvårdnaden fungerade när barnet bodde i sin ursprungsfamilj. Barn som inte träffar sina biologiska 

föräldrar kan visa starka reaktioner på separationen, men allt eftersom tiden går kommer 

familjehemsföräldrarnas omvårdnad bli viktigare. Barnets rätt till stödjande föräldrar är viktigare än 

föräldrarnas rätt till sina barn. Det betyder att när socialtjänsten beslutar om en placering måste en 

grundlig värdering göras om föräldrarnas omsorgsförmåga kan förbättras men samtidigt en planering 

om hur kontakten mellan föräldrarna och barnen ska se ut. Om föräldrarnas omsorgsförmåga kan 

förbättras bör en nära kontakt mellan barnet och föräldrarna ske. Om föräldrarnas omsorgsförmåga 

inte tros komma att förbättras är det viktigare att stödja utvecklingen av barnets utveckling och 

anknytning till familjehemsföräldrarna än en kontakt med de biologiska föräldrarna (Broberg et al., 

2008). 
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6. Resultat 

Utifrån vad som ska besvaras i frågeställningarna och för att uppnå studiens syfte har resultatet av 

empiriinsamlingen delats upp i sex olika teman. För att alla tre frågeställningar ska kunna besvaras har 

resultaten delats in i temana som följer: mödrarnas livssituation vid placeringstillfället, mödrarnas 

upplevelser om stöd i samband med familjehemsplaceringen, mödrarnas önskemål om hur de vill att 

stödet ska se ut, sorg, socialtjänsten och den nya föräldrarollen. Anledningen till att det är sex teman 

beror på att det ska vara tydligt för läsaren och för att alla teman känns nödvändiga för att kunna 

uppnå studiens syfte. Det finns en förklaring under varje tema om vilken frågeställning som besvaras. 

Citat förekommer på flera ställen i resultatet, med syftet att belysa de olika temana. Då temana går 

in i varandra på flera ställen gör även citaten det, därför kan samma citat förekomma på flera ställen, 

men belyser olika teman. Anledningen till det är att de känns viktiga på båda ställena för att ge en bild 

för läsaren om mödrarnas upplevelser i helhet. Citaten har även korrigerats på vissa ställen genom att 

skriva in intervjufrågan som en del av citatet av vad mödrarna säger, detta för att inte behöva redovisa 

vilka frågor som ställts till varje enskilt citat och för att texten ska bli lättare att följa för läsaren. 

Mödrarna förkortas i resultatdelen och även det är för att texten ska bli lättare att läsa. Ett exempel är 

M1 som är en förkortning av Moder 1, M2 är en förkortning av Moder 2 och så vidare.  

Sammanlagt har sju intervjuer genomförts med mödrar som har erfarenhet av att få sina barn 

placerade i familjehem. Två av mödrarna har fått sina barn placerade enligt LVU (SFS 1990:52). och 

fem enligt SoL (SFS 2001:453). Mödrarna har ett till fem barn var och det yngsta var nyfött och det 

äldsta 15 år vid placeringstillfället. Fyra av mödrarnas barn bor kvar i familjehem idag och de 

resterande tre mödrarna har idag stora barn som bor i sina egna hem. Två av dessa mödrars barn 

flyttade hem ett tag innan de flyttade hemifrån igen. Två av de intervjuade mödrarna har någon form 

av kognitiva problem och fyra har eller har haft någon form av drogmissbruksproblematik. 

 

6.1 Mödrarnas livssituation vid placeringstillfället  

För att få en bakgrundsbild till varför mödrarna som intervjuades hade familjehemsplacerat sina barn 

fick de i första frågan berätta om hur deras situation såg ut i samband med placeringen. Anledningen 

till varför bakgrundsbilden är av intresse för studien är för att kunna besvara frågeställningen som 

handlar om mödrarnas upplevelser vid en familjehemsplacering. För att kunna besvara den behövs en 

helhetsbild av placeringarna. I svaren från alla intervjupersoner utom en finns livskris eller annan 

förändring under en period i livet som har påverkat mödrarna på ett eller annat sätt. Livskrisen eller 

förändringen har gjort eller varit en del av att mödrarna inte har kunnat ta hand om sina barn under en 

kortare period eller mer långsiktigt och de har därför blivit placerade i familjehem. Livskrisen för 

mödrarna berodde i några fall på en allmänt jobbig period i livet, sjukdom eller missbruk. Det handlar 

om alltifrån att en av mödrarna kollapsade psykiskt en tid innan placeringen till att en blev våldtagen i 

samband med en skilsmässa och därför hamnade i en akut livskris. Fyra av sju mödrar berättar att det 
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var en skilsmässa som låg bakom livskrisen. M1 och M5 berättar följande om hur deras situationer såg 

ut: 

Jag hamnade i en krissituation och efter fem veckor blev barnen omhändertagna enligt LVU och jag 

själv hamnade på psyket. Barnens pappa skulle sköta hem och barn vilket han inte gjorde så 

socialtjänsten blev inkopplad. De frågade om vi ville ha ett jourhem till våra barn men vi tackade nej 

till det. Efter ett tag blev situationen så ohållbar och barnen togs ifrån oss.   

 
Den var väldigt stökig. Jag bodde själv med henne i lägenheten i… Jag började umgås med gamla 

tjejkompisar som också drog igång och blev aktiva med missbruket efter ett långt uppehåll. Det var 

jävligt rörigt helt enkelt, drickande och annat också. Jag blev lobbad när jag hade med min dotter vid ett 

tillfälle. Det var så det drog igång med socialjouren, jag fick tillbaka henne vid det tillfället. Sen var det 

ett tillfälle sen som syrran och morsan kom förbi. Men det var ju som sagt rörigt en tid innan också, ett 

halvår till ett år någonting.  
 

Även M7 berättade hur hennes situation såg ut ”jag orkade inte, jag kollapsade psykiskt, så jag bad att 

få mina barn placerade ett litet tag. Men det var så svårt sen så jag tog till missbruket”.  

För M2 var det inte en livskris som bidrog till att hon fick familjehemsplacera sina barn utan det 

berodde på hennes funktionsnedsättning. När vi frågar henne om hur situationen såg ut när hennes 

barn skulle placeras berättar hon att hon har förträngt det. Då detta bara skedde för några år sedan kan 

svaret tolkas som att hon tycker att det är för jobbigt att prata om eller att det var en sådan krissituation 

för henne att hon verkligen har trängt undan minnena från det. 

 

6.1.1 Mödrarnas känslor i samband med familjehemsplaceringen  

En annan fråga mödrarna fick, var hur det kändes för de när deras barn skulle flytta ifrån dem. Tre av 

sju mödrar var inte känslomässigt närvarande vid placeringen på grund av någon sjukdom och har i 

efterhand förstått att de har varit upprörda och arga. M1 berättar följande om det ”Jag var redan i ett 

läge där jag inte kunde reagera rationellt. Det vart mycket på en gång, kaka på kaka”. Två av mödrarna 

var helt oförstående och visste inte varför deras barn skulle bli placerade. Ett exempel är M2 som 

berättar i intervjun att hennes ena barn blev tvingad till placering enligt LVU utan att hon och barnets 

fader blev tillfrågade. Hon uppfattar det som att det var helt utan anledning. M2 och barnets fader vet 

inte heller varför deras andra nyfödda barn blev placerad vid födseln. 

Det går att utläsa att sex av sju mödrar inte var sig själva vid placeringen på grund av den livskris 

eller den förändring de gick igenom under den perioden när placeringen skedde. M2 fick sitt ena barn 

placerat vid födseln medan de andra mödrarna hade haft sina barn boende hemma i tre till 14 år innan 

de blev placerade. Tre av mödrarna uttrycker tydligt att de kunde ta hand om sina barn innan de blev 

placerade men att det kan hända saker i ens liv som gör att en förälder inte kan ta hand om sitt barn 

under en period. Det handlar därför inte om att de brister i sin föräldraförmåga. M4 berättar att hon 

under sina 14 år som drogfri fick fem barn men att hon sedan kraschade om då gick tillbaka till ett 

missbruk. Under åren hon var drogfri var hon som vilken moder som helst. Även M5 blev aktiv igen i 

ett missbruk, vilket gjorde att hennes barn fick placeras. M3´s äldsta barn var 14 år när placeringen 

skedde och hon berättar att ”Jag hade varit en välfungerande mamma innan, Jag hade ju 

föräldrapotential men jag hade det inte just då”. 
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M4 berättar att även hon var en välfungerande moder innan hennes barn blev placerade:  

Jag var ju en närvarande mamma i många år och det är klart att dom har saknat sin mamma… Jag tror 

inte att det är människan som är elak egentligen men systemet är jättekonstigt. Man måste bygga upp 

individuella planer som inte är efter en människa. Man kan inte dra alla människor över en kam och tro 

att det är lika. Vi blir sjuka och jag menar vi måste ha rätt att tillfriskna. Och kanske titta på varför vi 

blir sjuka och undvika det igen.   

 

Två av mödrarna fick deras barn placerade enligt LVU (SFS 1990:52). De andra fem mödrarna fick 

sina barn placerade enligt SoL (SFS 2001:453) Trots att en placering enligt SoL (SFS 2001:453) är 

frivillig, var inte alla intervjuade mödrar för en placering. Det är ingen av mödrarna som egentligen 

har velat lämna bort sina barn frivilligt, men några av de har ändå en förståelse till att det var det bästa 

för barnen. Det går inte att dra några slutsatser till att mödrarna som har fått sina barn placerade enligt 

SoL (SFS 2001:453) är mer villiga till stöd och hjälp utan sex av sju mödrar tycker ganska likt i den 

frågan.  

 

6.2 Stöd 

6.2.1 Mödrarnas upplevelser om stöd i samband med familjehemsplaceringen  

En av studiens frågeställningar handlar om mödrarnas upplevelser om stöd i samband med 

familjehemsplaceringen av deras barn. För att kunna besvara den frågeställningen har en fråga om stöd 

vid varje tillfälle tillfrågats. Tillfällena är före placering, vid placeringstillfället, under placering, vid 

eventuell hemflytt och efter en eventuell hemflytt. Detta tema är även nödvändigt för att kunna 

besvara frågeställningen som handlar om vilka förutsättningar och möjligheter det finns att utveckla 

ett stöd för mödrar som både gynnar de och deras barn. 

Tre av sju mödrar upplever att de har fått någon typ av stöd innan deras barn blev placerade. M1 

fick hjälp av något som kallas nätverkshuset, M6 fick hjälp av socialtjänsten genom tips och råd och 

M7 hade hjälp av en stödperson och en kontaktfamilj. Av mödrarna som har erbjudits hjälp före 

placeringen är det två som är nöjda med de insatserna som gavs. M7 tyckte att de insatserna som sattes 

in var bra, men en kort tid efter att hennes barn hade blivit placerade i familjehem blev hon aktiv i ett 

drogmissbruk igen och i samband med det tyckte hon hjälpen upphörde. Hon berättar följande under 

intervjun:  

Jag fick lite stöd innan, men inte så mycket, och innan jag började missbruka så var dom väldigt 

vänliga. Vi jobbade tillsammans. Men när dom upptäckte att jag började missbruka, det gjorde jag inte 

när jag placerade barnen, då vände dom och blev helt annorlunda. Då blev dom fientliga och då var det 

aldrig jag som räknades. Då var det inte tal om att jag skulle få någon hjälp, utan då var det bara barnen 

som gällde.  

  

M6 är den enda modern som har varit nöjd under hela processen och tycker att hon har fått det stöd 

som hon har behövt. Det stöd som hon har fått handlar mest om att hon har fått råd om hur hon kan 

göra i vissa situationer och det bemötande hon fått från socialtjänsten. Hon berättar att det framförallt 

är en socialsekreterare som har varit ett stort stöd för henne. Övriga sex mödrar tycker att de har 

behövt mer stöd än vad de har fått i sin situation. Två av mödrarna har bett om stöd och hjälp men 
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ändå inte fått något. M1 berättar att hon har försökt få socialtjänsten att förklara, ett flertal gånger, vad 

hennes brister i föräldrarollen var, men utan resultat M3 berättar även att hon också försökte få hjälp 

med sitt nya föräldraskap. Hon uttrycker följande:  

… ganska tidig tid efter, som jag minns det då, så vet jag att jag sa uttryckligen att jag ville ha hjälp. Att 

jag ville ha något slags stöd i mitt nya föräldraskap. Jag bad uttryckligen om det och fick inte det för att 

det inte fanns. För jag då menade på att eftersom familjehemmen hade socialsekreterare och så hade 

barnen socialsekreterare, men jag hade ingen socialsekreterare. Och det tyckte jag var väldigt svårt. Då 

frågade jag varför det var så. Jag behövde verkligen stöd i det här nya, det var jättesvårt för mig.  
 

Vid intervjutillfällena hade tre av sju mödrars barn flyttat hem igen, antingen under en period eller mer 

långsiktigt. Ingen av dessa mödrar är nöjda med hur hemflytten har gått till och de tycker inte heller att 

de har fått något stöd i samband med den. M3 och M4 berättar att de inte alls var redo när barnen 

skulle flyttas hem igen, utan de tycker att de bara blev hemkastade. M3 kände inte alla hennes tre barn 

när det var dags för de att flytta hem igen, då hennes umgängen med dem under tiden de bott i 

familjehem bara hade varit sporadisk. Hon var vid intervjutillfället väldigt upprörd över hur 

socialtjänsten har skött hemflytten. Modern flyttade till en ny kommun under tiden barnen var 

familjehemsplacerade och hon hamnade i samband med det mellan stolarna som hon själv uttrycker 

det. Den nya kommunen tyckte inte att barnen behövde vara placerade längre när modern hade ordnat 

upp sitt liv igen. Hon förklarar situationen som följer:  

Jag fick en lägenhet, men jag var ju varken frisk psykiskt eller fysiskt. Och jag hade inga möbler och 

verkligen ingen bra social situation. Då kom den här kommunen på att det här är en sol-placering för 

mammans skull. För det var det ju i början när jag var så sjuk och om jag nu har bostad, och jag har 

förklarat att jag var drogfri eftersom barnen hade berättat att dom ville komma och hälsa på, så tyckte 

dom att rätten till familjehem skulle upphöra. Dom bara slängde hem dom här tre barnen i total kris.  
 

M4 har en annan berättelse om hur det gick till när hennes dotter fick lov att flytta hem till henne då 

hon hade blivit myndig och inte fick bo kvar i familjehemmet längre:  

Flickan bodde hos mig ett tag. Det var jättejobbigt. Hon var lite stökig hon med och socialen visste inte 

vad dom skulle göra. Dom sa att antingen blir hon bostadslös eller så får hon flytta hem till dig, det var 

jag inte beredd på. Dom begick grova tjänstefel. Jag var i ett sådant underläge och man kan inte 

försvara sig. All skuld och skam och det var klart att jag ville ha hem mitt barn, när jag äntligen skulle 

få hem mitt barn. Men det funkade ju inte. Men då tyckte jag inte heller att man kunde se hela 

situationen. Man såg då henne när man pratade om återförening, men man såg inte från min situation.  
 

Under rubriken Mödrarnas livssituation vid placeringen går det att läsa om att fem av sju mödrar har 

barn med olika sorters problematik, vilket har försvårat föräldraskapet för dem. Om en person är i en 

fas där det är allmänt jobbigt eller där något har hänt som påverkar personen negativt kan det krävas 

stöd från omgivningen. Barn med olika sorters problem eller diagnoser kan behöva mer hjälp och 

stöttning i vardagen jämfört med barn som inte har problematik. De mödrar som har berättat om att 

deras barn eller de själva har någon sorts problematik har bekräftat detta. M1 svarar följande på frågan 

om vad hon skulle behöva hjälp med om hennes barn skulle få flytta hem igen:  

Det är lite problematiskt med min yngsta eftersom han har sina diagnoser… Jag behöver ju hjälp så jag 

kan hjälpa honom på bästa sätt. Jag kan redan en del om ADHD och asperger eftersom jag själv har det 

men jag behöver mer hjälp för att kunna stötta honom. Hur jag kan hjälpa honom i skolan och allt med 

den delen.  
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Mödrar som får sina barn familjehemsplacerade hamnar i en position där de inte längre duger som 

föräldrar och blir maktlösa gentemot myndighetsutövarna. Av intervjuerna går det att utläsa att de lätt 

glöms bort då socialtjänsten tycker att problemet är löst när barnet har fått flytta till en annan familj. 

Det är inte lika självklart att en biologisk moder som får sina barn familjehemsplacerade behöver hjälp 

av samhället som till exempel en försörjningstagare gör. Följande berättar M2 för oss om hennes 

erfarenheter av socialtjänsten som myndighetsutövare under intervjun:  

Dom bryter mot allting i lagen, dom bryr sig inte om dom blir anmälda. Jag har fått höra att andra 

mammor har fått förfalskade journaler och jag misstänker att dom gör det med min med… Varför får 

pundarna ha barn hemma och våldtäktsmän? Men vi som är utvecklingsstörda eller andra som är helt 

friska, vi blir av med barnen…  
 

Exemplet förtydligar att modern känner sig maktlös inför socialtjänsten som är en 

myndighetsutövning. Hon tycker inte att socialtjänsten lyssnar på henne och det hon behöver ta reda 

på letar hon upp själv, framförallt på internet.   

  

6.2.2 Stöd utanför socialtjänsten  

Samtliga mödrar utom M6 är missnöjda med det stöd som socialtjänsten enligt lag ska erbjuda 

biologiska föräldrar vid en familjehemsplacering. Även om vissa har blivit erbjudna stöd har det varit 

fel sorts stöd för dem. Av de mödrar som inte tycker att det har fått stöd från socialtjänsten upplever 

tre att de har fått stöd från annat håll istället. M1 och M2 har deltagit i en stödgrupp för mödrar med 

familjehemsplacerade barn. De tycker att det har varit bra att träffa och kunna knyta kontakter med 

andra mödrar i liknande situationer. M1 säger följande om stödgruppen:  

Det enda som har varit stöd var när jag började i mammagruppen. Det är det enda stöd jag har fått i det 

här… Tanken är att få igång ett nätverk. Jag kan försöka förklara hur det är att bli av med mina barn 

men någon som aldrig har varit med om det kan aldrig förstå. Så där har man nu mycket nya vänner.   
 

M2 har utöver stödgruppen även haft stöd från vänner och familj. M5 tycker även hon att hon har haft 

stöd av vänner och familj hela tiden, hon har haft kontakt med mödrar i likande situation som henne 

själv vilket hon tycker har varit skönt. Hon menar att ingen kan förstå henne lika bra som de som har 

liknande erfarenheter. De fyra mödrarna som upplever att de inte har fått något stöd alls har på något 

sätt eller någon period missbrukat droger under tiden deras barn var familjehemsplacerade, de menar 

att de har blivit ensamma i samband med missbruket och då förlorat kontakten med familj och vänner.  

 

6.2.3 Mödrarnas önskemål om hur de vill att stödet ska se ut 

Detta tema är nödvändigt för att kunna besvara frågeställningen om mödrarna inte tycker att stödet är 

tillräckligt och vad de i dessa fall önskar. Som tidigare nämnts är det endast en av sju mödrar som är 

helt nöjd med det stöd som hon har fått under hela tiden och innan hennes barn placerades. De övriga 

sex har önskemål och förhoppningar om hur de tycker att stödet till mödrarna borde se ut. Det största 

önskemålet som framkommit vid flera intervjuer är en bättre kommunikation mellan socialtjänsten och 

den biologiska modern. Det handlar i flera fall om missförstånd och otydlighet mellan parterna, vilket 

gör att det kan uppstå onödigt lidande för framförallt modern. Två av mödrarna tycker att 
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socialtjänsten ser mer till lagar och paragrafer än att vara mänskliga i den krissituation som blir när ett 

beslut av denna karaktär tas. M1 beskriver följande exempel:  

Jag hade önskat att dom var mer mänskliga. Det handlade bara om lagar och paragrafer och hon gömde 

sig bakom dom och kunde inte gå ner på att vi faktiskt var i en kris. Man handlar inte rationellt i ett sånt 

läge. Och sen att dom hade kunnat sätta sig in i hur det är att leva med diagnoser. Det hade varit min 

största önskan just då.   
 

Tre av mödrarna önskar fler trepartssamtal mellan biologiska föräldrar, familjehemmet och 

socialtjänsten. De tror att vissa missförstånd skulle kunna undvikas vid dessa möten. Kontakten mellan 

de biologiska föräldrarna och familjehemmen skulle även kunna bli bättre vid denna typ av möten och 

att alla får samma information. Att alla får samma information är något som M5 tycker är viktigt, hon 

menar att många missförstånd blir för att hon får en information och familjehemmet en annan. Tre av 

mödrarna hade önskat en stöd- eller kontaktperson från socialtjänsten, främst för att underlätta 

kommunikationen mellan de. M7 berättar varför hon tycker att det hade varit bra med en 

kontaktperson:  

Jag önskar att jag hade fått stöd, att man hade jobbat tillsammans. Att underlätta hemflyttningen, att få 

stöd innan, under tiden och efter, så kanske en kontaktperson. Det var ju en stor omställning att dom 

flyttar hem igen, både känslomässigt och praktiskt, naturligtvis. Ja, en kontaktperson som man hade 

haft, vad ska man säga? Inte fri tillgång till, men regelbundet ändå som välvilligt finns till för en. Inte 

för att jaga fel utan för att stötta en, det hade jag önskat. Både för barnen och för mig så att vi hade 

kunnat få en avslappnad relation igen. Det här är många år sen men jag kämpar fortfarande med den 

känslan att jag måste gottgöra barnen, och det hade jag behövt ha hjälp med då tillsammans med 

barnen.  
 

M3 tycker att socialtjänsten borde ha både ett föräldraperspektiv och ett barnperspektiv i utredningar 

gällande familjehemsplaceringar. Hon förstår varför det ofta är ett barnperspektiv men att barnen 

behöver en stark förälder. För att en moders föräldraförmåga ska stärkas behövs insatser för henne 

som i slutändan även gynnar barnet. Hon menar även att socialtjänsten borde ha ett familjeperspektiv 

istället för ett individperspektiv som hon tycker att det har varit i hennes fall, där psykiatrin tog hand 

och henne och socialtjänsten tog hand om barnen och familjehemmet. M4 berättar även hur de såg 

hennes barn men inte henne. Hon önskar att hon kunde ha fått hjälp när socialtjänsten såg att det 

började spåra ut. Hon berättar att de endast såg hennes barn medan hon blev bortglömd. Två av 

mödarana tycker att det borde finnas ställen som kan ta emot hela familjer under trygga former. 

Samma mödrar tycker även att det borde finnas någon slags katastrofplan eller någon form av 

familjejourer, som borde fungera ungefär som kvinnojourer fast för hela familjer. Det saknas en 

beredskap som fångar upp de familjer som hamnar i kris och ofta behöver snabb hjälp. M4 tycker 

följande:  

... kunna utarbeta en katastrofplan, för barnens skull. För det är mina barn som har mått fruktansvärt 

dåligt. Jag var ju en närvarande mamma i många år och det är klart att dom har saknat sin mamma, Att 

man på något sätt har en katastrofberedskap, man står ju ganska handfallen… Det fanns ingen 

beredskap att hantera såna här kriser. Istället skövlar man bara ännu mer och trasar sönder ännu mer. 

Jag tror inte att det är människan som är elak egentligen men systemet är jättekonstigt. Man måste 

bygga upp individuella planer som inte bara är efter en människa. Man kan inte dra alla människor över 

en kam och tro att alla är lika. Vi blir sjuka, och jag menar man måste ha rätt att tillfriskna. Och kanske 

titta på varför vi blir sjuka och undvika det igen… Vi måste hjälpa varandra, jag tror inte att någon kan 

bestämma över våra huvuden utan vi måste hjälpa varandra.  
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De mödrar vars barn har flyttat hem igen önskar att återföreningen hade skett på ett annat sätt, 

samtliga av dessa tre mödrar är missnöjda med hur hemflyttningen har gått till. M3 ger en tydlig bild 

om hur det gick till när hennes barn flyttade hem igen och hur hon tycker att återföreningen borde ha 

gått till istället:  

För det första skulle dom ju absolut inte ha flyttat hem i det läget. Jag var ju inte redo att ta hem dom 

här barnen. Jag hade inte dom förutsättningarna. Jag hade inte ens haft förutsättningar även om dom 

inte hade haft så stora svårigheter, men två barn med funktionshinder, Och det hade ju inte gått bort. 

Och dessutom det vi hade varit med om, den plötsliga långvariga separationen och så hade jag ju inte 

fått stöd under den tiden barnen hade varit placerade. Så jag hade ju inte hanterat den nya föräldrarollen 

på ett bra sätt heller. Man gör ju inte så mot barnen tänker jag. Inte mot mig heller, men mot barnen var 

det fruktansvärt faktiskt. Och det jag tänker mig är att man ska ha en långvarig inskolning. En tydlig 

hemtagningsutredning och sedan en långvarig utskolning då från familjehemmet och inskolning hos 

mig. och sen ett uppbyggt kontaktnät iden nya kommunen. Vad finns det för resurser? Vad händer om 

det inte fungerar? Och sådana grejer. Så det är ju typ alla fel dom kunde göra.  
 

M4 berättar följande om vad hon hade önskat när hennes dotter skulle få flytta hem igen:  

Kanske att hon och jag hade fått komma bort. Att vi hade fått mer professionell hjälp med terapi och 

såna saker, för att bearbeta. Hon behövde bearbeta sin sorg och ilska som hon bar på. Vi hade kanske 

kunnat få hjälp och bygga upp någonting. Nu efteråt känns det som att hon blev ännu trasigare, att vi 

gick och nötte på varandra under lång tid. Hon missbrukade, polisen kom och gjorde husrannsakan hos 

mig, jag var drogfri. Det var jättekaotiskt. Dom fattade inte det här riktigt, dom lyssnade inte och 

fattade inte vad jag sa. Hon bodde hemma i nästan två år.  
 

Sammanfattningsvis är en bättre kommunikation med socialtjänsten, ett mer individanpassat stöd, 

någon form av en katastrofplan och en möjlighet att träffa mödrar i likande situation som de själva de 

fyra största önskemålen från mödrarna.  

 

6.3 Sorg 

Samtliga mödrar uttrycker en känsla av sorg i samband med att deras barn blir placerade. Det finns en 

sorg i hur situationen såg ut för deras familjer och för hur det blev. Temat av sorg har uppkommit i sex 

av sju intervjuer med mödrarna och är relevant för alla studiens frågeställningar. Mödrarna uttrycker 

en självklarhet i att de ville behålla barnen hemma, men att det i vissa fall inte fungerade och att det i 

andra fall inte fick behålla barnen och att barnen tvingades flytta ifrån dem. Fyra mödrar berättar att de 

ville att barnen skulle bo kvar hemma, men att socialtjänsten placerade barnen. M1 berättar följande  

Dom frågade om vi ville ha jourhem till barnen, vi tackade nej. Efter ett tag blev situationen ohållbar 

och barnen togs ifrån oss… vi ägnade första tiden åt att bråka. Vi försökte i vild förtvivlan förstå varför 

dom tog det här beslutet 

 

Mödrarna berättar med uppgivenhet att det fanns mycket mer socialtjänsten kunde göra innan en 

placering skulle bli aktuell. Det finns en stor sorg hos mödrarna i att de inte fått tillräckligt med stöd 

innan placeringstillfället. Mödrarna berättar att de inte tycker att de får stöd i att hantera och bearbeta 

det som hänt. Det mesta av mödrarnas upplevelser kring stödet finns beskrivet under rubriken stöd, 

men här följer citat av M1 

Jag hade inte fått den hjälp och stöd jag behövde till min yngsta son med asperger och ADHD, så visst 

kan jag förstå nu i efterhand att det säkert såg jättekaotiskt ut när man tittade på vår familj, men om 

man hade tid att titta fanns det strikta rutiner och allting fanns. 
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M2 berättar följande om hennes reaktion på socialtjänstens arbete som upprör henne ”dom kollar inte 

hur hemmet ser ut innan de tar barnet… det har dom inte gjort i efterhand heller”. M4 berättar följande 

”Jag var emot placeringen, jag ville ha hjälp, men dom kunde inte erbjuda mig hjälp … Jag önskar att 

jag hade fått stöd redan vid skilsmässan och när man såg att det spårade ur”. 

Sex av sju mödrar beskriver en sorg i och med den ensamhet de hamnar i när barnen blir placerade 

och hur de blir lämnade utan något nätverk omkring sig. Mödrarna har i de flesta fall inte levt med en 

partner i samband med placeringen. Flera av mödrarna har heller inte något nätverk sedan innan 

placeringen, vilket gör att de inte har någon att vända sig till efter att deras barn flyttat ifrån de. Många 

av mödrarna beskriver även hur lämnade de känner sig när inte heller socialtjänsten finns tillgängliga 

för dem. M3och M7 beskriver följande: 

… mitt nätverk har varit dysfunktionellt… min mamma blev aldrig nykter… och min pappa är också 

alkoholist … inte nog med att man inte har något stöd, men det är ju en oerhörd belastning att ha dom 

här familjemedlemmarna. Man blir så utsatt när soc tagit barnen, man blir så väldigt ensam. Det är inte 

så lätt att bygga förtroenden för andra människor, om man blivit kränkt mycket och så. Det är ju så man 

upplevt mycket av socialtjänsten. Jag tror det är ganska vanligt att vi som har missbrukat, att vi har det 

havererade föräldraskapet och den dysfunktionella familjen i övrigt. 

 

… jag blev ju ensammast i hela världen. Min familj vände mig ju ryggen också. Andra gjorde också 

det, och kyrkan jag var med i. så jag var bara helt, helt ensam. Det var ingen som tänkte på mig längre 

då, jag hade bara skuld.  

 

Mödrarna berättar även hur de blev bemötta av socialsekreterare. De berättar att de bara koncentrerade 

sig på lagar och inte bemötte mödrarna på ett värdigt sätt. De berättar även om sorgen de känner när 

samarbetet med socialtjänsten inte fungerat bra. Flera mödrar berättar att de inte vet varför deras barn 

blivit placerade och den ovissheten fördjupar sorgen. Mödrarna vet inte vad som kommer hända och 

varför. En sådan kris som uppstår när ett barn tas ifrån sin mor blir ännu värre när modern inte kan 

förstå varför barnen blir placerade, eller hur planen för framtiden ser ut. De vet inte vad de har att 

vänta sig. Nedan följer ett citat från M1: 

… vi försökte i vild förtvivlan förstå varför dom tog det här beslutet. De har hela tiden sagt att jag ska 

komma till insikt med mina brister i föräldrarollen. Men jag har hela tiden försökt få fram vad jag 

brister i, men jag har bara fått det svaret att jag ska få insikt i det. Ja, men jag undrar ju vad jag brister i. 

Jag har aldrig fått några konkreta svar… Jag hade önskat att dom var mer mänskliga. Det handlade bara 

om paragrafer och lagar som de gömde sig bakom dom. Hon kunde inte förstå att vi faktiskt var i kris. 

Och jag hade önskat att hon kunde sätta sig in i hur det är att leva med diagnoser.  

 

Mödrarna har beskrivit vilket trauma det inneburit för de att få sina barn familjehemsplacerade, 

även den krisreaktion som kommer i samband med detta. Mödrarna lämnas utan stöd och får svårt 

att klara av detta, samtidigt som de kämpade med den sorg det innebär att förlora sitt barn. 

 

6.4 Socialtjänsten 

Under den här rubriken besvaras frågeställningen om hur stödet och mödrarnas upplevelser kring 

placeringen har sett ut. I alla intervjuer med mödrarna framkom det hur de upplevde kontakten med 

socialtjänsten. Nyckelord som kom fram inom temat för socialtjänsten var hur samarbetet sett ut, hur 

kommunikationen var mellan dem, hur pass tydliga socialtjänsten varit gentemot mödrarna, hur de fått 
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information och vilken information de fått. Ytterligare två nyckelord som kom fram var hur 

socialtjänsten arbetar från ett barnperspektiv och att det saknas ett helhetsperspektiv. Nedan 

presenteras de i tre underrubriker.  

 

6.4.1 Samarbete 

Alla utom M6 tycker att samarbetet med socialtjänsten har varit bristfälligt. M1 berättar att de tog ett 

hastigt beslut och inte tog kontakt med habiliteringen där hennes son var inskriven för att se hur de 

jobbade med honom. Två mödrar berättar att socialtjänsten inte riktigt följer lagarna, och att det är 

viktigt att de gör det i besluten om barn ska omhändertas. De upplever att det skett många misstag i 

deras eget fall och i andra fall de hört talas om i och med att socialtjänsten inte sett till lagarna. M2 

berättar 

… dom bryter alltid mot lagen. Mot allting i lagen… … jag läser på lagarna på datorn, så får man 

berätta för soc istället, eftersom att de inte kan lagen. Det är vi som får rätta dom på mötena, det tycker 

jag är fel. … de pausar mötena för att läsa på.  

 

M3 beskriver också hur socialtjänsten inte använt lagarna på rätt sätt i hennes fall ”… man måste titta 

på lagarna. Hade mina barn haft LVU hade detta inte hänt…”.  

Mödrarna menar att det är viktigt att se till lagarna och de specifika fallen. M2 upplever att hon kan 

lagarna bättre än socialtjänsten och känner inget förtroende för om de beslut socialtjänsten tar i 

frågor om hennes barn. M3 menar att hennes barn kommit till skada genom att de inte tagit rätt 

beslut i frågan. Barnen blev hemskickade till modern, trots att hon inte ännu var frisk, för att barnen 

var placerade enligt SoL och inte LVU. M3 berättar även hon om ett exempel där samarbetet med 

socialtjänsten inte fungerat bra 

Jag tog kontakt med den nya kommunen, ny socialtjänst. Jag sa som det var, att jag känner inte mina 

barn och vi är i total kris. Efter många turer blev vi inskrivna på prisma, men dom kunde bara jobba på 

uppdrag av socialtjänsten om det var ett LVU som stod och väntade vid dörren. … Så vi fick ingen 

hjälp. Vi försökte i flera år, men vi fick ingen hjälp. … Jag hade slutat knarka, men jag drack ju 

fortfarande. … Så jag försökte anmäla mig själv. Det var så svårt, vi hade kontakt med alla ställen i den 

kommunen. Sen fick jag inte anmäla mig själv, så då anmälde skolan. Men dom öppnade ingen 

utredning för dom trodde att det var mamman som låg bakom anmälan. Jag ringde socialjouren, dom 

var hemma ett par gånger, men dom gjorde ingen utredning under alla dessa år. Katastrof.  

 

M2 berättar att hon inte tycker att samarbetet med socialtjänsten fungerat bra i och med att, som hon 

upplevde det, att de tvingade henne till en psykolog medan hon sa att det inte var den typ av stöd hon 

behövde. M4 tycker att socialtjänsten ska titta på de resurser som finns och vad som kan göras 

annorlunda om det är någonting som inte fungerar, vilket de inte gjort i hennes fall. M7 beskriver att 

samarbetet verkligen inte fungerat bra i hennes fall då socialtjänsten ställde ett ultimatum när dottern 

skulle flytta hem. Socialtjänsten uttryckte det som att dottern antingen skulle bli bostadslös eller flytta 

hem igen till modern. Modern hamnade i ett underläge och ville gärna ha hem sitt barn, men det 

fungerade inte just då. Tidigare hade hon bett om att få hem sin dotter igen, när hon hade en ordnad 

situation men då ville inte socialtjänsten flytta tillbaka dottern till sin mor. M4 berättar om hur 

samarbetet med socialtjänsten fungerade jättebra fram till dess att hon började missbruka, då ville de 
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inte längre hjälpa henne. Även denna moder bad om att få hem sina barn igen när hon hade ordnad 

tillvaro, men socialtjänsten motsatte sig det och ville att de skulle flytta till ett nytt familjehem med 

tvångsomhändertagande. Modern bestred detta i rätten och fick då hem sina barn igen. Ytterligare en 

moder, M3 anser att samarbetet inte fungerade när hennes barn skulle flytta hem. Barnen blev först 

frivilligplacerade för att modern blev psykiskt sjuk och sedan gick ut i missbruk. När modern flyttade 

och bytte kommun genomgick hon en behandling som även gjorde henne drogfri. Därefter fick hon en 

lägenhet och när barnen berättat att de ville träffa mamman och socialtjänsten i den nya kommunen 

sågs modern som frisk och hade bostad och fick barnen flytta hem igen, trots att modern inte var frisk. 

M4, M7 och M3 ger exempel på detta. 

… Jag hade bett om att få vårdnaden om min tös när jag blev drogfri, men det fick jag inte. … 

Minstingen, flickan bodde hos mig ett tag. Det var jättejobbigt. Hon var lite stökig hon med och 

socialen visste inte vad dom skulle göra, och jag visste inte vad jag skulle göra. Dom sa att antingen blir 

hon bostadslös eller så får hon flytta hem till dig. Det var jag inte beredd på. Dom begick grova 

tjänstefel. Jag var i ett sådant underläge och man kan inte försvara sig. All skuld och skam, och det är 

klart att jag ville ha hem mitt barn när jag äntligen skulle få hem mitt barn. Men det funkade ju inte… 

man såg det inte från min situation.… det var jättekaotiskt. Dom fattade inte riktigt. Dom lyssnade inte 

och fattade inte vad jag sa.  

 

… Nej, inget stöd över huvud taget när de skulleflytta hem, dom var emot det. Jag hade tagit körkort 

igen och jag hade varit drogfri i ett och ett halvt år, jag hade lämnat prover två gånger i veckan och 

skött allt umgänge, hade bostad var omgift och allting. Ändå sa dom att dom inte skulle få flytta hem, 

utan att dom skulle bli placerade i ett annat familjehem. … men en dag vägrade dottern åka tillbaka för 

hon ville stanna hos mig. … då skulle dom tvångsomhänderta barnen helt plötsligt så att de inte skulle 

flytta hem. Och det fanns ingen anledning till det, så jag skaffade en advokat och de ansökte om 

tvångsomhändertagning, men det fick dom ju avslag på för det fanns ju inget skäl till det. 

 

Barnen kom hem efter tre år och det var en jättehemsk situation. Jag är jätteglad att dom kom hem, men 

sättet dom kom hem på… … jag lämnade psykiatrin och gick ut i missbruk, jag har missbrukat som 

ung… … så jag återtog det missbruk jag haft sedan tonåren. Men i alla fall så var jag hemlös och så och 

hamnade i en liten kommun nere i... Så jag bodde först i husvagn ett halvår och blev drogfri först då… 

… och sen fick jag en lägenhet. Jag var ju inte frisk varken psykiskt eller fysiskt. Och jag hade inte 

möbler och ingen bra social situation. Och då kom den här kommunen på att det här bara var en SoL-

placering för mammans skull. … och om jag nu har bostad och jag hade förklarat att jag var drogfri för 

att barnen hade berättat att de ville komma och hälsa på, så tyckte dom att rätten till familjehem skulle 

upphöra. Dom bara slängde hem de här tre barnen i total kris.  
 

Mödrarna upplever att det inte finns något samarbete med socialtjänsten och att allt inte hade behövt 

sluta lika illa som det gjorde, eller att familjen behövt inte behövt må lika dåligt, om det funnits ett 

bättre samarbete.  

 

6.4.2 Kommunikation, information och tydlighet 

Mödrarna anser att de inte fått tillräckligt med information från socialtjänsten under hela den tid som 

deras barn varit placerade eller i de fall där barnen fortfarande är placerade. Det har inte varit en bra 

kommunikation mellan mödrarna och socialtjänsten, det har varit otydlig information och mödrarna 

får i många fall kämpa för att få reda på saker de vill veta. Två av sju mödrar upplever dessutom att de 

inte fått reda på varför deras barn har blivit familjehemsplacerade. 

M1 berättar  
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… dom har hela tiden sagt att jag ska komma till insikt med mina brister i föräldrarollen, men jag har 

hela tiden försökt få fram vad jag brister i… … jag har aldrig fått något konkret svar. 

… vi har pratat lite om när de äldsta ska flytta hem, men med de två yngre barnen säger de ingenting. 

Förhoppningen från mig är att de ska flytta hem igen.  

 

M2 berättar även hon att hon inte vet varför hennes barn blivit placerade ”sonen blev tvingad LVU 

utan att fråga oss. Utan anledning. Vi har inte fått veta varför. … vi vet inte varför flickan placerades 

heller”.  

 

M5 berättar vid två olika tillfällen i intervjun att kommunikationen varit bristfällig 

 

Jag önskar att jag hade fått veta, jag visste inte ens vilka handläggarna var. Kommunikationen helt 

enkelt, och vad som krävdes av mig.… kommunikationen mellan mig och de på barn och 

ungdomsenheten har väl varit lite sådär halvdan hela tiden. 

 

Som det går att läsa om under temat mödrarnas önskemål om hur de vill att stödet ska se ut  

längre upp, har flertalet mödrar berättat att de inte har några gemensamma möten mellan 

socialtjänsten, familjehemmet och mödrarna själva. Mödrarna tycker att det skulle vara bra med 

gemensamma möten eftersom att det i många fall blir missförstånd mellan dem och att alla får olika 

information om vad som gäller. M1 berättar följande om detta 

Vi har aldrig haft möten tillsammans. Jag har velat ha sådana möten då det var väldigt mycket 

missförstånd i början. … just så att det blir samma information till alla. Nu har det blivit så att 

familjehemmet har fått en information och jag en, så har det blivit bråk för att det har blivit missar. Men 

dom fortsätter att envisas med att vi inte ska ha gemensamma möten. … jag vill ha mer gemensamma 

möten i fortsättningen för att undvika missar. 

 

Även M2 tycker att alla parter bör vara med på mötena ”Var sjätte månad ska man ha möte. 

Familjehemmet är inte med. … dom ska vara med, det står i lagen”. M5 håller med de andra två 

mödrarna ”... det hade varit bra med trepartssamtal, att man sitter ner tillsammans. Dom har haft 

möten, men jag har inte blivit tillfrågad att vara med”. Mödrarna tycker inte att de är tillräckligt 

delaktiga i vad som händer. De får ingen information om vad som kommer hända och mödrarna 

lämnas i en obehaglig ovisshet. De känner inget engagemang från socialtjänsten och det kan då bli 

svårt för mödrarna att orka kämpa för att förbättra sin livssituation och för rätten till umgänge och allt 

som rör deras barn.  

 

6.4.3 Barnperspektiv och saknaden av helhetsperspektiv 

Mödrarna upplever att det inte finns något helhetsperspektiv inom socialtjänsten. De flesta mödrarna 

tyckte inte att socialtjänsten tog hänsyn till situationen familjen hade vid placeringen, utan bara arbetar 

utifrån ett barnperspektiv och lämnar sedan modern utan stöd och hjälp. Fem av sju mödrar upplever 

att de inte finns något helhetsperspektiv från socialtjänsten, utan att det enbart ses till barnens 

perspektiv. Som visats i citaten ovan om en önskan till möten med alla tre parter är en del av 

avsaknaden till helhetsperspektiv. M3 tycker inte heller att de hade ett helhetsperspektiv, eftersom att 

de inte tog hänsyn till att situationen såg ut som den gjorde delvis på grund av sonens diagnos. Hon 
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tycker att socialtjänsten bara arbetar utifrån ett barnperspektiv och ger barnen stöd, men lämnar 

modern utan stöd och hjälp. Hon berättar på flera ställen i intervjun: 

Hade mina barn haft ett LVU hade inte detta kunnat hända, så för deras skull så var det inte bra att det 

var en SoL-placering på grund av mina svårigheter.  

… om jag hade fått den hjälpen, om man hade haft ett familjeperspektiv och inte bara ett 

individperspektiv där man lät psyk ta hand om mig och soc ta hand om barnen .… det är någonting man 

måste se över. Hade man haft ett barnperspektiv här så hade det varit busenkelt att fatta ett beslut, att 

det är socialtjänsten. Barnen behöver en helnykter mamma som mår bra. … det saknas också 

föräldraperspektiv, men det hör ju ihop. Att utgå från att de här barnen behöver en stark förälder och 

sedan satt in insatser till det, som hade styrkt min föräldraförmåga. Det hade varit mycket enklare för 

socialtjänsten, men man trasslar in sig .… roligt att ni gör denna studie och hoppas den inspirerar hur 

man kan jobba effektivare med det här med barnperspektivet. 

 

M4 berättar att hon inte känt sig delaktig och att inte socialtjänsten har haft något helhetsperspektiv i 

hennes fall, ”Jag tycker att socialen hade kunnat inkludera mig mer under barnens tid även om jag inte 

var drogfri. Det hade kanske kunnat få mig att vilja bli drogfri.” M6 tycker att socialtjänsten har gett 

henne insatser för dotterns skull och därför har hon sett ett helhetsperspektiv med arbetet kring hennes 

dotter. ”Jag har fått stöd från socialtjänsten. Det är för att min dotters skull, att hon ska ha det bra med 

struktur och allting. Jag har fått mycket hjälp”. M7 upplever inget helhetsperspektiv. ”Jag önskar att 

jag hade fått stöd, att man hade jobbat tillsammans. … efter jag börjat missbruka tänkte dem bara på 

barnen. Det var ingen som tänkte på mig längre då, jag hade bara skuld.” Mödrarna kommer i kläm 

när socialtjänsten arbetar ur ett barnperspektiv. De blir inte hjälpta och lämnas utan stöd. Mödrarna 

berättar hur en helhetssyn inom socialtjänsten är att tänka på barnets bästa. Mödrarna uppger att det 

hade hjälp deras barn om även de fått hjälp med sina svårigheter. 

 

6.5 Den nya föräldrarollen  

I intervjuerna har det framkommit en ny typ av föräldraroll. Barnet har, när de flyttar till ett 

familjehem, flera föräldrar att förhålla sig till, både familjehemsföräldrarna och den biologiska 

modern. Det blir en ny typ av föräldraskap som är väldigt svår att förhålla sig till och det blir svårt för 

mödrarna i att reda ut hur de ska vara förälder på avstånd. Det blir svårt för mödrarna både på grund 

av det trauma det innebär att få sina barn familjehemsplacerade och på grund av att de inte får något 

stöd i att vara förälder, i den nya konstellationen, tillsammans med familjehemsföräldrarna. M3 

berättar i detta exempel om hur det känns med det nya föräldraskapet. 

… och dessutom det vi varit med om, den plötsliga och långvariga separationen och så hade jag ju inte 

fått stöd under den tiden barnen varit placerade. Så jag hade ju inte hanterat den nya föräldrarollen på 

ett bra sätt heller. … det här är ju ett slags sätt att bilda familj, där barnen bor hos en annan familj och 

man inte har vardagsansvaret. Man känner inte till de familjerna, väldigt anonym och osynliga och 

finns inte. Familjehem har man väl läst om och hört talas om men aldrig de andra i den situationen. 

Man är så totalt oförberedd. Man kan tänka sig in i, när man är gravid, att tänk om jag får ett 

funktionshindrat barn. Men man tänker ju aldrig att ens barn inte ska växa upp hemma. Om det ska 

växa upp i en annan familj hur det känns, hur det blir för mig och vad jag får för roll i det. Så tänker 

man ju inte. Det är på något sätt ett omöjligt föräldraskap. Det finns inte ens ett namn på det.  

 

Mödrarna hamnar i en helt ny sits genom att bli en förälder på avstånd. Det går att utläsa samma 

funderingar hos flertalet av mödrarna trots att det inte uttrycks i samma tydlighet som exemplet ovan. 
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Mödrarna tycker det är svårt att vara förälder samtidigt som de inte har barnen hos sig. Många mödrar 

känner sig inte alltid som en förälder eftersom att de inte är med i barnens vardag.  

 

6.5.1 Förhållande till familjehemmet och umgänge 

Det är en skillnad i hur kontakten sett ut med familjehemmet beroende på om barnen varit 

placerade hos en släkting eller en okänd familj, både om placeringen varit frivillig eller inte. Det 

upplevs också vara olika bra kontakt med familjehemmet beroende på om mödrarna sköter den 

kontakten själv. M1 berättar att det fungerar bäst när hon sköter kontakten med familjehemmet 

själv ”Nu håller jag den mesta kontakten med familjehemmet själv, det fungerar bäst så”. M2, M5, 

M6 och M7 berättar följande om kontakten med familjehemmet 

Där dottern bor är kontakten bra, hon är SoL-placerad. Där sonen bor ringer familjen till soc om jag 

köper något till honom. Det står i lagen, det får dom inte göra. Jag har kontakt med familjerna, men jag 

får egentligen inte det där sonen bor.  

 
Det är både bra och dåligt med att dottern är placerad i en anhörigfamilj. Både för- och nackdelar. Jag 

vet ju att hon har det bra och inte behöver tänka på att det ska vara problem. Dom har bra ekonomi och 

har ett hus och rutiner, det vet jag ju. Men sen finns det ju nackdelar också eftersom att det är familj. 

Det kan vara svårt att ta upp saker.… jag känner att jag inte vill bli osams och kan säga ifrån riktigt 

eftersom att hon bor där. Jag rättar mig efter situationen.… vi har skött den mesta av kontakten själva, 

från bägge håll. Men dom har ändå tyckt att vi klarar det ganska bra själva.… sen tror jag det är fördel 

att det är familj. Jag kan ju vara där hela dygn, ibland två nätter.  

 
Kontakten är bra. Är det någonting så hör de av sig, eller så hör jag av mig. Vi messar med varandra, 

det tycker jag är bra. Men det var inte bra till en början. Då tyckte man att dom tog över min roll.  

 
Jo, på många sätt var det väl bra. Barnen hade det ju bra och dom var snälla mot mig, men de var ju 

benhårda med att göra som socialen sa. Och dom är fortfarande med i bilden nu. Men dom gick mer in i 

vår familj än vad mina barn gick in i deras. Dom hade inga egna barn och inte några andra fosterbarn 

heller.  

 

Umgänget har sett olika ut för mödrarna. Några av mödrarna har inte träffat sina barn mycket alls när 

de bodde i familjehem på grund av att de inte ville att barnen skulle se de medan de missbrukade. De 

andra mödrarna har haft både övervakat umgänge och att barnen får bo hos mödrarna över en helg. 

Det har även sett olika ut för mödrarna hur umgängets utformats och samarbetet med socialtjänsten i 

den här frågan. Nedan följer några exempel från intervjuerna. M1 och M5 berättar: 

Jag har stridit för att få umgänge med barnen… Jag träffar de äldsta barnen en helg i månaden, dom bor 

här hela helgen. Dom yngsta barnen träffar jag fyra timmar i månaden, nu är det ensamt umgänge… 

Barnen träffar varandra ungefär var tredje månad, det är väldigt sällan. Dom äldsta vill att 

syskonumgänget ska vara oftare. Jag har föreslagit att de båda familjehemmen ska träffas utöver 

umgängena, men det har snart gått tre år och det har inte hänt någonting.  

 
Vi träffas varannan vecka. Sova över hos mig har de sagt att vi väntar med tills det närmar sig hemflytt. 

Jag var inte jättenöjd över det beslutet i början, det var inte riktigt vad jag hade tänkt. Vi pratade om det 

på förra mötet, jag har försökt ta det med min släkting men jag vill ju inte bli osams eftersom att jag 

åker dit och sover. Jag kan göra dagsutflykter och sådant. Jag behöver inte bara sitta där, det är inte som 

att min släkting sitter och vaktar mig. jag har det ändå ganska bra om jag jämför med andra, så det är 

rätt okej ändå. … och jag kan ju vara där hela dygn, ibland två nätter.  
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M4 berättar följande om hur umgänget med hennes barn såg ut ”Jag fick träffa barnen med 

övervakning, i en soc-lägenhet utan tv och radio. … Jag träffade barnen varannan vecka i början. 

Visade sedan ett positivt urinprov och fick då inte alls träffa barnen något mer.” Mödrarna beskriver 

hur olika svårt det varit att ha en bra kontakt med familjehemmet. Modern som har sitt barn placerat 

hos sin släkting tycker att det går ganska bra och att de kan bestämma ganska fritt hur de lägger upp 

umgängestiden. Men att det samtidigt kan vara komplicerat att släktingen har en slags maktposition 

som är svår att förhålla sig till. De flesta mödrar som har haft en hyfsat bra kontakt med 

familjehemmet uppger att kontakten då gått direkt mellan modern och familjehemsföräldrarna. Det är 

mer komplicerat när socialtjänsten ska vara mitt i mellan denna kontakt.  
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7. Analys 

I analysen kommer tolkningen av resultatet att kopplas till tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna för studien. Analysen är uppdelad i tre teman: Mödrarnas behov av stöd, sorg samt 

barnperspektivet och dess konsekvenser. Temana är valda efter vad som framkommit i resultatet, för 

att kunna uppnå studiens syfte och kunna svara på frågeställningarna. Temana går in i varandra på en 

del ställen men för att förenkla för läsaren är materialet uppdelat efter bästa förmåga under varje tema. 

Vilken frågeställning som besvaras var står beskrivet under varje tema. 

 

7.1 Mödrarnas behov av stöd 

För att frågeställningarna som handlar om hur mödrarna uppfattar att stödet har sett ut och för att 

kunna utforma ett stöd för biologiska mödrar, ska kunna besvaras, är detta tema nödvändigt. Temat tar 

upp varför mödrarna behöver stöd, vilket typ av stöd som behövs och hur de önskar att stödet skulle se 

ut. 

Enligt flera paragrafer i SoL (SFS 2001:453) har biologiska mödrar rätt till stöd vid 

familjehemsplaceringar. Mödrarna har rätt till råd, stöd och annan hjälp de kan behöva. Exempel på 

stöd som kan erbjudas är föräldrautbildning eller samtalsstöd. Trots att lagstiftningen säger att mödrar 

har rätt till stöd har det framkommit vid intervjuerna med mödrarna att alla utom en tycker att de har 

fått fel sorts stöd eller inte tillräckligt med stöd, under hela processen när deras barn har blivit 

familjehemsplacerade. Några mödrar berättar att de har blivit erbjudna stöd men att det har varit fel 

sorts stöd för dem. Samtliga mödrar tycker däremot att de har eller har haft ett behov av stöd i hela 

eller delar av placeringsprocessen. Två av dem berättar att de vid flertalet tillfällen har bett om stöd 

från socialtjänsten men ändå inte fått det.  

 

7.1.1 Individanpassat stöd 

I resultatet går det att se att mödrarna har behov av olika typer av stöd och att stödet därför måste vara 

individanpassat efter varje individs behov. Aunos et al. (2003) har i sin studie kommit fram till att 

biologiska mödrar behöver ett långvarigt stöd som är anpassat efter både deras och deras barns behov. 

Några av mödrarna fick eller erbjöds stöd innan placeringen, vid placeringstillfället och under 

placeringen, men de uttryckte tydligt att det var fel sorts stöd för dem. Ett exempel är modern 

tvingades av Socialtjänsten att gå till en psykolog när hennes barn hade fått flytta ifrån henne enligt 

LVU (SFS 1990:52), men att hon inte alls tyckte att det var rätt typ av stöd för henne. Hon önskade 

istället ett bättre samarbete med socialtjänsten och en bättre kommunikation mellan dem, bland annat 

för att hon skulle få veta varför hennes barn blev omhändertagna. De mödrar vars barn flyttade hem 

till de igen är inte alls nöjda med det stödet som gavs i samband med det. När ett barn har bott ifrån sin 

biologiska moder under en längre tid betyder det att barnet och modern inte känner varandra lika bra 

som de gjorde innan. Det krävs därför en långsam hemflytt där barnet och föräldern lär känna varandra 

igen, vilket det går att utläsa ur resultatet. Om modern inte har fått stöd att bearbeta de känslor som 
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uppkommit i samband med att barnet flyttade är dessa fortfarande obearbetade vid hemflytten. Detta 

leder till en ohållbar situation för både henne och barnet om det skulle få återvända hem senare i livet. 

Jenkins (1969, refererad i Mayes & Llewellyn, 2012), menar att det trauma som blir när ett barn flyttar 

ifrån sin biologiska moder kan förstärkas vid hemflytt om modern inte har fått hjälp att bearbeta 

känslorna som uppstod vid placeringen. De flesta av mödrarna känner att socialtjänsten är helt 

oförstående för deras situation. Det har varit i samband med bemötandet de fått men också i besluten 

som tagits.  

 

7.1.2 Ny föräldraroll som är svår att definiera 

Det blir många nya förhållningssätt i och med det nya föräldraskapet som uppstår för den biologiska 

modern vid en familjehemsplacering. Modern måste bemötas av förståelse och få konkret information 

kring det nya föräldraskapet som familjehemsplaceringen innebär. En moder vars barn flyttar till en 

annan familj behöver dels stöd i sorgearbetet men även i det nya föräldraskapet som blir genom 

placeringen. Det finns inget namn på den nya föräldrarollen som den biologiska modern får i samband 

med familjehemsplaceringar. De nya föräldrarna blir familjehemsföräldrar, plastmamma, plastpappa, 

styvmamma, styvpappa, det finns många namn. För den biologiska modern finns det ingen benämning 

på det nya föräldraskapet som innebär att vara den ”borttappade”, ”frånboende” eller 

”diskvalificerade” föräldern (Widerlöv, 2012). Några av mödrarna berättade att de kände skuld och 

skam i och med att de blev diskvalificerade som föräldrar till sina barn. Det är inte lätt för de 

biologiska mödrarna att stå kvar som den självklara modern till sitt barn. De är en biologisk moder, 

men tas ofta ifrån den titeln. Mödrarna berättade att det var svårt att ha ett bra förhållande med det nya 

familjehemmet genom det nya föräldraskapet. De berättade att kontakten mellan dem var ganska bra, 

trots att det var mycket svårt för mödrarna både känslomässigt och praktiskt att sköta det nya 

umgänget och kontakten med familjehemmet själv.  

Enligt lagstiftningen som ger mödrarna rätt till stöd, beskrivet tidigare i uppsatsen under bakgrund, 

är det meningen att mödrarna ska få stöd i hela förändringen. En viktig del för att barnet senare ska 

kunna flytta hem är att behålla relationen mellan barnet och den biologiska modern, varför det är 

viktigt att socialtjänsten tillhandahåller det stöd som modern behöver för att upprätthålla kontakten 

med sitt barn. Det blir en komplicerad situation mellan familjehemsföräldrarna och den biologiska 

modern. Om inte modern heller får stöd i att bearbeta sorgen eller klara riktlinjer om hur det nya 

föräldraskapet ska se ut, med umgänge med mera, lämnar det modern i en undergiven position. Då har 

hon inte möjlighet att agera som förälder, inte ens på avstånd, till sitt barn (Fyhr, 2003).  

 

7.1.3 Hur mödrarna tycker att stödet ska se ut 

I resultatet går det att läsa om de mödrar som inte är nöjda med stödet och vad de istället önskar. Det 

som önskas är en tydligare kommunikation med socialtjänsten och att samarbetet förbättras. Mödrarna 

får som det är nu själva läsa på lagarna eftersom att socialtjänsten inte ger de svaren. De hamnar i stor 
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ovisshet om vad som gäller och får svårt att lita på att socialtjänsten gör sitt jobb. Det är väldigt viktigt 

att socialtjänsten har en kunnig person som delger modern informationen hon behöver och kan svara 

på frågorna hon har (Fyhr, 2003). Två av mödrarna för denna studie hade någon diagnos med 

kognitiva svårigheter. De upplever bemötandet från socialtjänsten annorlunda eftersom att de behöver 

få informationen på ett mer tydligt sätt. Personer med kognitiva svårigheter kan ha svårare att bearbeta 

information de fått, speciellt om den inte utryckts på ett specifikt och konkret sätt. För att ta in 

informationen behöver den förmedlas på tidigare beskrivet sätt, samt vara ett tydligt budskap (Lundin 

& Mellgren, 2012). Dessa två mödrar var de enda mödrarna som inte visste varför deras barn blivit 

omhändertagna, vilket tydligt visar att socialtjänsten inte har kunnat bemöta de utifrån deras behov 

enligt Fyhr och Lundin & Mellgren. Det betyder även att socialtjänsten inte har kunnat anpassa sitt 

arbetssätt utifrån deras kognitiva förmåga eller där de befann sig i sin sorg, vilket tyder på stora brister 

hos socialtjänsten. Mödrarna talade öppet om sina svårigheter under intervjuerna och omfattas av Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387). Mödrarna är därför berättigade 

viss typ av stöd som ska hjälpa de i sin vardag, som även skulle kunnat underlätta föräldraskapet. 

Forskningen visar att dessa mödrar behöver tydlig information och att stödet kan behöva vara mer 

långvarigt än i andra fall. 

Två av mödrarna önskar att det skulle finnas någon sorts katastrofplan som kan användas när ett 

beslut om familjeplacering tas. Detta kan kopplas till Höjer (2007) som skriver att mödrar som lämnar 

ifrån sig sina barn kan hamna i krisreaktioner och trauman. Det är därför viktigt att dessa mödrar 

fångas upp och därför är förslaget om en katastrofplan bra. Mödrarna menar att katastrofplanen borde 

vara någon form av ett paket där allt finns med som modern kan behöva i början och att det sen går 

över till en mer långsiktig lösning. I resultatet har det även framkommit att mödrarna tycker det är bra 

att prata och träffa andra mödrar i samma situation som de själva. Två av de intervjuade mödrarna 

deltar i en stödgrupp av denna form och tycker det är bra. Två andra mödrar berättar att de träffar 

andra mödrar via en förening som de själva har startat. Detta kan förstärkas genom Widerlöv (2012) 

som skriver att hon har startat en förening för missbrukande föräldrar som har familjehemsplacerat 

sina barn, syftet med föreningen är att föräldrarna ska kunna ge stöd och råd till varandra. Att mödrar 

behöver stöd av andra i samma situation som de själva kan kopplas även till Mayes och Lleewellyn 

(2012), som har kommit fram till i sin studie att vissa mödrar skulle tycka det vore bra med grupper 

där mödrarna får träffa andra i samma situation. Att mödrarna själva startar föreningar där de kan få 

stöd tyder på att det saknas stöd från socialtjänsten och att de själva gör något åt situationen. Detta är 

mycket viktigt att reflektera över eftersom det visar att mödrarna behöver stöd men inte får det. 

 

7.2 Sorg 

Sorg var en känsla som alla intervjuade mödrar berörde på ett eller annat sätt i intervjuerna. Det är 

därför ett nödvändigt tema för analysen och för att frågeställningen om mödrarnas upplevelser ska 

kunna besvaras. Sorgen kopplas under denna del av analysen främst ihop med Fyhrs sorgteori. 
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När ens barn familjehemsplaceras blir det en bekräftelse på att inte duga som förälder och att någon 

annan måste ta hand om ens barn istället. Enligt Höjer (2007) kan biologiska mödrar därför känna en 

stor skam och skuld över vad som hänt och isolerar sig samtidigt som deras nätverk krymper. De kan 

också bli stämplade som en dålig förälder, både av samhället och av anhöriga. Att biologiska mödrar 

kan känna både skuld och skam över att deras barn blir familjehemsplacerade var något som två av de 

intervjuade mödrarna bekräftade. Det är inte heller ovanligt att mödrar som får sina barn placerade i 

familjehem kan känna både sorg, ilska och förlust över det som har hänt och behöver få hjälp med att 

hantera dessa känslor (Mayes & Llewellyn, 2012). Känslor i samband med placeringen är något som 

även Widerlöv (2012) skriver om i sin artikel. Hon skriver att det lätt uppkommer känslor som skuld, 

skam och ånger vid placeringen och att föräldern är arg på sig själv eller på samhället. Detta kan i sin 

tur även förstås genom Trulsson (1998) som skriver att mödrarna kan bli stämplade som dåliga 

mammor och få en känsla av förlorat värde. Hon menar att en del ser dessa mödrar som oansvariga 

och omoraliska. Om föräldern inte får stöd och hjälp att hantera dessa känslor kan det leda till ett 

återfall eller ökat missbruk. Det blir även svårare med fortsatt föräldraskap och det kan bli en sämre 

livskvalité i framtiden för både förälder och barn (Widerlöv, 2012). Alla dessa exempel har tagits upp 

av en eller flera mödrar under intervjuerna vilket är en förklaring till att de inte har fått hjälp att 

bearbeta sina känslor. Enligt Höjer innebär det en ekonomisk skillnad för modern när barnet flyttar till 

en annan familj. En del har bidrag som den enda inkomsten. Vissa mödrar blir då hemlösa eftersom att 

de inte kan betala sitt boende. De kan då, i vissa fall, hamna i en beroendeställning till andra som till 

exempel missbrukare eller våldsamma män på grund av att de är beroende av pengar. Detta var inget 

som framkom i intervjuerna med mödrarna men som ändå måste finnas i åtanke i andra fall för mödrar 

i dessa situationer. Genom att mödrarna blir hemlösa och därför får det svårt att hålla ihop en ordnad 

livssituation och även svårt att behålla kontakten sina barn. 

 

7.2.1 Sorgens innebörd för mödrarna 

Höjer (2007) skriver att mödrar som placerar sina barn kan känna sorg, vilket i sin tur kan leda till 

krisreaktioner och trauman. Att mödrar känner sorg vid dessa tillfällen bekräftas även av Mayes och 

Llewellyn (2012) som menar att sorg kan uppstå vid förluster eller när relationer bryts. Det har 

ifrågasatts om personer med utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionshinder kan känna sorg, 

men att alla kan känna en stor skuld i vad som hänt. Men i studien till denna uppsats är det ingen 

skillnad i känslan av sorg mellan de som har en funktionsnedsättning och de som inte har det. Att 

lämna bort sina barn, eller att de tas ifrån en är en stor förlust. En förlust av en person innebär inte 

enbart att en människa dör, utan det är en förlust i mödrarnas fall när deras barn flyttar ifrån de. 

Mödrarna reagerar därför på samma sätt som när en person dör, eftersom att känslan av förslut är 

densamma. Därav de krisreaktioner och trauman familjehemsplaceringen triggar igång hos modern när 

hon blir av med sitt barn, som visat sig i resultatet. Även positiva förändringar kan vara stora förluster 

vilket kan kopplas till de mödrar som lämnade bort sina barn frivilligt enligt SoL (SFS 2001:453). 
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Några av dessa mödrar säger att de självklart inte ville att deras barn skulle flytta ifrån de men att 

situationen var ohållbar och krävde det. En av mödrarna berättar att hon blev sjuk och att det var 

därför hennes barn fick placeras för både hennes och barnens bästa, vilka då placerades enligt SoL 

(SFS 2001:453). Trots att placeringen var frivillig kände modern en oerhört stor sorg över denna 

förlust.  

 

7.2.2 Stöd i sorgeprocessen  

I resultatet framkommer det att samtliga intervjuade mödrar känner någon form av sorg, oftast en 

oerhört stor sorg, när deras barn flyttat ifrån de och att de lämnas helt utan stöd till bearbetning av 

sorgen, eller stöd att komma till rätta med sitt liv igen. Trulsson (1998) har i sina studier kommit fram 

till att mödrarna hamnar i en försämrad livssituation efter det att barnen familjehemsplacerats, detta 

eftersom att de lämnas utan stöd. Körner (2009) beskriver att socialtjänsten, familjehemmet och de 

biologiska föräldrarna gemensamt ska ansvara över barnets utveckling. Därför bör alla vara delaktiga i 

de beslut som tas och att de tas gemensamt, och om de inte tas gemensamt att besluten informeras till 

alla berörda parter. Detta kan kopplas till resultatet som visar att flera av de intervjuade mödrarna 

önskar denna typ av trepartssamtal. 

De mödrar som känner sorg i samband med placeringar behöver enligt Fyhr (2003) stöd i 

sorgeprocessen. Sorg hör ihop med trygghet och när en individs inre trygghet raseras, vilket den oftast 

gör vid sorg, kan den behöva kompenseras med ett tryggt yttre sammanhang eller en trygg omgivning. 

Det betyder att de personer som en sörjande individ möter är viktiga eftersom de är möjliga 

trygghetsgivare- eller förstärkare. Dessa personer kan vara familjemedlemmar, vänner, bekanta, 

professionella hjälpare eller helt obekanta personer. Saknar modern ett nätverk och tryggheten som det 

kan ge är det mycket viktigt att hon får stöd från annat håll. Även Mayes och Llewellyn (2012) skriver 

i sin studie att mödrar som får sina barn familjehemsplacerade kan känna sorg och att de behöver stöd 

från samhället eller från sitt nätverk för att kunna hantera dessa känslor. Som tidigare nämnts är det 

viktigt hur modern i sorg blir bemött av varje enskild människa omkring henne. Därför kan det ställas 

extra höga krav på bemötandet från socialtjänsten med dessa mödrar i trauma, kris och sorg.  

Enligt Fyhr (2003) är det viktigt att en människa sörjer det som har förlorats och gärna så snabbt 

som möjligt efter det inträffade. Ett hinder i sorgearbetet är att tryggheten i omgivningen inte räcker 

till eller att den drabbade förväntas klara sorgearbetet själv utan stöd från andra. En sorg måste 

bearbetas för att den inte ska ligga kvar och gro. Den kan då blomma ut senare i livet som exempelvis 

depression, ångest och sömnsvårigheter. Några av de intervjuade mödrarna berättade att de led av 

dessa problem och det är en förklaring till att de inte har kunnat sörja eller saknat stöd för att kunna 

sörja. Vissa av de intervjuade mödrarna berättar att de gick ut i ett missbruk en kort tid efter att deras 

barn blev placerade. De blev i samband med missbruket ensamma och hade därför inget nätverk att ta 

hjälp och stöd ifrån. Enligt flera paragrafer i SoL (SFS 2001:453) är socialtjänsten skyldig att ge denna 

sorts stöd till de biologiska mödrarna. Alla intervjuade mödrar utom en tycker inte att de har fått 
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tillräckligt eller rätt sorts stöd av socialtjänsten. Några av de har haft stöd från annat håll istället, som 

till exempel vänner, familj eller bekanta. De som inte har haft stöd från eget nätverk har därför känt sig 

ännu mer ensamma och isolerade efter att deras barn har blivit placerade och flyttat ifrån de. Med den 

sorg som uppstår, i samband med förlusten av deras barn, är det viktigt med tryggheten runt om för att 

kunna gå in i sorgearbetet. Om modern inte har tryggheten i sig själv är det viktigt att få den av andra 

utomstående personer. Viktigast är det i direkt anslutning till förlusten (Fyhr, 2003). I resultatet går det 

att utläsa att de flesta mödrarna inte har haft något nätverk att använda sig av och få stöd från i sin 

sorgeprocess. Återigen är det då viktigt att mödrarna får den hjälpen från socialtjänsten som de har rätt 

till.  

Många av de intervjuade mödrarna tycker att kommunikationen och informationen ifrån 

socialtjänsten har varit bristfällig. I två av fallen har mödrarna inte ens fått information om varför 

deras barn blivit placerade. Det beror antingen på socialtjänstens bristfälliga kommunikation med 

modern, eller att mödrarna inte var mottagliga för informationen där de befann sig i sin sorgeprocess. 

Enligt ett bra bemötande i sorgeprocessen är det viktigt att socialtjänsten anpassar sitt förhållningssätt 

till varje enskild moders sinnesstämning och situation. Information om placeringen ska ges till 

mödrarna på ett sätt som de är mottagliga för. Ibland behöver modern få höra informationen flera 

gånger, när hon är i sorg, för att hon ska kunna förstå den (Fyhr, 2003). Enligt den forskning som har 

gjorts är det även mycket viktigt för föräldrarna att veta varför deras barn har blivit placerade. Om 

föräldrarna inte får svar på varför deras barn blir placerade kan det leda till ett trauma som blir ännu 

större om barnen senare skulle flytta hem till modern igen (Mayes & Llewellyn 2012). Det är därför 

viktigt att socialtjänsten har en öppen kommunikation till modern för att vara behjälpliga att ge 

stödinsatser och se till att modern får bearbeta sin sorg. Det ligger i deras ansvar att se till att det finns 

en trygghet för modern, i sig själv eller i moderns nätverk som gör de möjligt för henne att gå in i 

sorgeprocessen. Socialtjänsten har inte kunnat uppfylla mödrarnas behov av att se till att det finns 

trygghet i moderns omgivning. 

 

7.3 Barnperspektivet och dess konsekvenser 

Att en ny föräldraroll uppkom i samband med placeringarna och att anknytningen har betydelse 

kommer att analyseras under detta tema. Det kommer att göras en koppling till anknytningsteorin och 

till tidigare forskning. Det kommer även att göras en analys av barnperspektivet som togs upp vid 

flertalet intervjuer. Detta tema är nödvändigt för att frågeställningarna som handlar om mödrarnas 

upplevelser vid familjehemsplaceringar och för att ta reda på vilka förutsättningar och möjligheter det 

finns att utforma ett stöd ska kunna besvaras. 

 

7.3.1 Barnperspektiv och anknytning 

Föräldrarollen och hur socialtjänsten bedömer placeringsbeslut styrs mycket av vilken anknytning 

barnet haft till föräldern och hur gamla de var när de placerades, samt hur mycket de träffats efter att 
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barnet placerats. Anknytningsteorin är därför till stor del kopplad till arbetssättet med 

familjehemsplaceringar. Barnet behöver få träffa sin anknytningsperson och behålla den anknytning 

som finns för att senare i livet kunna flytta tillbaka till sin biologiska moder (Karlsson, 2010). Modern 

behöver stöd i att få träffa sitt barn för att inte drabbas fullt ut av det trauma det innebär att förlora sitt 

barn. Får modern behålla kontakten med sitt barn är det lättare för henne att ha något att kämpa för, att 

se ett mål i framtiden och att kunna få hem sitt barn igen. Detta är även något som framkommit i 

intervjuerna i fråga om umgänge och kontakten med familjehemmet. 

I resultatet går det att se ett samband mellan en livskris eller annan förändring hos mödrarna och att 

deras barn har blivit familjehemsplacerade. Det går även att se en koppling till att mödrarna själva 

eller deras barn har någon funktionsnedsättning som har försvårat föräldraskapet för mödrarna. Aunos, 

Goupil & Feldman (2003) skriver att mödrar med intellektuella funktionshinder är i behov av mer stöd 

än andra. Enligt Körner (2009) är en av anledningarna till att barn blir placerade i familjehem att 

föräldrarna inte kan se till att deras barn inte kan få sina grundläggande behov tillgodosedda. 

Anknytningen är ett av de grundläggande behov som barnet måste få tillgodosett. Karlsson (2010) 

skriver att barnet kan ha en otrygg anknytning till sina föräldrar och att det kan få konsekvenser för 

barnet i framtiden. Socialtjänsten tar hänsyn till barnets anknytning i frågor som rör barnets bästa. Till 

exempel om de ska flytta hem till den biologiska modern efter en familjehemsplacering, eller om 

barnet ska bo kvar i den nya familjen eftersom att anknytningen till familjehemsföräldrarna är starkare 

än till den biologiska modern. Det är ännu viktigare ur ett anknytningsperspektiv att barnet får flytta 

tillbaka till sin förälder igen om barnet bott där i flera år innan placeringen. Det är på samma sätt vid 

övervägningen om barnet ska bo kvar i familjehemmet om det flyttat dit tidigt efter födseln och inte 

har knutit an till de biologiska föräldrarna tillräckligt. Om föräldrarnas omsorgsförmåga kan förbättras 

bör en nära och kontinuerlig kontakt mellan barnet och föräldrarna ske. Om föräldrarnas 

omsorgsförmåga inte tros komma att förbättras är det viktigare att stödja utvecklingen av barnets 

anknytning till familjehemsföräldrarna än en kontakt med de biologiska föräldrarna (Broberg et al., 

2008). Det är många av mödrarna som inte har fått veta om det är meningen att barnen i framtiden ska 

flytta tillbaka till de eller inte. I resultatet har det framkommit att det är viktigt för föräldrarna att få 

veta hur socialtjänsten ser på placeringen i framtiden. Anknytningsteorins centrala utgångspunkter om 

anknytningen är trygg eller inte kan beskriva det arbetssätt som socialtjänsten har, som genomsyrar en 

del beslut om barnets bästa i förhållande till barnets anknytningsperson (Karlsson). Konsekvenserna 

för modern ur detta perspektiv är att hon inte kan få stöd eftersom att stödinsatser endast kan ges om 

de kan styrkas för lagarna om barnets bästa. Trots att lagarna, som uppmärksammats i bakgrunden till 

uppsatsen, om det stöd som modern är berättigad till i samband med familjehemsplaceringar berättar 

mödrarna i intervjuerna att de inte fått något stöd i och med placeringen. Det visar på att socialtjänsten 

har ett inrutat arbete som oftast vänder sig till barnen, och modern glöms bort. Detta trots att 

stödinsatser till modern gynnar barnet både på kort och på lång sikt. Arbetet som socialsekreterare och 

socionom innebär att ha ett helhetsperspektiv, att vara spindeln i nätet och knyta ihop kontakterna 
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mellan olika aktörer (Börjesson, 2010). Barnperspektivet begränsar därför möjligheterna till 

socionomernas ursprungliga arbetsuppgifter inom samhället. De flesta mödrarna tycker däremot att det 

inte finns något helhetsperspektiv i sättet att arbeta hos socialtjänsten och tycker det är väldigt dåligt. 

Genom att socialtjänsten arbetar ut ett barnperspektiv lämnas modern utan stöd, vilket har framkommit 

ur mödrarnas intervjuer. Mödrarna har berättat i intervjuerna att de känner sig väldigt ensamma och av 

socialtjänsten lämnade att klara sig själva. Socialtjänsten har lagen att luta sig tillbaka mot när det 

gäller att alltid se till barnens bästa, vilket gör att det går att tolka på det sättet att inte se till helheten 

eller moderns behov.  

 

7.3.2 Barnperspektiv i utredningar och beslut 

Mödrarna beskriver olika tillfällen då de påverkats mycket negativt av barnperspektivet. En av 

mödrarna beskriver att stödet såg bra ut innan hon föll tillbaka i missbruket, men direkt i samband med 

återfallet lämnades hon helt ensam. Detta eftersom socialtjänsten ur barnperspektivet inte ville låta 

barnen träffa modern som missbrukade. Lagen är utformad på ett sätt att barnets bästa och barnets 

behov alltid ska stå i fokus vid utredningar och i andra beslut som tas där barn är inblandade. Lagarna 

är tydliga med att barnet ska skyddas från alla möjliga faror som det kan komma i kontakt med och 

tolkas lika specifikt som de är skrivna. Därför lämnas modern utan stöd och i vissa fall utan umgänge 

med sina barn, och barnen får inte träffa sin moder och anknytningsperson. Enligt Karlsson (2010) är 

själva kärnan i anknytningsteorin att barnet är beroende av andra människor för att överleva. Barnet 

kan inte överleva på egen hand och skapar därför ett beteendesystem för att få omvårdnad av andra. 

Barnet anknyter under de första levnadsåren till de människor som finns mest i deras omgivning, 

vilket vanligtvis är föräldrarna. Flyttar ett barn till en familjehemsfamilj under de första åren kommer 

barnet att anknyta till dessa föräldrar istället och det blir därför inte en självklarhet att det bästa för 

barnet är att flytta hem till sina biologiska föräldrar igen. 

Anknytningsteorin kan på samma sätt användas genom att se till barnets bästa, med samma 

utgångspunkt men inkludera modern i det barnperspektivet. Detta genom att ge stödinsatser till 

modern för att barnets bästa ska uppfyllas. Till exempel att ge stöd till umgänge och ge stödinsatser 

som hjälper modern att få en tillräckligt ordnad livssituation som barnen kan vistas i igen och därmed 

bo tillsammans med sin biologiska moder. I ett vidare barnperspektiv bör modern erbjudas 

stödinsatser, enligt barnperspektivet, för att kunna behålla sitt barn hemma, barnets hemmiljö och 

första anknytningsperson. Detta alternativ är det bästa för både modern och barnet och det bör därför 

arbetas mer för att det inte ska bli en familjehemsplacering. Om barnet ändå behöver flytta till ett 

familjehem, måste socialtjänsten ge modern stöd för fortsatt umgänge med barnen för att behålla 

anknytningen till de. Detta gynnar modern genom en positiv känsla och för att vilja till exempel hålla 

sig nykter och leva under ordnade former för att nå mål som även kan leda till hemflytt av barnet i ett 

senare skede. Flera av de intervjuade mödrarna berättar i att de får sköta kontakten mellan de och 

familjehemmet själva vilket tyder på att socialtjänsten brister i detta och mödrar kommer i kläm. Som 
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tidigare nämnts önskar några intervjuade mödrar trepartssamtal med de, familjehemmet och 

socialtjänsten. Mödrarna hävdar att många missförstånd kan undvikas med dessa möten och det skulle 

underlätta kontakten mellan mödrarna och familjehemmet, vilket i sin tur underlättar umgängena 

mellan modern och barnet.  

 

7.4 Sammanfattning 

Mödrar som får sina barn familjehemsplacerade har ett stort behov av stöd, de behöver stöd i att 

bearbeta de känslor som kan uppstå. Framförallt är sorg något mödrar känner vid den förlust som 

uppstår när deras barn måste flytta till en annan familj. De intervjuade mödrarna saknar idag stöd och 

tycker att det stöd som erbjudits inte varit rätt för de. Det behövs ett mer individanpassat stöd som kan 

fånga upp mödrarna vid den mest traumatiska tiden i början för att sedan bli mer långsiktigt. I 

intervjuerna har det även kommit fram att mödrarna behöver stöd i den nya föräldrarollen som uppstår 

vid placeringar. Mödrarna behöver stöd i att hantera den nya situationen och att på bästa sätt kunna 

behålla umgänget med sina barn utan att relationen med familjehemmet ska komma emellan. Ett annat 

viktigt tema som har framkommit i analysen är barnperspektivet och vad det innebär för modern. 

Socialtjänsten ska arbeta ur ett helhetsperspektiv men ändå förhålla sig till barnperspektivet vilket gör 

att modern lätt glöms bort och hamnar i kläm. Vad som framkommit i denna studie är att socialtjänsten 

inte har gjort sitt jobb och erbjudit dessa mödrar sitt stöd. Stödet till mödrarna har varit bristfälligt eller 

varit fel sorts stöd inom många områden och socialtjänsten kan och ska ge dessa mödrar mer stöd i 

samband med familjehemsplaceringar.  
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8. Studiens sammanfattning 

8.1 Slutsatser 

I studien har det framkommit att alla intervjuade mödrar utom en inte är nöjda med det stöd som 

socialtjänsten enligt lag ska erbjuda biologiska mödrar. Mödrarna berättar att de behöver stöd i den 

nya föräldrarollen som de hamnar i när deras barn blir familjehemsplacerade och hjälp att hantera den 

sorg som uppstår. Enligt Socialstyrelsen (1997, 2012) står det att de utvecklat en tjänst som heter 

”föräldrastöd vid placering” och som ska ge föräldrarna extra stöd i vardagen en tid efter placeringen, 

något som alla, utom en, av mödrarna i studien kunde bekräfta att de inte fick. Samma antal mödrar 

berättar också att socialtjänsten inte bekräftade mödrarnas känslor av förlust och kränkning. Det 

väcker frågan om varför dessa mödrar inte kunnat få den hjälp som de har rätt till, och hur 

socialtjänsten kan låta bli att ge eller erbjuda det stöd som de är skyldiga till. 

Mödrarna tycker att det behövs någon form av ett krispaket som kan användas vid den första 

traumatiska tiden när barnen flyttar och att stödet sedan blir mer långsiktigt. Mödrarna önskar mycket 

praktisk hjälp och en egen kontakt på socialtjänsten för att underlätta kommunikationen. Mödrarna 

tycker att kommunikationen från socialtjänsten har varit bristfällig. Kommunikationen är viktig för att 

undvika missförstånd och för att mödrarna faktiskt ska förstå varför deras barn blir placerade. 

Mödrarna berättar att de behöver stöd i att hantera den nya situationen, arbeta efter kortsiktiga och 

långsiktiga mål och framför allt någon att prata med när de hamnar i denna förlust och sorg, som det 

innebär när ens barn blir familjehemsplacerade. Mödrarna behöver även stöd i den nya föräldraroll 

som blir i och med placeringen. Att socialtjänsten kan ordna någon form av stödgrupper för mödrarna 

är ett önskemål då mödrarna tog upp att det var skönt att prata med andra i samma situation. I tidigare 

forskning och vid ett par av intervjuerna har det framkommit att mödrar deltar i föreningar som är 

anordnade av andra, eller som de själva har startat, där de kan ge stöd och råd till varandra. Dessa 

föreningar är ett exempel på att mödrarna försöker göra något åt situationen själva då de inte tycker att 

de får tillräckligt med hjälp från socialtjänsten. 

För både mödrarna och barnens skull borde mödrarna fångas upp redan innan en placering sker och 

sedan följa de under hela processen. Forskningen visar att mödrarna har en sämre livssituation två år 

efter placeringstillfället vilket betyder att det förebyggande arbetet är betydelsefullt. Lika viktigt som 

det förebyggande arbetet är att arbeta långsiktigt med mödrarna och med individuella planer som görs 

tillsammans med modern. Eftersom barnets bästa alltid ska beaktas i utredningar och beslut glöms 

modern lätt bort men det är viktigt att även stödja modern för barnets skull. Barnet behöver en trygg 

moder för att en eventuell återflyttning ska kunna ske och det är en av anledningarna till varför 

stödinsatser för modern ska sättas in. Att sträva efter en återflyttning bör göras i de fall när barnet och 

modern har skapat en anknytning. Om barnet flyttar till ett familjehem under de första levnadsåren 

kommer det knyta an till familjehemsföräldrarna och då är det inte lika aktuellt med en återflyttning 
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till den biologiska modern, beroende på hur umgänget och kontakten med den biologiska modern sett 

ut från födseln. 

Eftersom mödrarna inte kan få stöd via barnperspektivet och för barnets bästa skulle ett alternativ 

vara att de kan få stöd från andra enheter på socialtjänsten och inte glömmas bort som de lätt gör idag. 

Bara för att de inte kan beviljas stöd i förhållande till barnets bästa är socialtjänsten ändå skyldiga att 

hjälpa de som behöver hjälp i samhället, och då via andra enheter som inte är insatser som sätts in med 

tanke främst på barnet. För att detta ska vara möjligt behövs ett bättre samarbete mellan enheterna på 

socialtjänsten. Studien har inte undersökt hur utredningarna till familjehemsplaceringarna har sett ut 

och därför kan inga slutsatser om vad socialtjänsten såg i förhållande till att barnens behov inte blev 

tillgodosedda dras. Men varför mödrarna lämnades utan stöd, oavsett anledningen till att deras barn 

blivit placerade, kan ifrågasättas. 

 

8.2 Diskussion 

Slutsatserna av vår studie är att mödrarna vid familjehemsplaceringar inte har fått tillräckligt med stöd. 

En förklaring till det, som framkommit i intervjuerna, är det barnperspektiv socialtjänsten arbetar med. 

Bristfälligt stöd gör att mödrarna lämnas ensamma och att det blir svårt för de att bearbeta de känslor 

som uppkommer i samband med placeringen. Resultatet visar även att den nya föräldrarollen som 

uppstår i samband med placeringen kan vara svår att hantera utan stöd och konkret hjälp. Den gör att 

mödrarna blir osäkra vilket kan påverka relationen till barnet negativt. 

Denna studie är relevant för socialt arbete och socialtjänstens arbetssätt och kan kopplas till andra 

sociala fält. Sorg är vanligt förekommande inom socialt arbete, eftersom sorg kan uppstå vid olika 

typer av förluster. Couglan, McGuinnes och Power (2014) har gjort en studie om mödrar som förlorar 

sitt barn vid förlossningen eller precis efter. Att en moders barn dör är en annan sorts förlust jämfört 

med den förlust som biologiska mödrar känner när deras barn blir familjehemsplacerade men 

bearbetningen av sorgen är lika viktig. Coughlan et al, skriver att människor i sorg kan ha svårare att ta 

emot och förstå information, vilket har blivit bekräftat i intervjuerna med mödrarna som har 

familjehemsplacerat sina barn. Författarna till studien skriver vidare om de reaktioner sorgen kan 

väcka, de ger exempel på att det är vanligt med känslor som ångest, ilska och skuld. En människa i 

sorg måste få hjälp och stöd av andra att bearbeta dessa känslor, både av professionella och av andra i 

samma situation. Även detta är något som kan kopplas till studien om mödrarna som har 

familjehemsplacerat sina barn. Richardson, Cobham, McDermott och Murray (2013) har gjort en 

studie om personer med psykiska sjukdomar och den sorg och förlust som drabbar deras 

familjemedlemmar. Detta är en annan typ av förlust som leder till sorg och som behöver bearbetas 

genom stöd från andra enligt författarna. 

Studien är även relevant för andra föräldrar som på något sätt får ett nytt föräldraskap. 

Familjehemsförälder är ett exempel på ett nytt föräldraskap, genom att ta hand om någon annans barn. 

Medan den biologiska modern får kämpa med hur hon kan förhålla sig till den nya rollen, ska 
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familjehemsföräldrarna ta hand om barnet som sitt eget vilket blir en annan form av föräldraskap. 

Enligt Körner (2009) är detta inte alltid helt enkelt om barnet exempelvis har gått igenom flera 

separationer tidigare, för det kan då ha brister i sitt tillit-system. Detta kan orsaka problem i 

familjehemmet. Barnet kan ifrågasätta familjehemsföräldrarna om de verkligen kan älska den som de 

biologiska föräldrarna gör. En familjehemsförälder kan behöva kvalificerad hjälp för att barnet ska bli 

tryggt och för att kunna etablera djupa relationer. Dessa stödresurser är väl utvecklade och 

kostnadseffektiva för samhället vilket tyder på att familjehemsföräldrar har stödinsatser som fungerar 

till skillnad från de biologiska mödrarna. Enligt Höjer (2007) ingår det även i 

familjehemsföräldraskapet att förutom ge vård och fostran till placerade barn även att ta emot de 

placerade barnens biologiska föräldrar i sitt hem, skjutsa barnen till de biologiska föräldrarna och 

ibland delta vid umgänget. Detta är något som familjehemsföräldrarna uppfattar olika, men det ingår i 

deras form av föräldraskap även om det avviker från ett vanligt föräldraskap. En del 

familjehemsföräldrar kan uppfatta de biologiska föräldrarna som farliga, olämpliga eller försumliga 

vilket kan påverka umgänget mellan barnet och den biologiska modern negativt. Detta kan kopplas till 

studien då några av de intervjuade mödrarna inte tyckte att de hade någon bra relation med 

familjehemsföräldrarna. 

 

8.3 Vidare forskning 

Att studien om mödrars upplevelser av stöd är en aktuell forskningsfråga finns det bevis på i resultatet 

och i den tidigare forskning som har gjorts. Det behövs fortsatt forskning om hur stödet kan 

individanpassas för både modern och fadern eller båda tillsammans. Eftersom denna studie inte berör 

färdrars upplevelser är det av intresse att ta reda på hur deras erfarenheter ser ut. Det behövs även 

fortsatt forskning om hur enheterna på socialtjänstens samarbete fungerar och kan fungera bättre för 

att undvika att individer med behov av stöd hamnar mellan stolarna. Det behövs även forskning om 

den nya föräldrarollen och hur den på bästa sätt kan hanteras av föräldrar som hamnar i den. Det 

behöver göras studier om hur barnperspektivet och helhetsperspektivet inom socialtjänsten kan 

anpassas bättre till varandra för att undvika att individer inte får den hjälp de behöver. All denna 

föreslagna forskning har relevans för socialt arbete och kan påverka socialtjänstens arbetssätt till de 

hjälpsökandes fördel. Att socialtjänsten, samtidigt som denna studie gjordes, gjorde en liknande studie 

visar på att det är viktigt med fortsatt forskning inom området.  
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Bilaga 1. Informationsbrev  

Hej!  
Vi är två studenter som läser på Socionomprogrammet på Ersta Sköndal Högskola i 

Stockholm. Vi skriver nu vår C-uppsats som handlar om biologiska mödrars upplevelse av 

stöd från samhället vid familjehemsplaceringar. Syftet med vår studie är att undersöka det 

upplevda stödet.   
 
Intervjuerna kommer att genomföras i Uppsala, antingen på SFU-KC, eller om ni önskar på 

någon annan plats efter överenskommelse. Vi har även möjlighet att genomföra intervjuerna 

hemma hos er om ni så önskar. Vi har möjlighet att genomföra intervjuer 11-16/3. Vi kommer 

att boka ett rum på SFU-KC för gruppintervjuer under dessa dagar. Vill eller kan ni inte delta 

i en gruppintervju går det självklart bra med enskilda intervjuer vid andra tidpunkter under de 

angivna dagarna. De enskilda intervjuerna uppskattar vi ta cirka 30 min. Gruppintervjuerna 

kommer vara något längre cirka 60 min.  
 
Det är frivilligt att delta i denna studie och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan att det medför några negativa konsekvenser för dig. Om du väljer att avbryta 

din medverkan kommer vi inte att använda några av de uppgifter du lämnat till oss.  
 
Under vår studie kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska krav. Det innebär att du 

som deltagare ska vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter i samband med studien.  
Informationskravet innebär att du som deltar i studien ska bli informerad om undersökningens 

syfte och vilka konsekvenser det innebär att delta.  
Samtyckeskravet innebär att du samtycker till att delta och har rätt att bestämma över din egen 

medverkan.  
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas 

konfidentiellt. Med det menas att alla personuppgifter kommer att avidentifieras. 

Utomstående kommer inte att kunna identifiera enskilda personer i studien. Det innebär även 

att obehöriga inte kommer att kunna ta del av materialet.  
Nyttjandekravet innebär att det material vi samlar in endast kommer att användas till vår 

studie och kommer inte att användas av andra.  
 
Vi kommer att spela in vårt samtal med en bandspelare samt föra små anteckningar. Detta för 

att det ska underlätta för oss dels i samtalet men också i efterarbetet. Det inspelade materialet 

kommer att raderas efter studiens slut. Våra anteckningar kommer även att förstöras. Det är 

självklart frivilligt att avstå inspelningen om du inte känner dig bekväm med det.   
 
Om du vill delta i studien eller har några frågor om den får du gärna kontakta oss. Vi ser fram 

emot att träffa dig! 

 

Med Vänlig Hälsning 
 

Sofie Grandin                                             Andrea Fast  
sofie_grandin_89@hotmail.com                             andreafast@hotmail.se  
xxx-xxxxxxx                                                      xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2. Samtyckesbrev  

Samtycke 

Genom att skriva under detta papper betyder det att du är informerad och vet syftet med studien samt 

samtycker du till att vara med i studien. 

Vi spelar in intervjun för att det ska bli lättare för oss att koncentrera oss på det du säger under 

intervjun. Efter det att vår uppsats är klar kommer vi att radera inspelningen. Ingen obehörig kommer 

kunna ta del av inspelningen.  

Du kommer att vara anonym. Vi kommer inte skriva ditt eller några andra namn du nämner i vår 

uppsats. Det kommer inte gå att förstå vem du är eller vilka du pratar om i vår uppsats. 

Du kan välja själv vilka frågor du vill svara på.  

Du får avbryta intervjun när du vill.  

Du får ändra dig efter intervjun och säga att du inte längre vill vara med i studien. Vi kommer då inte 

att använda någonting av det du sagt till oss och allt material vi fått från dig kommer att raderas.  

 

 

Namn 
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Bilaga 3. Intervjudesign med intervjufrågor 

Intervjudesign 

Upplägg: 

Andrea har huvudansvar för inledningen 

Sofie har ansvar för huvudfrågorna.  

Båda har ansvar för att rikta samtalet så att frågorna besvaras.  

Under varje huvudfråga har vi skrivit ämnen som ska besvaras till den frågan. Det blir både som 

exempel om mödrarna inte förstår frågan och eventuella följdfrågor. Vi använder oss av denna typ av 

mall eftersom att vi bland annat intervjuar personer med kognitiva svårigheter som kan behöva många 

exempel och stor tydlighet. Efter varje huvudfråga lämnar vi rum för mamman att tänka en stund, om 

vi märker att hon har svårt att komma på vad hon ska säga kan vi ge lite exempel. Om hon berättar 

väldigt lite kan vi ställa följdfrågor på det hon inte har besvarat. Vi tror även att vi kommer att få 

ytterligare information från mammorna som vi inte skrivit som frågor här. Det kan även bli aktuellt 

med följdfrågor som vi nu på förhand inte listat ut. 

 

Intervjun 

Inledning: Tack för att du ville berätta om dina erfarenheter och för att du kunde ses idag. vi heter 

Andrea och Sofie och studerar till socionomer, det här arbetet gör vi för att få vår socionomexamen. 

Vi gör just den här studien för att i framtiden förhoppningsvis kunna hjälpa andra mammor som får 

sina barn familjehemsplacerade, så att dem får rätt typ av stöd. Därför behöver vi prata med dig för att 

få reda på vad du tyckte var bra och dåligt när ditt barn blev familjehemsplacerat.  

Dina erfarenheter betyder jättemycket för studien. Meningen med den här intervjun är att ta reda på 

vad du har fått för stöd av andra när dina/ditt barn blev familjehemsplacerad/e. Vi kommer att 

intervjua flera mammor, för att få höra flera mammors erfarenheter.  

Är det okej om vi spelar in det vi säger på bandspelare? Vi vill göra det för att det bli lättare för oss att 

komma ihåg dina svar efteråt. Det kommer inte gå att förstå i den färdiga texten vem du är, eller vad 

just du har sagt. Vi kommer inte skriva ditt, eller något namn du säger. Det är bara vi två som kommer 

ha tillgång till det som spelas in. Vi kommer att radera inspelningen när arbetet är klart. Du får välja 

att inte svara på frågor. Du får även välja att avbryta och inte längre svara på frågor. Du får också 

ändra dig efter att vi är klara och säga att du inte vill vara med i studien, så kommer vi inte att använda 

några av dina svar. Du kan även kontakta oss i efterhand om du ändrar dig på något sätt eller har några 

frågor.  

Om du blir ledsen eller på annat sätt mår dåligt efter samtalet kan du få kontakta Maja. (Detta gällde 

de mödrar som ingick i stödgruppen). Vill du fortfarande vara med i studien? Har du någon fråga nu? 

Du får avbryta oss och ställa frågor när du vill.  
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Intervjufrågorna: 

(Huvudfråga) Hur var din situation när dina barn blev familjehemsplacerade?  

Följdfrågor: 

LVU/SoL? 

Fick du vara med och bestämma? 

Hur kändes det för dig när du fick reda på att de skulle placeras? 

Hur gamla var barnen då, hur många barn har du? 

Är alla placerade, är alla placerade på samma ställe? 

Bor/bodde barnet med någon ni kände sedan tidigare? 

Vad fick du för stöd innan det blev fråga om ett omhändertagande? 

Vad fick du för stöd när de blev omhändertagna? 

Vad fick du för stöd direkt efter att de blivit omhändertagna? 

Hur önskar du att det hade sett ut? 

Hur ser din kontakt ut med familjehemmet?  

Har den förändrats under tiden ditt barn bott där? 

Har barnet bott i samma familjehem hela tiden? 

Ser kontakten olika ut i olika familjehem? (beroende på antal barn och antal familjehem).  

Träffar du barnen idag? 

 

Berätta om det stöd du har fått i och med familjehemsplaceringen  

Vad fick du för stöd i och med att barnen placerades i en familj? 

Vad fick/får du för stöd att hålla kontakten med familjehemmet på ett bra sätt? 

(Vad fick/får du för stöd när barnen är på väg hem igen, i processen om hemflyttning?)  

Av vem (anhöriga, vänner, socialtjänsten, andra, kontaktperson, familjehemmet, stödgruppen)? 

Tog du emot det stöd som erbjöds? 

Var det tillräckligt stöd för dig? 

Har stödet ändrats något under tiden barnet bott i familjehem? 

(Om barnet var placerat enligt LVU, fick du något speciellt stöd i början när barnet precis flyttat?)  

Hur kändes det att få stöd eller inte stöd? 

Hur önskar du att stödet hade sett ut? 

 

Hur ser din och ditt/dina barns situation ut idag?  

Bor dina barn hemma? 

Om de bor kvar i familjehemmet: hur fungerar kontakten mellan er nu, hur ofta träffas ni, vad gör ni 

då? 

Får du något stöd i att behålla kontakten? 

Får du stöd i att i framtiden kunna ta hem dina barn? 
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Hur önskar du att stödet skulle se ut just där ni befinner er idag? 

Hur tror du framtiden med ditt/dina barn ser ut? (om de fortfarande är placerade). 

Tror du barnet kommer flytta hem till dig igen? Är det något planerat? 

Behöver du något speciellt stöd eller hjälp för att ditt barn ska kunna flytta hem igen? 

(Om barnet bor hemma, fick du det stödet du behövde när barnet flyttade hem?).  

(Har du fått något stöd efter det att ditt barn flyttat hem igen?)  

 

Stöd  

Om du inte fick tillräckligt med stöd när ditt barn familjehemsplacerades, vad önskar du att du hade 

fått för stöd?  

(Om det framkommit att mamman fick tillräckligt med stöd) Var det något som du ändå saknade eller 

vill ha på ett annorlunda sätt?  

Är det något mer du vill berätta om det stöd du fått, eller när du inte fick stöd medan du behövde som 

vi inte har frågat dig om? 

 

Följande frågor togs fram, genom en första brainstorming kring intervjufrågor, och har sedan 

legat till grunden för utformning av intervjudesignen: 

 

1. Hur många egna barn har du?   

  

2. Är någon/några av dina barn placerade i familjehem nu?   

Vid nej:  

Har du haft ditt/dina barn familjehemsplacerade?  

Vid flera barn:  

Var/är barnet/barnen placerade i samma familj?   

 

3. Var placeringen frivillig?    

  

4. Hur var/är kontakten med familjehemmet?  

  

5. Har kontakten med familjehemmet ändrats på något sätt så att den blivit bättre eller sämre 

under den tid ditt/dina barn bott där?    

 

6. Är/var placeringen hos någon ni kände sedan tidigare?   

  

7. Upplever du att du har fått/får något stöd fått före, under och eventuellt efter placeringen?  

Vid ja:  

Vem eller vilka har du fått/får stöd ifrån?   

Eventuell följdfråga:  

Har anhöriga eller vänner varit något stöd?  

 

8. Vad är det för stöd och hjälp du har fått/får?    

 

9. Tar/tog du emot den hjälp som erbjöds/erbjuds?   

 

10.  Känner du att stödet har varit tillräckligt?  
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11.  Hade du önskat att stödet hade sett ut på ett annat sätt?   

 

12.  Har stödet ändrats något eller tycker du att det har varit samma hela tiden?   

 

13.  Fick du något speciellt stöd under den första tiden om barnet/barnen var jourhemsplacerat? 

         

14. Vad hade du velat ha för stöd och hjälp?   

 

15.  Vid flera familjehemsplacerade barn: 

 Ser ni några likheter eller skillnader mellan placeringarna i det du fått/får? 

16.  Vid placering nu: 

Vad skulle du vilja eller behöva hjälp med för att ditt/dina barn ska kunna bo hos dig igen?  

 

17.  Om barnet bor hemma:  

Fick du det stöd du behövde när ditt barn skulle flytta hem igen? 

Om inte:  

Vad hade du önskat för hjälp eller stöd?  

 

 


