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Somewhere, over the rainbow, way up high                                         
There's a land that I heard of once in a 
lullaby                                     
Somewhere, over the rainbow, skies are blue                                        
And the dreams that you dare to dream 
really do come true                
Someday I'll wish upon a star                                                               
And wake up where the clouds are far 
behind me
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me
Somewhere over the rainbow, bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why oh why can't I?
Someday I'll wake and rub my eyes
And in that land beyond the skies you'll find 
me
I'll be a laughing daffodil
And leave the silly cares that fill
My mind behind me  

(text: Harold Arlen, musik: Yip Harburg, ur filmen 
Trollkarlen från oz)

Abstract

Detta arbete kommer att handla om hur fosterbarn känner inför framtiden och om det är skillnad i 

vad det gäller framtidsdrömmar hos barn som växer upp med sina biologiska föräldrar. Vi har 

tittat på vissa lagar som gäller vid fosterhemsplacering, socialtjänstlagen och LVU, och på hur 

socialen arbetar med fosterbarn, och deras uppfattning av om fosterbarn har annorlunda 

framtidsdrömmar till skillnad från ungdomar som växt upp med sina biologiska föräldrar. Vi har 

också intervjuat vuxna som har växt upp i fosterfamilj och hur deras framtidsdrömmar såg ut då. 

Genom ett kvalitativt fältarbete fick vi en bild av att olika ungdomar har olika framtidsdrömmar 

beroende på vilken grundtrygghet de har. Innan arbete startade trodde vi inte att vi skulle få så 

olika svar som vi fick under våra intervjuer, gällande framtidsdrömmar hos ungdomar som växt 

upp i fosterfamilj och de som växt upp med sina biologiska föräldrar. Men vi kom fram till att det 

finns en tydlig skillnad.    

Förord

Vi vill tacka vår uppsatshandledare Åke Nilsen för allt tålamod som han har haft med oss och 

arbetet med denna uppsats. Vi kom igång sent och handledningen har inte alltid varit så

strukturerad från vår sida. Åke har dock funnits där och svarat på våra frågor snabbt och 

uppmuntrat oss. Vi skulle också vilja tacka varandra för det ömsesidiga tålamodet, fast tiden har 

varit knapp och tvivlen många. Vi vill även tacka alla intervjupersonerna som har ställt upp för 

oss med god vilja och tålamod.
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1. Inledning
Människor lever i ett individualiserade modernt samhälle som bygger på att individen upplever 

sig ha möjligheter att själv välja sitt liv och ha drömmar om framtiden. Gäller detta för alla barn i 

vårt samhälle och vilka är då förutsättningarna för detta? Denna problematik ville vi belysa 

genom att jämföra barn som vuxit upp med sina biologiska föräldrar i stabila hem och med 

fosterhemsplacerade barn med en uppväxt präglad av instabilitet.  

Föräldrarna och alla vuxna runtom kring har en viktig roll i barn/ungdomars liv. Föräldrar och 

vuxna skall försöka att på bästa sätt få dem att få bra självförtroende och förstärka deras identitet. 

Men det finns något annat som vi också känner är viktigt, nämligen att barn/ungdomar ska få en 

framtidstro. En tro som ger dem en möjlighet att våga prova saker som de drömmer om och se 

möjligheter. .                 

Vi har valt att undersöka framtidsdrömmar hos ungdomar som bor i fosterfamilj och ungdomar 

som växt upp med sina biologiska föräldrar, och tittat på vad de har för framtidsdrömmar och om 

det finns någon skillnad. Vi valde att utföra dessa undersökningar med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. För att få en bild av deras upplevelser har vi en specifik fråga som ställdes till alla våra 

intervjupersoner, nämligen om framtidsdrömmar. Vår undersökning och problemformulering 

gäller: Finns det en skillnad mellan våra intervjuade fosterbarns/ungdomars och ungdomar i 

kärnfamiljers framtidsdrömmar?

Ungdomarna som har intervjuats till uppsatsen är mellan 13-19 år.  Vi har intervjuat 3 ungdomar 

som är fosterhemsplacerade och 4 ungdomar som bor med sina biologiska föräldrar.

 Vi också intervjuat 2 socialsekreterare och 2 vuxna som växt upp i fosterfamilj

Det har varit väldigt svårt att få tag i ungdomar som bor i fosterfamilj i jämförelse med ungdomar 

som bor i sin biologiska familj för en intervju, vilket kanske inte kom som en direkt 

överraskning. Tanken var också att söka svar hos två olika socialsekreterare för att få kunskap om 

hur det går till när man ska fosterhemsplacera ett barn eller en ungdom. Vi ville även få insikt i 

deras arbetssätt och deras metoder och inte minst vad de har för erfarenheter vad gäller 

framtidsdrömmar hos fosterhemsplacerade ungdomar. Vi var även intresserade av hur lagarna ser 

ut som berör fosterhemsplacerade barn och ungdomar.
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Till vårt bakgrundskapitel har vi intervjuat en fostermamma (Lisa) som själv varit 

fosterhemsplacerad under sin uppväxt sedan hon var 6 år och en man (Kalle) som är vuxen idag 

men har bott i fosterfamilj sedan han var 7 år. Vi vill få en uppfattning av hans och hennes 

upplevelser gällande framtidsdrömmar och hur det var att växa upp som fosterbarn. 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen var att skapa en ökad kunskap och en ökad förståelse kring fosterbarns och 

ungdomar uppväxta i kärnfamiljs upplevelser av framtiden och vad de drömmer om. 

För att ge en bild av detta har vi intervjuat 3 ungdomar som bor i fosterhem och 4 ungdomar som 

bor i en kärnfamilj och söka svar hos 2 som arbetar på socialen och hos 2 vuxna som växt upp i 

fosterfamilj. För att avgränsa oss har vi valt att koncentrera oss på ungdomar mellan 13 och 19 år.  

Vi har lagt fokus på skillnaden hos ungdomarna i fosterhem och de som växt upp i kärnfamilj 

upplevelse av deras framtidsdrömmar under intervjuerna. 

För att uppnå ovanstående syfte har vi formulerat följande frågeställningar;

 Finns det en skillnad mellan fosterbarns/ungdomars och ungdomar i kärnfamiljers 

framtidsdrömmar? 

 Hur ser lagarna ut gällande fosterhemsplacingar?

 Hur arbetar socialen med fosterhemsplacerade barn/ungdomar? Hur gör socialen för att 

bibehålla kontakten mellan biologiska föräldrar och barnet/ungdomen? Hur upplever de  

fosterbarns framtids drömmar? 

 Vad säger LVU (lagen om tvångsomhändertaganden av unga)

Uppsatsens fokus är baserad på de svar vi har fått av de presenterade intervjupersonerna, dvs. 

ungdomarnas framtidsdrömmar och om det finns en skillnad vad gäller framtidsdrömmar mellan 

fosterbarn och ungdomar uppväxta med sina biologiska föräldrar. Finns det en skillnad, vad är 

det då som påverkar hur ungdomar ser på sin framtid och vilka framtidsdrömmar de har?  
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1.2 Disposition

Uppsatsen börjar med en inledning i kapitel 1 där vi tar upp syfte , frågeställning och 

avgränsning. I kapitel 2 tar vi upp bakgrund där man kan läsa om historik, tidigare forskning lite 

om identitetsskapande, lagar och begreppsdefinitioner.. Kapitel 3 innehåller teorietiska 

utgångspunkter. I kapitel 4 finns metoddelen med intervju, studiens tillförlitlighet, intervjuernas 

genomförande, forskarrollen och etiska riktlinjer. Under kapitel 5 finns vårt presentation av 

materialet där vi presenterar intervjupersonerna. Kapitel 6 presenterar vår sociologiska analys. I 

kapitel 7 har vi kopplat samman tidigare forskning och vårt empiriska material. I kapitel 8 hittar 

man våra reflektioner av arbetet. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande avslutning i kapitel 

9. Vi har också bifogat en bilaga i slutet där man kan läsa en presentation av våra 

intervjupersoner och de intervjuguider vi har använt. 

2. Bakgrund

I detta kapitel kommer vi att redogöra för historik kring familjehemsvården. Vi tar också upp 

intervjupersonernas upplevelser av förbättring inom socialens arbete. Man kan också läsa om 

tidigare forskning, dartingtonprojektet, forskningsresultat och sammanfattning av tidigare 

forskning, identitetskapande. Vi har även tittat på lite lagar kring ämnet som socialtjänstlagen, 

LVU, BBIC. Några begreppdsdfintioner finns också att läsa. 

2.1 Historik kring familjehemsvården 

Allmänna Barnhuset som har drivit barnhem sedan 1630-talet. De startade sin fosterbarns-

verksamhet i samband med den första fosterbarnsstadgan 1785. (http://www.barnhuset.a.se ).

Året var 1902 när den första barnlagen kom och dess syfte var att kontrollera vården av yngre 

fosterbarn. Lagen hade brister, och på grund av dessa kunde den inte nå sitt mål som var att se till 

att dessa barn fick sina behov tillfredsställda. 

Det fanns idéer redan nu om att inte åtskilja mor och barn, men möjligheterna att uppfylla dem 

var små. Sedan 1945 ansvarar kommuner och landsting för fosterbarnsvården. Fokus på barnets 

vistelse och uppfostran i fosterhemmet, och därmed inte på relationerna till ursprungsfamiljen, 

stod sig till långt in på 1960-talet och fosterbarnsvården såg i princip likadan ut som två 
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århundrade tidigare. Med anledning av de nya psykologiska kunskaperna runt relationens 

betydelse för barn, växte det fram ett nytt synsätt under följande decennier. 

I SoL (socialtjänstlagen) från 1982 tas det upp att de biologiska föräldrarnas roll för barn 

placerade utanför hemmet är viktigt.

Barn i samhällsvård har på grund av allt bättre levnadsstandard minskat sedan 1930-talet, men 

har ökat under 1990-talet. Höjningen bekräftas av fler polisanmälningar om barnmisshandel, samt 

alltfler samtal till BRIS (barnens rätt i samhället), oroande rapporter om mobbing, ökat våld och 

stigande bruk av alkohol och narkotika bland ungdomar och fler anmälningar till socialtjänsten.                                           

( Bäck-Wiklund & Lundström, 2001).

2.2 Intervjupersoners upplevelser av förbättring inom socialens arbete

Vi intervjuade en fostermamma, Lisa, som själv växt upp som fosterbarn sedan hon var 7 år Hon 

berättade under intervjuns gång om hur hon upplevde sin tid som fosterbarn och hur socialen 

arbetade då för c:a 40 år sedan. Hon berättar om att socialen har förbättrat sitt arbete under årens 

gång:

”Det är ju mer kontroll idag, socialen, när jag var liten så kom dem på hembesök 

en gång om året ungefär och det var ju inte tal om att de skulle sitta och prata med 

oss barn, hur vi hade det, eller hur vi mådde…eller… utan det var de vuxna dem 

pratade med bara. Idag så är det ju helt annorlunda, de pratar givetvis med oss 

vuxna och… frågar hur vi mår och såhär men… De tar ju även barnen och går 

undan, kanske går ut eller går in i ett annat rum eller… pratar med dem. Hur de 

har det och hur de mår och.. ja… man vet ju inte alla frågorna men, det gör dem i 

alla fall.” 

”Hur jag upplevde det när jag var barn? Jag… trivdes aldrig när jag var 

fosterbarn. Jag hamnade på ett ställe som inte var så bra. Jag var arbetskraft på 

det stället. På en bondgård. Jag fick… jag fick mest hjälpa till på bondgården. Inte 

leka med andra barn och… helst inte synas… Styrk fick jag, och de pratade illa… 

om min pappa. Och jag var 6 år när jag kom till fosterhemmet. Innan dess så hade 

jag ju varit på barnhem och sommarhem.”
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En annan vuxen intervjuperson, Kalle, berättar om sin upplevelse av socialens besök och

arbetssätt:

”Sista gången jag träffade dem var jag nog 18. Annars kom de en gång per år på 

en kopp kaffe.” 

”Socialen hjälpte de till att ha en kontakt mellan dina biologiska föräldrar och dig? 

Ja det var ju då när jag var 8-9 år som det var meningen att det skulle vara lite mer 

levande kontakt. Men jag ville det inte själv då heller. Men vi lade ner det och sen 

försökte dem inte det heller.” 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns en hel del svensk och utländsk forskning om socialtjänstens arbete med 

fosterhemsplacerade barn. Det finns också en del undersökningar som visar villkoren för den 

svenska socialtjänstens arbete. Men dock ingen forskning kring just vår problematik som är 

skillnaden mellan våra informanters framtidsdrömmar. Det mesta av den forskning vi har hittat 

kring ämnet är i första hand empirisk. Vissa delar av den tidigare forskningen är i kvantitativ 

form, då man alltså använt enkäter av olika slag, men det finns även undersökningar som man har 

gjort med kvalitativa intervjumetoder. 

2.3.1 Dartington (engelsk metod, fortsättning på Looking After Children System)

Dartingtonprojektet var ett försöksprojekt som prövades i ett antal kommuner i Sverige i slutet av 

1990-talet. Det baserades på en engelsk metod, Looking After Children System, för strukturerad 

uppföljning av barn i familjehem. Metoden innebär bland annat ett intervjuformulär som är 

anpassat efter ålder. Det omfattar sju frågor inom livsområden: 

1. Hälsa, 

2. Utbildning, 

3. Identitet,

4. Familj/relationer, 

5. Socialt beteende, 
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6. Känslo- och beteendemässig utveckling och 

7. Att klara sig själv. 

(Bergman, 2000). 

Projektets huvudsakliga syfte var att se om just det arbetssättet var tillämpbart i Sverige. Ca 

hundra barn i fyra kommuner intervjuades. Några resultat finns att läsa nedan: 

1. Många av de intervjuade barnen, huvudsak de yngre (5-10 år), hade bristande kunskap 

gällande sitt ursprung och var diffusa över sin familjetillhörighet. 

2. Många upplevde en del brister i sin kontakt med ursprungsfamiljen och hade en 

dröm/vilja om tätare och mer intensiv kontakt. 

3. Socialtjänstemän och fosterföräldrar behövde mer lärdom och stöd i att belysa och 

tillgodose de behov som existerar. 

4. Det fysiska och psykiska hälsoproblemen är ofta i kombination och var mycket vanligt. 

5. Ett stort antal barn hade dålig självkänsla. 

2.3.2 Forskningsresultat 

Uppföljningen av barn i samhällsvård har stora brister. Det visar en nationell redogörelse som 

riksdagens revisorer genomfört. Barn som placeras i fosterhem är mycket utsatta och inblicken i 

hur de har det är mycket dålig. Många fosterhemsplacerade barn och ungdomar får mindre än två 

besök per år av sin socialsekreterare. Det framgår ofta inte i papper gällande barnet om man 

överhuvudtaget samtalat med barnet under placeringen i fosterhem.

(Riksdagens revisorer, 2001).

Det vanligaste sättet kommuner följer upp placeringar är genom information från 

fosterföräldrarna framkommer det i en svensk forskningsöversikt (Vinnerljung, 1996).

Det är vanligare att socialsekreterare pratar ostört i enskilda rum med äldre barn än med de som 

är yngre, visar en undersökning av socialtjänstens arbete i Stockholm (Sundell & Thunell, 1997). 
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Egelund & Hestbæk (2003) har gjort en omfattande forskningsöversikt över dansk, brittisk och 

nordisk familjevårdsforskning. Danska och brittiska undersökningar visar att socialarbetare inte 

följer upp placerade barns skolgång i någon större utsträckning. 

Barnen har problem både med inlärning i skolan och med det sociala. Fosterhemsplacerade barn 

har också, jämfört med andra barn, fler psykiska problem och mer konfliktfyllda relationer till 

andra människor. (Egelund & Hestbæk, 2003). 

Även Riksdagens revisorers svenska kartläggning visar att fosterhemsplacerade barns skolgång 

fungerar dåligt. (Riksdagens revisorer, 2001). 

Många kommuner har instruktioner som beskriver hur uppföljningsbesök ska genomföras. Men 

socialtjänsten använder sällan någon strukturerad metod för att följa upp barnets utveckling

(http://www.socialstyrelsen.se)

Länsstyrelsen har gjort en kartläggning där 118 socialtjänstenheter har tillfrågats om uppföljning 

av placerade barn. 2/3 av enheterna ansåg att de regelbundet följer upp och dokumenterar barnets 

kontakt med föräldrar. För utbildningsresultat var siffran 1/3 och för barnets hälsa 1/4. Två av tre 

enheter sade sig känna till Dartington och/eller BBiC men bara 8 av de 118 enheterna använde 

helt eller delvis någon av metoderna i sitt uppföljningsarbete. (Riksdagens revisorer, 2001). 

När det gäller barnets behov och utveckling beskrivs sällan det i några papper. Dokumentationen 

har i och för sig blivit bättre på senare år, visar den nationella kartläggningen. 

Dartingtonprojektets resultat visar att intervjuformuläret fungerat som ett bra hjälpmedel för att 

prata med barnet och få viktig information om hans/hennes situation i livet. Projektet visar också 

att fosterhemsplacerade barns hälsa var ett av socialtjänsten relativt ouppmärksammat område

(Bergman, 2000).

2.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Enligt tidigare forskning som vi har skrivit ovan i (2.3.2 Forskningsresultat) tolkar vi som att,

undersökningar visar tecken på att socialtjänsten brister i att besöka barnet regelbundet och att 

tala enskilt med barnet. Forskningen visar påtagliga benägenheter på att fosterhemplacerade barn 

har problem i skolan och att socialtjänsten är dålig på att följa upp hur skolgången fungerar. 



11

Någon strukturerad metod för uppföljning verkar sällan eller aldrig användas. Det är brist på

vårdplaner, men är de vanligare i ärenden som gjorts på senare år. Forskning pekar på att många 

fosterhem saknat information kring barnen när de placerades och att de också saknar engagemang 

från socialsekreterarna. Socialtjänsten är ofta organiserad på så vis att samma socialsekreterare 

har ansvar för både barnet, fosterhemmet och de biologiska föräldrarna.

En del undersökningar visar dock på en del positiva resultat gällandet socialtjänstens användande

av strukturerade metoder för att få viktig information kring barnen. 

En del undersökningar visar på positiva effekter av att bibehålla kontakt med de biologiska 

föräldrarna, men det finns inte tillräckligt mycket för att det ska anses som styrkt. Barn som varit 

placerade länge och som var små när de placerades, mister ofta kontakten med sina biologiska 

föräldrar visar undersökningar som har gjorts. 

En bra kontakt mellan biologiska föräldrar och familjehem har många gånger ansetts öka 

möjligheten för vissa fosterbarn till återförening mellan barnet och den biologiska familjen, det 

pekar också viss forskning på. Barn och ungdomar som har bra kontakt med sin biologiska familj

kommer i större omfattning oftare hem (Vinnerljung, 1996). 

Ju längre barnen har varit i fosterhem desto större risk att de ska förlora kontakten med sina 

biologiska föräldrar. (http://www.socialstyrelsen.se)

Ett problem som kan uppstå i kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna under tiden

som fosterhemsplacerad, är oftast inte att begränsa möjligheten att träffas.  Istället är det hur man 

kan stötta och uppmuntra för att kontakten ska fungera så bra som möjligt. Detta gäller givetvis 

inte de barn som behöver skydd mot övergrepp etc. från sina biologiska föräldrar. 

Forskning som gjorts av länsstyrelsen visar på att det idag läggs stor vikt vid att fosterhemmet

hjälper barnet att bevara kontakten med sin biologiska familj och miljön de kommer ifrån. Det 

här är också en av anledningarna till att man oftast försöker hitta ett fosterhem som finns relativt 

nära det ursprungliga hemmet.
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2.4 Identitetsskapande

Eftersom vi i denna uppsats har tittat på framtidsdrömmar hos fosterbarn och ungdomar som har 

växt upp med sina biologiska föräldrar, så har vi tittat närmare på vikten av identitet och familj. 

1. Identitet: Forskning har visat att placerade barn har sämre självkänsla på grund av att de 

har separerats från sin ursprungliga familj (SOS, 2000).

2. Familj och relationer: Enligt forskare är vikten av att barnet får möjlighet att bevara sin 

kontakt med de biologiska familjerna, så de har en chans att återvända dit när de inte 

längre är fosterhemsplacerade (SOS, 2000).

 Thoburn (1994, ref. i Andersson m.fl., 1996) menar att detta är viktigt för barn. Varaktighet som 

kan yttra sig i form av trygghet och stabilitet i kärlek, familjeliv och vardagsliv. Man kan skapa 

sig en identitet genom att få en möjlighet att bevara relationer med betydelsefulla personer i det 

förgångna och ha kontakt med sin biologiska familj och därför få en chans att vara den man är. 

Thoburn (1994, ref. i Andersson m.fl., 1996) menar även att det är viktigt för dem som arbetar 

med dessa barn och ungdomar bibehåller balansen mellan dessa begrepp. Till viss del genom att 

stärka och stötta familjen så att barnen kan bo kvar hemma, och delvis se till så att trygghet och 

stabilitet tillfredsställs vid fosterhemsplacering av barn/ungdomar. Och inte minst genom att 

bevara kontakten med föräldrar och andra betydelsefulla personer i ungdomens liv.

Payne (2002) framställer att identitet handlar om effekterna av relationer mellan

människor, i avsikt att skapa och bibehålla sociala identiteter. Detta innebär att människor

socialiseras av de grupper de lever tillsammans med genom kommunikationen dem emellan. När 

ett barn växer upp i ett samhälle med sin familj, är det med hänsyn till detta samhälle och dess 

värderingar som barnet kan skapa sig en identitet. 

Payne (2002) menar att identitetsskapandet har som utgångspunkt från tidigare erfarenheter om 

hur man ska hantera olika situationer och vad som är normer i det sammanhang, man är uppväxt 

i.

2.5 Socialtjänstlagen 

Socialtjänsten ser till att de barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det 

skydd och stöd som de behöver, vilket kan innebära vård utanför det egna hemmet 
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(kap 5, 1 §). 

Socialnämnden är huvudansvarig för att det placerade barnet får god vård. Vården bör utformas 

så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående, samt kontakt med 

hemmiljön (kap 6, 1 §). 

Socialnämnden ska ge dem som vårdar barnet, d.v.s. fosterhemmet det stöd och råd som de 

behöver (kap 6, 7 §). 

Nämnden ansvarar också för att varje placerat barn har en vårdplan, där de åtgärder och insatser 

som socialtjänsten samt andra huvudmän har ansvar för finns nedskrivna 

(kap 11, 3 §). (http://www.socialstyrelsen.se)

2.6 LVU (Lagen om vård av unga)

LVU reglerar de tvångsomhändertaganden som kan göras när barn eller unga far illa på grund av 

föräldrars problem eller på grund av den unges eget beteende. I praktiken motiveras oftast 

tvångsomhändertaganden av föräldrars missbruk, psykiska problem, barnmisshandel eller 

liknande föräldrarelaterade problem som leder till brister i omsorgen, vilket kan leda till att de 

blir fosterhemsplacerade. I fråga om den unges eget beteende är det främst missbruk och 

kriminalitet som motiverar ett tvångsomhändertagande enligt LVU 

( LVU; 2-3 §). (Lundström & Vinnerljung, 2001)

 I LVU anger man också att vårdens utformning och innehåll regleras av bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (LVU;10 §). 

2.7 BBIC (Barnens Behov i Centrum)

BBiC står för Barns Behov i Centrum och är en fortsättning av Dartingtonprojektet. Det är 

baserat på samma livsområden som Dartington och har också ett speciellt åldersanpassat 

frågeformulär. Projektet omfattar sju svenska kommuner. Det har pågått i sju år. Målet med BBiC 

är att få ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning. Projektet förväntas ge svar på 

frågan om samhället klarar av att ge barnet samma vård som det kan förväntas få av föräldrar när 

barnen bor hemma. Socialstyrelsen skriver att BBIC är ett projekt med en vision om att barn som 
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är beroende av socialtjänstens insatser ska ha samma livsvillkor som andra barn. Barns behov ska 

vara utgångspunkten i allt socialt arbete. BBIC: s mål är att utveckla ett enhetligt system för 

dokumentation och uppföljning för alla landets kommuner. Ansvaret som socialtjänsten, 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna delar är komplicerat. Det kan bl.a. innebära att 

ingen på ett självklart sätt tar på sig uppgiften att bevaka barnets intressen och barnet riskerar att 

lämnas utan hjälp inom viktiga områden. Det är socialtjänstens uppgift att stärka samarbetet 

mellan barn, biologiska föräldrar och familjehem och BBIC förespråkar en tydlig 

ansvarsfördelning i fråga om vilka insatser barnet behöver, vem som ansvarar för genomförandet 

och när insatserna ska följas upp. För att skapa en tydlig struktur i arbetet med placerade barn 

använder BBIC regelbundna möten, som t.ex. placeringsmöte, behandlingsplaceringsmöte och 

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

2.8 Begreppsdefinitioner 

Barn: Alla individer upp till 18 års ålder definieras som barn. 

Matchning: Med begreppet matchning menas det arbete socialtjänsten gör för att finna ett 

lämpligt familjehem åt det barn som ska placeras. 

Familjehem: I Sverige är familjehem en vårdform för barn som av olika anledningar inte kan bo

kvar hos sina biologiska föräldrar. Då är det socialtjänstens uppgift att hitta ett nytt hem åt barnet, 

oavsett om det är en släktings hem eller en helt ny familj. 

3. Teoretiska utgångspunkter

Under detta kapitel finns de torier som vi har använt oss utav. De är Johan Asplund, Aron 

Antonovsky, Emile Durkheim och Berger-Luckmann. 

3.1 Johan Asplund                         

Johan Asplund föddes 1937 och räknas som en av de mest framstående svenska sociologerna, 

socialpsykologerna. En av hans mest lästa böcker är Det sociala livets elementära former från 

1987. I den boken analyserar han många delar av den klassiska socialpsykologiska forskningen 

med tillhörande experiment, då han också introducerar sin generella teori att människan är socialt 

responsiv.



15

Ett teoretiskt begrepp Asplund använder är social responsivitet. Det består av både socialitet och 

responsivitet. Enligt Asplund anses socialitet detsamma som samhälleligt och/eller sällskapligt 

och responsivitet är uttryck för svar på något. Då uppkommer det ett växelspel som Asplund 

kallar för social responsivitet . (Asplund: 1987:12).

Ett teoretiskt begrepp Asplund använder är social responsivitet. Det består av både socialitet och 

responsivitet. Enligt Asplund anses socialitet detsamma som samhälleligt och/eller sällskapligt 

och responsivitet är uttryck för svar på något. Då uppkommer det ett växelspel som Asplund 

kallar för social responsivitet . (Asplund, 1987:12).

Enligt Asplund omfattar en situation vanligtvis två personer. Vid en situation som består endast 

av en person och ett/flera objekt och objektet/objekten är döda föremål så är det inte att betrakta 

som responsorium. En del föremål kan betraktas som levande väsen och därför kan man se dem 

som responsorium. Föremålet ger tillbaka något, alltså ger respons till individen. Responsen blir 

osäker ända tills den inträffat. Responsiviteten är alltså en allmän svarsbenägenhet. Personer i 

allmänhet har en tendens att svara på stimuli (Asplund, 1987:52).

Asplund beskriver ett socialt responsorium som att det är ett växelspel mellan stimuli och respons 

och att det är personligt och inte innehåller några skrivna regler. Om det omfattar några regler så 

är det vanligt för ett responsorium att man inte använder sig av dessa regler.

 Stimulans framställs som ett förhållande i det inre. Vad stimulans innebär visar sig inte utanpå

utan att det är vilken respons som den uppväcker. Enligt Asplund är en respons i alla fall oftast en 

respons på en stimulans. (Asplund, 1987:52)

Asplunds mening med begreppet social responsivitet följer inte några specifika föreskrifter och

hävdar att vi som individer i det vardagliga livet är absorberande deltagare. I dagens moderna 

samhälle kan social responsivitet övergå till asocial responslöshet som är raka motsatsen till 

social responsivitet. Social responsivitet medför en utväxling av svar samt frågor, nyfikenhet 

samt rollövertagende i dialog och interaktion. Asocial responslöshet betyder då att personerna 

osynliggör den andra. 

Det som menas med ren socialitet kan kopplas till sociala miljöer där en uteblivande av respons 

är dominerande. 
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3.2 Aron Antonovsky

Med KASAM menas Känslan av sammanhang som ingår i Anotonvskys teori. Aron Antonovsky 

har förklarat dess betydelse i sin teori. Aaron Antonovsky är en medicinsk sociolog. I 

Antonovskys teori angående KASAM belyser han sammanhanget mellan händelser och 

hantering. 

Man kan definiera KASAM enligt följande ” en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att, för 

det första, ge stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är förutsägbara 

och begripliga, för det andra, de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och för det tredje, dessa krav är utmaningar, värda 

investeringar och engagemang. 

Enligt Antonovsky är begreppet uppdelat i tre stora delar. Och dessa är: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. (Rydén & Stenström, 2004:66)

För att fastställa utsträckning av känslan av sammanhang har Antonovsky gjort en 

självskattningsskala där man kan beräkna en individs känsla av sammanhang. Det kan knytas 

samman med både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Alla individer bör ha dessa tre delar för att 

må bra och fungera, på grund av att dessa har ett samband till varandra. 

(Rydén & Stenström, 2004:66)

KASAM används mestadels inom hälsovetenskaperna men har också en betydande del i den 

traditionella sociologin eftersom den ger många betydande förklaringar till individers reaktioner 

och handlande i specifika situationer. KASAM: s omfattning är väldigt flexibel och rör olika

territorier som har stor betydelse för den enskilde individen. En stark känsla av sammanhang gör 

att det ger en person känslan av att ens egen tillvaro är meningsfull, att den hänger ihop och att 

man känner att man själv styr sitt liv (Rydén & Stenström, 2004:68). 

Aron Antonovsky menar att de som har en kraftig känsla av sammanhang också har en bättre 

tolerans för stress eftersom de ser jobbiga situationer som något positivt istället för att se det som 

negativt och därför inriktas individens alla möjligheter, kunskaper mm på ett positivt sätt.
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3.3 Emile Durkheim                                                                                                                             

Emile Durkheim var en fransk sociolog och pedagog som föddes 15 april, 1858 och dog 15 

november, 1917. Durkheim studerade och undersökte det sjuka i samhället, bland annat vad som 

är orsakar kriminalitet och psykiskt ohälsa. Durkheim menade att man skulle eftersträva ett 

organiskt samhälle, dvs. där alla delar är beroende av varandra, i stället för ett mekaniskt som kan 

vara t.ex. som diktaturer eller militärförband. Även andra områden ingick i Durkheims

undersökningar som t.ex. självmord, och där räknas han till en av pionjärerna.

Med mekanisk solidaritet menar Durkheim att den form av sammanhållning som existerar i enkla 

samhällen präglade av likhet ”attraktion på grund av likhet” (Andersen & Kaspersen, 1999:95)

Enligt Durkheim är organisk solidaritet den form av sammanhållning som existerar i komplexa 

samhällen baserade på ömsesidigt beroende mellan de specialiserade aktiviteterna.           

(Andersen & Kaspersen, 1999:95)

Durkheim var en professor inom sociologi och pedagogik. När man talar om honom idag talar 

man ofta om honom som funktionalist. Det innebär att han försökte lägga märke till samhällets 

olika uppgifter på ett generellt plan. Det viktigaste, enligt Durkheim, var att bevara en balans som 

skulle finnas i samhället. Om det skulle bli obalans i samhället kan det motverkas med hjälp av 

socialisationsprocessen, enligt Durkheim (Andersen & Kaspersen, 1999: 81). 

En sådan process innebär att alla människor uppfostras till att lära sig att förstå samhällets normer 

och regler. Individerna får tidigt i livet lära sig att skilja på rätt och fel, bra och dåligt. Fungerar 

socialisationsprocessen som den ska blir resultatet att de individer som kommer från samma 

kulturella bakgrund eftersträvar att bete sig på ett liknande sätt. De har alltså gemensamma 

normer och värderingar.

Om man skulle ha en låg grad av social kontroll kan det enligt Durkheim uppstå någonting som 

han har givit begreppet "anomi", dvs. att det innebär ungefär detsamma som upplösning eller 

kaos. Durkheim menar att individen inte begränsa sina krav och aspirationer om inte 

omgivningen sätter klara gränser. Annars leder det lätt till förvirring överdrivna förväntningar 

och utbredd frustration om många börja sträva efter att nå en allt högre nivå utan klara 

föreställningar om den rätta gränsen. Durkheim kallar ett sådant tillstånd för anomiska. 

(Andersen & Kaspersen, 1999:90)
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Man ansåg att anomi var en följd av att det moderna samhället genomgår stora förändringar och 

urbaniseringsprocesser, som kan leda till diffusa normer och värderingar hos gruppens 

befolkning. I form av denna oklarhet kan det skapas obalans och motreaktioner av ett avvikande 

beteende. I vanliga fall stoppas det avvikande beteendet med hjälp av samhällets olika 

kontrollorgan som exempel på detta är de sociala myndigheterna och vårt rättsväsende. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim)

Anomi kan också förklaras som att sociala förhållanden som präglas av bristande eller oklara 

normer. Anomi skapar osäkerhet och frustration. (Andersen & Kaspersen, 1999:94)

3.4 Berger och Luckmann                                                                                                      

Begreppet alternation lanserades av sociologerna Peter L Berger och Thomas Luckmann i 

Kunskapssociologi (1998). Alternation som är ett sociologiskt begrepp innebär byte av 

verklighetsuppfattning. Individen är en samhällsmedlem som externaliserar sitt eget väsen i den 

sociala världen och internaliserar den som en objektiv verklighet enligt Berger-Luckmann. 

(Andersen & Kaspersen, 1999:217)

Den sociala världen finns i individen och individen finns i den sociala världen. Men, menar 

Berger-Luckmann, individen föds emellertid inte som samhällsmedlem. Han föds predisponerad 

för socialitet och han blir medlem av samhället. För att bli en samhällsmedlem måste därför 

individen genomgå det Berger-Luckmann kallar primär och sekundär socialisation.            

(Berger-Luckmann, 1998:154)

Med den primära socialisationen menas att det är ”den första socialisation en individ genomgår i 

barndomen, genom vilken han blir medlem i samhället”. Den här socialisationen är den mest 

betydande för personen, och det är på den som den övriga socialisation kommer att bygga vidare 

på. Den inträffar under starkt emotionellt laddade förhållanden med hjälp av signifikanta andra 

som påtvingats personen. Under den primära socialisationen tar individen på sig de signifikanta 

andras roller och attityder och även deras värld. I och med att individen lär sig att tänka abstrakt 

och läsa av andra individers roller och attityder och göra om de till allmänna roller och attityder 

skapar individen den generaliserande andre och kan på det viset identifiera sig med ett samhälle.                
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(Berger-Luckmann, 1998: 154ff) Som vi förstår är detta Berger-Luckmanns tolkning av Meads 

teori angående roller och generaliserande andre. 

Den sekundära socialisationen heter de processer som kommer efter den primära socialisationen 

och hjälper en redan socialiserad person in i nya delar av individens samhälles objektiva värld 

menar Berger-Luckmann. När man som liten har lärt sig hur det är att vara en egen individ, måste 

också personen lära sig vad det innebär att inta olika roller i samhället och det vardagliga livet. 

Innebörden är att förvärvandet av rollspecifik kunskap fordrar att man inhämtar rollspecifika 

ordförråd. Den emotionella spänningen är så typisk för den primära socialisationen och behövs 

för det mesta inte vid den sekundära. Grovt uttryckt måste man älska sin mor men inte 

nödvändigtvis sin lärare, menar Berger -Luckmann. (Berger- Luckmann, 1998: 162ff)

Berger-Luckmann menar att varje människa har verklighetsuppfattning av en begreppsvärld (ett 

meningsgivande symbolsystem) som är sammanbunden med den sociala gruppen, s.k. 

plausibilitetsstrukturer De skapar en innebörd i våra vardagliga händelser och påverkar synen på 

omvärlden. Särskilt bevaras denna begreppsvärld av vårt språk och i samvaron med andra i 

samma plausibilitetsstruktur. Det lilla barnet socialiseras in i sin plausibilitetsstruktur genom sin 

språkinlärning. (Berger-Luckmann, 1998: 180ff)  

Om man råkar ut för en kris så utmanas plausibilitetsstrukturen eller begreppsvärlden, menar 

Berger-Luckmann. Vid ett sådant tillfälle kan en alternation inträffa. Oftast blir en alternation 

verklig genom att personen skärmar av sig från det som utgör ett hot mot den nya uppfattningen. 

Vad som kan förstärka den nya uppfattningen är till exempel samtal eller genom studier. Detta är 

vad Berger-Luckmann kallar för terapi. (Berger-Luckmann, 1998: 180ff)  

Inom sociologin menas med socialisation att det är en process som man genom andra individer 

som lever i grupp, övergår till omgivningens normer/kultur för att stärka gruppens gemensamma 

tillvaro och överlevnadsmöjligheter. Detta görs ofta indirekt genom kontakt med gruppens 

medlemmar, det vill säga till stor del omedvetet. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Alternation)

 En vardagsverklighet menar Berger-Luckmann att vi lever i, alltså att det är en social verklighet. 

Människor besitter stor kunskap om vår vardagsverklighet. Alla individer ger liv tillsammans åt 

den sociala verkligheten. På samma gång inbringar vi den kunskapen om den sociala 
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verkligheten. Denna kunskap internaliseras kognitivt och moraliskt. Till exempel som att ”Jag vet 

hur det är, och accepterar det moraliskt“. (Berger-Luckmann, 1998:154)

Det är det här som leder till att hela gruppens förenade vetskap blir den allmänt etablerade 

sanningen. Till nya gruppmedlemmar överförs den internaliserade kunskapen i 

socialisationsprocessen, och legitimeras genom en överbyggnad av olika förklaringar. Eftersom 

nya medlemmarna internaliserar den vetskapen de har, legitimerar de gruppens normer och 

värderingar. Detta är en kortfattad sammanfattning av det resonemang som Berger-Luckmann 

använder sig av. Det här för en till ett tänkesätt om människans och verklighetens dubbla natur. 

Verkligheten består av något yttre, påtagligt, en objektiv verklighet som människan föds in i och 

formas av. På samma gång är den något inre, internaliserad kunskap, som individen använder sig 

av till att forma samhället och ge form åt sitt sociala beteende med. 

Människan är halvt ett offer, halvt den som är medskyldig. Detta kan summeras i tre delar, 

samhället är en mänsklig produkt, samhället är en objektiv verklighet och människan är en social 

produkt. (Berger-Luckmann, 1998:190ff)  

4. Metod                        I 

Det här kapitlet tar vi upp vår förförståelse, intervju, studiens tillförlitlighet och giltighet. Vi tar 

också upp intervjuernas genomförande. Forskarrollen och etiska riktlinjer har vi också skrivit. 

4.1 Förförståelse

Vår förförståelse av ämnet innan vi började arbetet var att vi trodde att det inte fanns så stor 

skillnad gällande framtidsdrömmar hos fosterhemsplacerade ungdomar och ungdomar uppväxta 

med sina biologiska föräldrar.

4.2 Intervju

Vi har använt oss av kvalitativ forskningsintervju i alla våra intervjuer (Kvale, 1997). 

Med det menas att målet är att man som intervjuare får en mångsidig beskrivning av 

intervjupersonens livsvärld. Avsikten med våra intervjuer är att få en inblick och kunna jämföra 

personernas tankar och upplevelser omkring de framtidsdrömmar som finns hos 

fosterhemsplacerade barn/ungdomar och de barn/ungdomar som har växt upp i kärnfamilj. Samt 
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hur det går till vid en fosterhemsplacering och vad lagarna säger och om de uppfylls i 

verkligheten. 

För delarna med att göra en kvalitativ intervju är att man kan få en spontan berättelse av 

intervjupersonens upplevelser och man också kan iaktta personens kroppsspråk och minspel. En 

ytterligare fördel är att när man spelar in en intervju på band är att man kan gå tillbaka till 

intervjusvaren och minnas vad som sades och gjordes under intervjun. En fördel är att ha en bra 

halvstrukturerad intervjuguide som tillåter följdfrågor och låter intervjuperson kunna berätta fritt 

om sin upplevelse och tankar. Nackdelen är man har missat att ta med relevanta frågor i sin 

intervjuguide och strukturerar för strikt och inte tillåter spontana berättelser och följdfrågor, då 

kan man missa viktigt information. Det är viktigt att man har med relevanta frågor i sin 

intervjuguide så man får svar på den problemformulering man undersöker. Nackdel med 

metodvalet är att man aldrig vet om man får uppriktiga svar. En annan nackdel kan vara att 

bandspelaren påverkar intervjupersonen negativt, att den stör under intervjuns gång. Miljön har 

en stor påverkan på intervjupersonen. Ytterligare en nackdel är om man lägger in för mycket av 

sin förförståelse under intervjuns gång och påverkar frågorna utifrån egna tankar och värderingar. 

Förförståelsen kan också ha betydelse när man gör sin intervjuguide eller när man intervjuar 

genom att man kan planera frågorna och försöka ställa relevanta följdfrågor genom att läsa av 

intervjupersonen. 

För att få en inblick behövde vi använda oss av våra erfarenheter och alla våra sinnen under 

mötena med intervjupersonen. Vi fick genom intervjun med socialsekreterarna höra hur denna 

verksamhet går till,  hur de arbetar och vad de har för uppfattning av fosterbarns 

framtidsdrömmar.  

När vi utförde intervjuerna så spelade vi in samtalen på kassettband. Därför var det viktigt att 

bestämma en plats där intervjupersonen kan känna sig trygg och avslappnad, dels att välja en 

lugn plats där det inte finns en massa störande ljud. Genom att välja lugna platser utan allt för 

många störande ljud var det lättare att höra inspelningen när vi i efterhand skrev ut dem      

(Kvale, 1997).
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När vi intervjuade båda socialsekreterarna upplevde vi dem lugna och inte så stressade. Vi kände 

att vi fick svar på det vi ville veta. Syftet med intervjuerna var att få igång ett samtal mellan oss 

och intervjupersonerna, vilket vi i de flesta fall också fick, mer eller mindre. Därför var det 

viktigt att vi som neutrala forskare inte lade ner våra värderingar i frågorna för att inte påverka 

svaren. Ett exempel på detta är att vi använde oss av en typ av intervjufrågor som man kan kalla 

inledande frågor (Kvale, 1997).

Vi har under intervjuerna använt oss av öppna frågor för att inte styra svaren då vi har velat att 

intervjupersonerna ska berätta fritt om sina upplevelser, även följdfrågor har ställts för vidare 

utveckling av svaren.

4.3 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Vi har under vårt arbete med denna uppsats strävat efter en så hög reliabilitet och validitet som 

möjligt i den mån detta inte begränsas av den kvalitativa studiens utformning. 

En metod vi använt för att i största utsträckning säkerställa reliabiliteten i vår uppsats är att vi 

båda har hjälpts åt vid transkriberingen för att få fram exaktheten i intervjun och att inga 

feltolkningar skulle ske (Kvale, 1997). 

För att säkerställa validiteten i arbetet har vi utgått från Kvales (1997) beskrivning av en 

kvalitativ forskningsintervju. Vi har försökt att ha syftet med arbetet i åtanke under arbetets gång 

för att verkligen undersöka det vi föresagt oss att undersöka. 

Angående tillförlitligheten i våra intervjuer anser vi att osäkerheten är densamma som gäller för 

intervjuundersökningar i största allmänhet. Anledning till att vi har valt att citera informanterna 

är att ge dig som läsare en inblick i vårt råmaterial, och därmed kunna få en uppfattning om 

ungdomarnas verklighet. Detta är gjort för att lyfta studiens validitet. Vi inser att validiteten hade 

kunnat vara bättre om vi var för sig hade analyserat intervjuerna och sedan sammanställt våra 

tolkningar.

4.4 Intervjuernas genomförande 

Ett kvalitativt förhållningssätt innebär att man riktar sitt intresse mot att studera hur människan 

uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Med en kvalitativ studie får man inte enbart 
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kunskap på den faktiska nivån utan även en djupare förståelse för budskapet på meningsnivå, det 

vill säga den emotionella innebörden i det som sägs mellan raderna. Intervjuer är framför allt 

lämpade att använda sig av då man vill fördjupa sig i människors syn på meningen med sina liv, 

få en beskrivning på deras självuppfattning samt att förstå deras upplevelser och deras syn på sin 

värld (Kvale, 1997).

 Med utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats har

kvalitativa intervjuer använts. Genom att intervjua ungdomar som är fosterbarn och ungdomar 

som bor med sina biologiska föräldrar belyser vi syftet ur deras perspektiv. Valet av denna metod 

grundar sig på möjligheten att komma i närmare kontakt med intervjupersonernas livsberättelser 

och att erhålla en djupgående och nyanserade beskrivning av deras personliga upplevelser, tankar 

och känslor utifrån deras egna ord.

När vi skulle börja med våra kvalitativa intervjuer så märkte vi att det var svårt att få 

tillträde/access (May, 2001) till intervjupersoner, med andra ord vi hade inte tillträde till 

intervjupersonernas livsvärld. Med livsvärld menar Kvale hur deras relation till vardagen ser ut 

(Kvale 1997). 

Vi behövde en gatekeeper som hjälpte oss att hitta intervjupersoner. Gatekeeper innebär någon 

som gör det tillgängligt eller hindrar forskaren från att komma in på undersökningsfältet        

(May, 2001). 

Vi sökte efter en gatekeeper på socialförvaltningen, men även de hade svårt att få 

intervjupersoner att ställa upp på en intervju. Vi hade inte räknat med det innan att det skulle vara 

så svårt att hitta fosterhemsplacerade ungdomar att intervjua

Vi började med att kontakta via telefon, två stycken socialsekreterare och frågade om vi fick 

intervjua dem angående fosterhemsplacerade ungdomar och hur det går till när man ska 

fosterhemsplacera ungdomar i Sverige. De var positiva till en intervju. Vi beslöt oss att träffas på 

socialförvaltningen ort i Halland för att utför intervjuerna. Vi fick många användbara svar av 

båda socialsekreterarna. Vi fick även reda på en del om vad lagarna säger om hur det ska gå till vi 

en fosterhemsplacering, och ta del av deras erfarenheter under de många år som de har arbetat 

som socialsekreterare.  Eftersom vi hade stora svårigheter att få tag på ungdomar som bor i 
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fosterhem som ville låta sig intervjuas så beslöt vi oss för att ändra lite i vår problemformulering 

till att istället se om det finns en skillnad gällande framtidsdrömmar mellan fosterbarns 

framtidsdrömmar och ungdomar uppväxta med sina biologiska föräldrar. Vi har också intervjuat

vuxna som har varit fosterhemsplacerade. Vi trodde att det skulle vara lättare att få de vuxna att 

ställa upp på intervju för att de troligtvis har distanserat sig lite till sin tid som fosterbarn och att 

de då har lättare för att prata om den tiden. 

Vi ville också få reda på hur det var att vara fosterbarn förr. För att få svar på detta så intervjuade 

vi en kvinna, Lisa, som varit fosterbarn för ca trettio år sedan. Hon hade en tuff tid som 

fosterbarn och det har präglat henne till att idag själv ha två fosterbarn i sin familj

Det är viktigt att under intervjuns gång inte ställa ledande frågor samt att inte intervjuaren lägger 

några värderingar i sina frågor. Vi har under intervjuerna använt oss av öppna frågor för att inte 

styra svaren då vi har velat att intervjupersonerna ska berätta fritt om sina upplevelser, även 

följdfrågor har ställts för vidare utveckling av svaren.

Vi valde som intervjuform den halvstrukturerade intervjun, vilken omfattas av teman och förslag 

till relevanta frågor samtidigt som det finns möjlighet att göra förändringar kring frågornas form 

och ordningsföljd för att bättre anpassa frågorna till de intervjuade. Under intervjun gjordes även 

en bandinspelning för att inte missa viktiga utsagor (Kvale, 1997). 

Att vi valde denna intervjuform beror på att vi inte hittat någon forskning angående ungdomars 

framtids drömmar. Vi önskade oss möjlighet att ställa många öppna frågor för att få kunskap 

inom detta område. Intervjuerna genomfördes på platser som intervjupersonerna själva valt ut då 

vi ansåg att det var av stor vikt att följa deras önskemål för att få dem att känna sig trygga med 

situationen. Intervjuerna skedde i avskildhet för att vi skulle slippa bli avbrutna. Innan intervjun 

informerades intervjupersonerna om bakgrunden till intervjun samt syftet. Även syftet med 

bandspelaren förklarades och det gavs tillfälle för ungdomarna att ställa frågor innan intervjun 

påbörjades. 

Vidare gjorde vi en utskrift av intervjun, eller transkriberade, vilket innebar en översättning från 

talspråk till skriftspråk. Intervjun skrevs ut så ordagrant som möjligt för att undvika missförstånd. 
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För att göra citaten mer lättförståliga togs en del utfyllnadsord samt upprepningar bort. Efter att 

ha skrivit ut materialet så avidentifierades intervjun för att dölja sådant som kan vara utmärkande 

för intervjupersonen samt platser och personer som omtalas i intervjun som skulle kunna vara 

lätta att känna igen (Kvale, 1997).

4.5 Forskarrollen

Som forskare är det viktigt att man håller sig till roll, man ska vara neutral och inte lägga in sina 

egna värderingar och inte se intervjupersonen som ett objekt utan som ett subjekt. Det vill säga 

man ska se de som man intervjuar som individer och inte som ett ting. Som forskare är det också 

viktigt att man är medvetna om att det behövs en viss flexibilitet när man gör en undersökning, 

för att få en mer helhet och klarare bild av det som man vill undersöka. Vi fick också vara 

flexibla när vi fick ändra lite i vår problemformulering under resans gång. 

Vi fick ha det med i beräkningarna från början att detta skulle kunna behöva göras. Vi var 

medvetna om att det inte var säkert att de vi tänkt intervjua inte ville ställa upp så vi visste att vi 

behövde vara flexibla. 

Det är viktigt att man håller en distans till den som man intervjuar och inte lägger in sina egna 

upplevelser och värderingar under intervjun och inte ställa ledande frågor för att på så vis inte 

prägla intervjupersonens svar utan få så ärliga svar som möjligt. 

4.6 Etiska riktlinjer

När man forskar i ett undersökningsfält är det viktigt att bland annat tänka på etiska dilemman 

som till exempelvis att inte komma intervjupersonerna för nära och därmed förlora sitt kritiska 

perspektiv på den kunskap som fås (Kvale,1997).

Intervjupersonernas rätt till skydd för sin personliga integritet är förknippad med etiska och 

vetenskapliga dilemman, i detta arbete så har vi försökt att göra vårt bästa för att 

intervjupersonerna ska förbli anonyma. Vi har därför presenterat intervjupersonerna med fiktiva 

namn. Intervjupersonerna informerades om uppsatsens generella syfte ett s.k. informerat 

samtycke (Kvale,1997)  
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För att få en bild av deras upplevelser har vi en specifik fråga som vi ställde till alla våra 

intervjupersoner, nämligen om framtidsdrömmar.  Vi poängterade att intervjun var frivillig och 

att de hade rätt att dra sig ur om det kändes fel. Intervjupersonerna har garanterats att deras 

intervjuer ska hanteras konfidentiellt, vilket innebär att personliga data som gör att 

intervjupersonen blir igenkännbara inte kommer att redovisas. Vid första kontakten med 

intervjupersonerna informerades de muntligt om vårt syfte med intervjun. Senare när vi träffades 

vid intervjun gavs intervjupersonerna en djupare insikt om vårt syfte. Under själva 

intervjutillfället informerades informanterna om att de själva satte gränsen för hur mycket de ville 

berätta och att de när som helst kunde avbryta om det blev för känsligt. 

Själva begreppet fosterbarn och fosterhem är ett känsligt ämne för många. Man får inte glömma 

bort att det är människor det handlar om och respektera deras integritet. Vi ville ha svar på vissa 

frågor som uppstod genom andra intervjuer och samtidigt inte peka ut någon. Vi ville hålla oss 

neutrala och respektera intervjupersonen även om vi i vissa fall fick väldigt korta svar som var 

svårtolkade.   

5. Presentation av materialet

I det här kapitlet har vi presenterat våra intervjupersoner. De finns också tydligare beskrivna på 

en bifogad bilaga nämligen bilaga 1. 

5.1 Intervjuer med socialsekreterare  som kallas socialsekreterare 1 och 2.

Vi intervjuade två socialsekreterare på biståndsenheten och utredningsenheten på ett socialkontor 

i Halland. De har jobbat inom det här yrket i c:a tjugo år och trivs bra med det. Socialsekreterare 

1 menar att en del av hennes arbetsuppgifter är:

”Jag är ju handläggare för, ja vad kan jag ha, 7 barn. Jag har jobbat så länge så 

jag har gått in i andra arbetsuppgifter så jag är inte en sån där vanlig 

socialsekreterare på den här enheten. Sen är jag arbetsledare för våra jourhem. Vi 

har alltså 7 kontrakterade jourhem i denna kommunen. Och så håller jag lite i 

temakvällar, utbildningar och såna där praktiska saker.”
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Enligt socialsekreterare 2 som vi har intervjuat i frågan som gäller framtidsdrömmar hos 

fosterbarn är hennes uppfattning:

”Nej inte andra, de har inte så många. De säger inte så mycket. Fosterbarn är 

tysta. När de blir vuxna så går avtalet ut. Om de inte går gymnasiet så får de 

flytta ut och klara sig själva när de är 18 år. Väldigt ofta söker de då upp sin 

bakgrund. Ofta finns de biologiska föräldrarna inte när barnen är 25 år. Så då 

står de där och ska klara sig själva. Många gånger har de inte kvar kontakten 

med sin fosterfamilj när avtalet löpt ut. Det tror inte fosterfamiljen när de tar sig 

an ett barn. Men så ser verkligheten ut. Fosterbarn vill bara vara som alla andra 

barn. De är utbytbara. När ett barn flyttar ut kommer det in ett annat som tar 

över rummet.”

5.2 Intervjuer med vuxna (f.d. fosterbarn) som kallas Kalle och Lisa

Vi har intervjuat en fostermamma, Lisa, som själv också har växt i fosterhem från hon var sex år. 

Idag har hon tre fosterbarn som bor hos henne, och ett biologiskt. Hon vill aldrig att hennes barn 

ska få uppleva det hon har upplevt som fosterbarn. Lisa beskriver sin tid i fosterhem som en svår 

period av sitt liv. 

”Jag… trivdes aldrig när jag var fosterbarn. Jag hamnade på ett ställe som inte var 

så bra. Jag var arbetskraft på det stället. På en bondgård. Jag fick… jag fick mest 

hjälpa till på bondgården. Inte leka med andra barn och… helst inte synas… Styrk 

fick jag, och de pratade illa… om min pappa”.

”På det första hemmet var jag tills jag var en… 14år. Då märkte läraren i skolan 

att jag inte mådde bra. Då hamnade jag hos min klassföreståndare. Hon frågade ju 

mig om jag ville flytta hem till henne, då sa jag ja. Och där fick jag det jättebra. Jag 

trivdes bra”

Vi tolkar svaren från Lisa som att det var en jobbig tid för henne som fosterbarn men att hon 

senare i livet valt att pga. sin tråkiga upplevelse göra det till något positivt för andra barn i hennes 

situation. 
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En annan intervjuperson, Kalle, är en vuxen man idag som beskriver sin upplevelse som en 

positiv period i sitt liv sedan han kom i fosterhem.

”Trivdes du där?

Ja, mycket bra.”

”… jag älskar mina fosterföräldrar…”

Vi tolkar Kalles upplevelse som en positiv vändning i hans liv och att det gjorde hans liv mer 

berikat och trygghet i sin vardag.  

Kalle svarar på frågan vi ställde om han hade kontakt med sina biologiska föräldrar under sin tid 

som fosterbarn. Han beskriver det som något han inte ville vara med om:   

”Ja vi hade kontakt, besökskontakt eller vad man kan kalla det vid ett par tillfällen 

när jag var nio. Det var några dagar där som jag skulle typ bo hos dem. Men det 

var enda gången också. De kom också vid något tillfälle till min fosterfamilj. Men 

det lades bort senare för det fungerade inte.” 

Vi tolkar Kalles svar som att han inte vill ha någon kontakt med de biologiska föräldrarna på 

grund av sina negativa upplevelser under sina första 7 år i livet och nu har han startat ett nytt liv 

hos sina fosterföräldrar som ger mer mening och trygghet för honom. 

Kalle berättar om sina framtidsdrömmar:

”Ja musikeriet var väl en genomgående röd tråd När jag var 14-15 och började 

strula runt med tjejer och så började man väl även fundera på familj och om man 

vill ha barn i framtiden eller som jag då tänkte att jag inte vill ha det. Och vad man 

vill jobba med människor eller något liknande. Fast de tankarna var väl lite… när 

man är 14 vet man inte mycket om yrkesliv och så.”

” Fast de flesta framtidstankarna var väldigt kortsiktiga då egentligen. I och med 

att jag var väldigt rastlös och så vidare så att mycket var nog koncentrerat till där 

jag för tillfället hade fötterna. Förutom lite då som hade med musik att göra. Jag 

var mest kortsiktig. Jag var en sån där människa som drog igång projekt men aldrig 

avslutade. Jag var väldigt kortsiktig på många punkter ”
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Vi tolkar Kalles svar som att han hade drömmar men vågade inte tro på att de skulle införlivas, så 

därför slog han bort dessa tankar och valde att leva i nuet för att inte bli besviken igen i fall 

drömmarna inte skulle slå in. 

5.3 Intervjuer med fosterbarn Nisse, Ida och Anna

De generella uppfattningarna vi har fått av Nisses framtidsdrömmar är att de inte har så många, 

som de talar om i alla fall. De lever mest i nuet, och tänker inte så mycket på vad som ska hända i 

framtiden. Här är några citat om deras uppfattning av hur det är att vara fosterbarn och deras 

framtidsdrömmar.

Nisse fosterbarn som vi har intervjuat beskriver sina framtidsdrömmar väldigt fåordigt.

Vilka är dina framtidsdrömmar?

 Träffa min riktiga familj mer.”

Enligt  Nisses trivs han hos fosterfamiljen och har bott här sen han var fyra månader. 

    Hur länge har du bott i fosterfamilj?

” De första fyra månaderna bodde jag hos en personal som jobbade på ett hem där 

föräldrar och barn bodde och fick lära sig att bli en familj. Efter det kom jag på 

fosterhem.”

Trivs du här?

”Ja”

Vi tolkar Nisses svar som att han inte vågar planera sin framtid på grund av så många besvikelser 

under sitt liv. Han nöjer sig med att klara av dagen och lever mest i nuet. Han lägger inte så 

mycket energi på att våga hoppas på en ljus framtid.

Enligt Ida som är ett annat fosterbarn som vi intervjuade och har bott i fosterfamilj sedan hon var 

14 månader. Hon drömmer om:

       Vad vill du bli när du blir stor?

” Arbetare”
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Vilka är dina framtidsdrömmar?”

 Få ett bra liv.

       Vad menar du med ett bra liv?

” Nja…familj och så… som alla andra…”

Idas svar tolkar vi som att hon drömmer om en framtid som inte skiljer sig från vad de flesta 

människor vi har mött. 

En annan intervjuperson som vi kallar Anna svarade på vårar frågor angående sin framtid. 

Hur ser du på din framtid?

” Den ser ljus ut”

Annas upplevelser om att vara fosterbarn är:

         Trivs du här?

”Verkligen”

         Hur är det att vara fosterbarn?

” Bra, vet inget annat”

Annas  svar tolkar vi som att hon är glad att hon kom i fosterhem och att hon hoppas på en god 

framtid som ska ge henne ett rikt liv. 

5.4 Intervjuer med ungdomar uppväxta med sina biologiska föräldrar, 

Av de barn/ungdomar som växt upp i en kärnfamilj med sina biologiska föräldrar har vi fått 

intervjusvar som visar att det finns en skillnad i deras svar gällande framtidsdrömmar. Här följer 

några citat av de intervjusvar vi fick. Per säger under intervjun:

       Vad vill du bli när du blir stor?

”Vet inte, helst skulle jag vilja bli typ fotbollsspelare eller nått. Hade ju varit skoj. 

Vet faktiskt inte…Funderar på sjuksköterska men har inte bestämt mig ännu.”

         Vilket är ditt drömyrke, om du får välja vilket du vill?

”Fotbollsstjärna”
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       Vilka är dina framtidsdrömmar?

”Vet inte… gå ut skolan nån gång, skaffa familj gör jag nog inte på ett bra tag…”

       Vill du skaffa familj och barn när du blir vuxen? I så fall, hur ska din familj se ut?

”Typ när jag blir äldre, vet inte fru å barn antar jag, hade ju varit skoj, men det är 

ju långt fram i tiden.”  

        Hur ser du på din framtid?

”Tänker inte så mycket på den. Men förmodligen jobba ett år när jag har pluggat 

klart till undersköterska. Sedan läsa vidare till sjuksköterska och sedan skaffa 

familj och allt det.”

Vi tolkar Pers svar som att han har vissa visioner om sin framtid och att det kommer lösa sig vart 

efter tiden går. Han känns trygg med vetskapen om att det kommer att bli bra.  

En annan intervjuperson, Tina, som är uppväxt med sin biologiska mamma svarade: 

             Vad vill du bli när du blir stor?

”Jag vet inte, det är svårt om man inte har bra utbildning, kanske jobba på fabrik 

om jag hittar något. Det är svårt att hitta jobb, men jag kan ta vad som helst, bara 

jag hittar lägenhet så jag kan bo själv, du vet, man slipper höra så mycket tjat.”

       Vilket är ditt drömyrke, om du får välja vilket du vill? 

”Jag har alltid drömt om att bli läkare helst barnläkare, men det gick åt skogen 

ganska tidigt. Det var ingen som uppmuntrade mig eller brydde sig om mig eller 

hur det går för mig i skolan. Jag mins inte att mamma frågat mig någon gång om 

jag har läxa eller något om skolan.”

      Vilka är dina framtidsdrömmar?

”Att hitta jobb och flytta hemifrån, klara mig själv och bevisa för alla att jag klarar 

mig själv.”



32

       Hur ser du på din framtid?

”Jag vet inte, det ser inte lovande ut men kanske det blir bra bara jag hittar ett 

jobb.”

      Vill du skaffa familj och barn när du blir vuxen? I så fall, hur ska din familj se ut?

”Ja det vill jag men det beror på om jag hittar någon som älskar mig, kanske jag 

vet inte säkert

”Jag vill inte att min familj ska ha det svårt, som jag ”

Vi tolkar Tinas svar som att hon känns inte trygg i sin tillvaro och vet inte riktigt vad framtiden 

har att utvisa för henne. Vi tolkar hennes svar som att hon saknar kärlek i sitt liv men hoppas på 

att finna den. Hon vill skapa ett bättre liv och hoppas på en framtid med mer kärlek och trygghet. 

Ytterligare en annan intervjuperson, Marie, som har växt upp i kärnfamilj har gett svar på våra 

frågor angående framtidsdrömmar:

          Vad vill du bli när du blir stor?

”Jag vet faktiskt inte det. Det är väldigt blandat, jag har inte planerat det ännu. 

Men ett bra jobb.” 

          Om du får välja vilket yrke du vill, vad väljer du då?

”Massör eller något med hud eller skönhetssalong tycker jag är lite häftigt.”

       Vilka är dina framtidsdrömmar?

”Oj. Men alltså ett bra liv. Att alla är friska. Problem kommer man inte undan, men 

inte ha så stora problem kanske, familjen mår bra och allting är bra.”

      Hur ser du på din framtid?

”Positivt faktiskt. Det känns som att det går bra i skolan och men det är ju då vad 

man saka plugga till på högskolan. Jag ska ta ett år när jag slutar och jobba och så 

och sen ska jag börja på högskolan. Jag tänker ha året till att fundera vad jag ska 

lösa vidare till sen.”
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     Vill du skaffa familj och barn när du blir äldre?

”Ja det vill jag. Jag vill ha två barn det har jag redan bestämt. Och man och hus 

och hela faderuttan.”

Maries svar tolkar vi som att hon är en väldigt trygg person som kommer från en bra familj med 

mycket gemenskap och kärlek. Hon ser ljust på sin framtid och oroar sig inte så mycket för att det 

kommer att bli bra. Hon har en god grundtrygghet och visioner om en lovande framtid. 

En annan intervjuperson, Sara, svarade på våra frågor som lyder:  

           Vad vill du bli när du blir stor?

” Det finns så mycket som jag skulle vilja göra. Men jag skulle vilja jobba med 

alltså just inom skönhet om man säger så. För det är det som jag sysslar med mest 

och så. Inom hår och smink och sådana grejer.”

    Vilka är dina framtidsdrömmar

” Jag vill ha ett bra jobb ett som man verkligen trivs med. Och ha en egen familj 

och ha barn och ett riktigt bra jobb och ha ett hus. Det är väl det där.”

    Hur ser du på din framtid?

”Ja den börjar bli ljusare. Så det väl ljust ut. Jo jag tror att min framtid kan nog 

bli ganska bra om man bara sätter lite fart med vad man nu vill göra.”

    Vill du skaffa familj och barn när du blir vuxen och hur ska den se ut?

”Ja det vill jag.”

    

     Hur den ska se ut?

”Typ hur många barn jag ska ha? Jag vet inte. Jag vill inte ha för många barn i 

alla fall, typ så där två tre stycken. Och så hus och bo på ett fint ställe. Sådär. 

Typiska drömmar.”

Saras svar tolkar vi som att hon är en målinriktad person som verkligen vill nå sina drömmar. 

Hon har en trygg uppväxt och god gemenskap i sin familj, en bra bas inför framtiden. 
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6. Sociologisk analys och tolkning

I det här kapitlet finns vår analys ur ett teoretiskt perspektiv där vi har kopplat ihop de 

presenterade teorier och vårt insamlade material.

6.1 Analys ur teoretiskt perspektiv

Vi har lagt in citat i analysen för att ni som läsare ska för en större inblick i vårt empiriska 

material. 

6.1.1 Analys utifrån Johan Asplunds teori

Johan Asplund (1987) tar upp social responsivitet. Han menar att det handlar om både socialitet 

och responsivitet, och med socialitet menas samhälleligt och/eller sällskapligt och responsivitet är 

uttryck för svar på något. Det växelspel som då uppstår är det som Asplund kallar för social 

responsivitet (Asplund, 1987).

Asplund beskriver ett socialt responsorium som att det är ett växelspel mellan stimuli och respons 

och att det är personligt och inte innehåller några skrivna regler. Om det omfattar några regler så 

är det vanligt för ett responsorium att man inte använder sig av dessa regler. I dagens moderna 

samhälle kan social responsivitet övergå till asocial responslöshet som är raka motsatsen till 

social responsivitet. 

Vi tror att för fosterbarn är social resposivitet något som kan bli ett problem för barnet, som 

kanske inte har lärt sig koderna och hur man läser av social resposivitet. Ett citat som handlar om 

problemen som kan uppstå för fosterbarn som inte lärt sig den sociala responsiviteten är från en 

av socialsekreterarna: 

”Men de har nästan inga fritidsintressen eller mycket sällan för vem skulle ha lärt 

dem det.”

De fosterbarn som vi har intervjuat och har växt upp i ett hem där man inte har lärt barnet den 

sociala responsiviteten, dvs. det växelspel som uppkommer mellan två individer, och sedan 

kommer till ett hem där det finns dessa normer och regler så kan det bli svårt för barnet att 

anpassa sig och känna tillhörighet och delaktighet till sin nya familj. I och med att inte kunna 
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dessa normer och regler som gäller i den nya familjen så rubbas deras uppfattning av vilken 

position de har i den nya familjen. Enligt socialsekreterare 1 som vi har intervjuat bekräftar hon 

den här känslan av inte känna en tillhörighet till den nya familjen. Hon säger: 

” De lever i nuet. De vet aldrig var deras säng ska stå nästa månad.       

De har inga framtidsdrömmar” 

”De har en månads uppsägning på barnet och likadant för oss. Det är 

inte lätt att vara fosterbarn.”  

”De här barnen är många gånger väldigt manipulerande och orsakar 

alltså problem, de försöker att splittra.”

Det är inte konstigt att den här känslan uppstår när de inte vet hur de ska uppföra sig och vilka 

förväntningar som finns på dem för att de ska passa in den nya miljön. De stimuli som 

fosterbarnet har lärt sig i sin biologiska familj används eventuellt inte i den nya fosterfamiljen. . 

Den sociala responsivitet kräver en utväxling av frågor samt svar, rollövertagende samt 

nyfikenhet interaktion och i dialog enligt Asplund. Asocial responslöshet betyder då att 

personerna osynliggör den andra.

Vi tror att om de är så att och som kommer till sin nya familj inte förstår den sociala 

responsiviteten i sin nya fosterfamilj så kan det medför att en asocial resposivitet framkallas och 

det uppstår konflikter och fosterbarnet kanske lämnar rummet i brist på förståelse och samspel i 

dialog. De fosterbarn som vi har intervjuat som kommer till en ny familj ifrån en traumatisk 

upplevelse från sin biologiska familj, har inte hunnit lära sig läsa av de nya koderna och 

signalerna i den nya miljön som det nu måste anpassa sig till. 

Asplund menar att ren socialitet kan kopplas ihop med sociala miljöer där en saknad av respons 

är framträdande.

Enligt vår uppfattning av intervjupersonerna så behövs det en tid av anpassning och inlärning av  

signaler och koder i den nya miljön, dvs. familjen, som fosterbarnet ska bo i längre fram. Det är 

olika från individ till individ hur lång tid det tar att anpassa sig till den nya familjen. Det finns 
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ändå  fall där det nästan aldrig blir så att fosterbarnet anpassar sig till sin nya fosterfamilj, utan 

drömmen om att komma hem till sin biologiska familj består. Detta kan bero på åldern när barnet 

kommer till sin fosterfamilj eller på vilken personlighet han/hon har.

Ett citat från en intervjuperson, Lisa, som stärker detta antagande:  

     Vad hade du för framtidsdrömmar när du var fosterbarn?

”Att komma hem… till mina föräldrar och syskon. Det var det ända jag hade, den 

drömmen”.

6.1.2 Analys utifrån Aron Antonovskys teori 

Aron Antonovsky menar att känslan av sammanhang innebär ” en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till 

att, för det första, ge stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

förutsägbara och begripliga, för det andra, de resurser som krävs för att man ska kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och för det tredje, dessa krav är 

utmaningar, värda investeringar och engagemang” (Rydén & Stenström, 2004)

De fosterbarn som vi har intervjuat har eventuellt svårt att känna tillit till någon alls. Dessa 

fosterbarn har blivit svikna av vuxna i dess omvärld dvs. i första han känner han/hon en 

besvikelse av sina biologiska föräldrar, och i andra hand ska han/hon försöka lita på myndigheter 

som inte är så lätt eftersom myndigheterna tar barnet från dess biologiska föräldrar, och för ett 

barn kan det vara svårt att se att de gör det för barnets bästa. Sist men inte minst ska barnet lära 

sig känna tillit till helt främmande vuxna som ska bli barnets nya familj. I vissa fall har det 

påträffats att den nya fosterfamiljen har svikit barnet som har haft stora förväntningar på att det 

ska bli bra i den nya familjen och så blir det inte så av olika anledningar. Flera intervjupersoner 

har upplevt denna besvikelse från fosterföräldrarnas sida och de sociala myndigheterna. En av 

dem är Lisa som berättar:

”Det första de gjorde när kom till dem var att klippa av mig håret, de sa att det var 

renligare så. Jag ville inte alls men de gjorde det i alla fall. Jag skämdes och hade 

mössa på mig jämt. I skolan kallade de mig för pojke.”

”Förr var det nog mer vanligt att de som hade bondgård tog fosterbarn som 

arbetskraft, det var inte alls känslor inblandade.” 
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Enligt intervjusvar från socialsekreterare 1 som stärker våra antaganden: 

”Många gånger har de inte kvar kontakten med sin fosterfamilj när avtalet löpt ut. 

Det tror inte fosterfamiljen när de tar sig an ett barn. Men så ser verkligheten ut. 

Fosterbarn vill bara vara som alla andra barn. De är utbytbara. När ett barn 

flyttar ut kommer det in ett annat som tar över rummet. Så ser det ut. Pengarna 

betyder ju en del. Man får ca 7-8000 kr per barn. Men de skulle ju aldrig säga att

de gör det för pengarna skull.”

”De har en månads uppsägning på barnet och likadant för oss. Det är inte lätt att 

vara fosterbarn.”

Eftersom det är en månads uppsägning både ifrån fosterhemmet och från socialen så är det 

förmodligen svårt för de fosterbarn som vi har intervjuat att känna tillit till att det ska få stanna 

kvar hos sin nya familj, de vet ju aldrig om de säger upp avtalet och barnet måste flytta igen.  

Eftersom fosterbarnet inte vet om hur framtiden ser ut hos den nya familjen, om han/hon blir 

accepterade eller godkänd av den nya familjen så har det svårt att känna trygghet och tillhörighet. 

De har inte känslan av sammanhang till den nya familjen.   

För att kunna känna känslan av sammanhang tror vi att barnet behöver förstå meningen med 

varför han/hon är i den nya familjen, och hur han/hon ska hantera den nya situationen samt känna 

en meningsfullhet och att det är viktigt att kunna lita på den nya familjen. 

Antonovsky menar att känslan av sammanhang kan knytas samman med både fysiskt och

psykiskt välbefinnande. Enligt Antonovsky är dessa tre delar, dvs. begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, viktigt för att alla människor ska må bra och fungera för att de har ett samband

till varandra.

Vi har fått detta bekräftat genom våra intervjusvar som tyder på att det finns en skillnad mellan 

att vara fosterbarn och att växa upp i sin biologiska familj. Ungdomarna som har växt upp i sin 

kärnfamilj känner mer trygghet och tillit till sin framtid och omgivning. De har en större känsla 

av sammanhang. 
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Under en intervju med socialsekreterare 2 nämner hon just om detta med skillnaden mellan 

fosterbarns trygghetskänsla och ungdomar uppväxta i kärnfamilj:

”När jag kommer i konflikt med mina egna barn kan jag slänga ur mig att gå 

härifrån men då vet mina barn att det är bara för stunden som jag menar det, i 

stundens hetta liksom, men ett fosterbarn vet inte att jag egentligen inte menar det 

utan de tar det bokstavligt. De har inte den där grundtryggheten för att kunna tolka 

det rätt.”  

6.1.3 Analys utifrån Emile Durkheims teori                                                                                    

Emile Durkheim menar att det är viktigt att bevara den balans som finns i samhället. Om det 

skulle bli obalans i samhället kan det motverkas med hjälp av socialisationsprocessen. En sådan 

process innebär att alla människor uppfostras till att lära sig att förstå samhällets normer och 

regler. Individerna får tidigt i livet lära sig att skilja på rätt och fel, bra och dåligt. 

De fosterbarn som vi har intervjuat har alltså förmodligen andra förutsättningar på grund av en 

eventuell felaktig socialisationsprocess som den har fått med sig från en icke fungerande familj 

som han/hon föddes in i. Det lilla barnet har kanske inte fått lära sig normer och regler och att 

skilja på rätt och fel från början, till skillnad från ett litet barn som har fått med sig en fungerande 

socialisationsprocess och vuxit upp i en kärnfamilj. Detta menar vi att det kan ha betydelse för 

framtidsdrömmar och vissa val man gör längre fram i livet. 

Om socialisationsprocessen fungerar som den ska menar Durkheim att resultatet blir att de 

individer som kommer från samma kulturella bakgrund eftersträvar att bete sig på ett liknande 

sätt. De har alltså gemensamma normer och värderingar. Utifrån våra intervjusvar tolkar vi att 

vissa fosterbarn inte har fått med sig den kulturella bakgrunden som den övriga fosterfamiljen har 

kan det uppstå konflikteter som kan leda till anomi för fosterbarnet. Vår tolkning är att vissa 

fosterbarn har en låg social kontroll och det kan enligt Durkheim uppstå någonting som han har 

givit begreppet "anomi", dvs. att det innebär ungefär detsamma som upplösning eller kaos.

Durkheim menar att individen inte kan begränsa sina krav och förhoppningar om inte 

omgivningen sätter klara ramar. Detta är en svår utmaning för fosterfamiljen, att leda fosterbarnet 

in på det som känns rätt för familjens vardag. I annat fall, menar Durkheim, leder det lätt till 

förvirring och överdrivna förväntningar och utbredd frustration om många börja sträva efter att nå 
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en allt högre nivå utan klara föreställningar om den rätta gränsen. Durkheim kallar ett sådant 

tillstånd för anomiskt. 

Durkheim menar att man ska försöka få in alla individer så några inte blir accepterade i 

samhället, en typ av integration med stöd av vissa insatser, dvs. i vårt fall fosterhemsplacering. 

Vi tror att fosterhemmet försöker förmedla rätt värderingar och regler för att hjälpa fosterbarnet 

att bli en del av familjen och därmed inte känna sig som en avvikare. 

Durkheim menar att grupper skapar ett samhälle, alltså i vårt fall så skapar familjer ett samhälle 

där individen föds in i gruppgemenskapen, som sedan reproducerar deras handlande. Individen är 

en produkt av gruppens påverkan. Vi menar att fosterbarnet blir en produkt av fosterfamiljens 

påverkan och deras agerande. 

Om man skulle ha en låg grad av social kontroll kan det enligt Durkheim uppstå någonting som 

han har givit begreppet "anomi", dvs. att det innebär ungefär detsamma som upplösning eller 

kaos. Durkheim menar att individen inte begränsar sina krav och aspirationer om inte 

omgivningen sätter klara gränser. Annars leder det lätt till förvirring överdrivna förväntningar 

och utbredd frustration om många börjar sträva efter att nå en allt högre nivå utan klara 

föreställningar om den rätta gränsen. Durkheim kallar ett sådant tillstånd för anomiskt. Vi tror att 

om fosterföräldrarna inte sätter klara gränser och talar om vad som förväntas av fosterbarnet från 

början, så kan ett anomiskt tillstånd uppstå för ett fosterbarn. Det kan leda till att fosterbarnet får 

överdrivna förväntningar och blir förvirrat. Detta tillstånd är det Durkheim kallar för anomi.    

Eftersom barnet i fråga inte har lärt sig att följa regler och ha klara ramar i sin biologiska familj 

så vet barnet kanske inte vad som gäller i en familj. Ovissheten gör dem otrygga och förvirrade. 

Detta tillstånd har vi upplevt mer tydligt under våra intervjuer hos fosterbarn än hos ungdomar 

som växt upp i en kärnfamilj.  

6.1.4 Analys utifrån Berger-Luckmanns teori

Berger-Luckmann tar upp i sin teori om den primära och sekundära socialisationen. I den primära 

socialisationen är det viktigt med de första barndomsåren och att man blir en samhällsmedlem. 

Det man får med sig från den tidiga barndomen har betydelse för resten av sitt liv. Man bygger 

grunden av sin personliga identitet med allt vad detta innebär, dvs. trygghet, tillit, samhörighet, 
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självkänsla och självförtroende. Detta är grunden för att kunna hantera livets prövningar. Genom 

en stark jagkänsla så har man grundläggande byggstenar för att kunna stå emot påfrestningar som 

livet för med sig. Har man inte den grunden så har man nog svårare att kunna klara av eventuella 

motgångar som kommer under livets gång och att känna tillit till omgivningen. Avsaknaden av 

trygghet och samhörighet kan medföra att man har svårt att hitta rätta platsen i samhället, man vet 

inte vad som förväntas av en och hur man ska uppföra sig i förhållande till övriga 

samhällsmedlemmar.

 Eftersom det lilla barnet präglas av sina föräldrar från födseln är det viktigt att de vuxna är bra 

förebilder och tar föräldrarollen på stort allvar och ger barnet en god start i livet. Dessa 

vuxenroller är en förebild och en trygg bas för barnets framtida roll som medlem i samhället. Det 

är viktigt man som individ vet vilken roll man har i samhället. 

Under våra intervjuer med ungdomar så har vi märkt att det finns en skillnad i grundtrygghet och 

tillit till framtiden hos fosterbarn och ungdomar uppväxta i sin biologiska familj. De fosterbarn vi 

har intervjuat så saknar de den grundläggande förebild av en förälder som skulle ha gett dem den 

tillit och kärlek som de hade behövt från livets början, till skillnad från de ungdomar som vi har 

intervjuat som växt upp med sina biologiska föräldrar. Dessa ungdomar har de grundläggande 

byggstenar och förebilder som ska hjälpa dem att klara av livets påfrestningar.

Berger-Luckmann menar att under den sekundära socialisationsprocessen så hjälper man en redan 

socialiserad person in i nya delar av samhällets objektiva värld dvs. att barnet ska lära sig att se 

världen objektivt och uppleva det med egna ögon. Barnet har nu lärt sig under den primära 

socialisationsprocessen att det är en egen individ och ska nu lära sig att inta olika roller i 

samhället och det vardagliga livet. Det innebär att man skaffar sig en rollspecifik kunskap som 

kräver att man inhämtar rollspecifika ordförråd.

Om man som fosterbarn inte har fått en så bra grund i början av sitt liv, kan man eventuellt ta 

igen en del under sin uppväxt. Barnet/ungdomen kan möjligtvis socialiseras till att lära sig bra 

normer och värderingar med hjälp av goda vuxna förebilder, som lär barnet vilka regler och 

värderingar som finns i samhället, för att kunna hålla sig inom de ramar som gäller för den 

specifika familjen som fosterbarnet flyttat till, och även senare i samhället. 
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Enligt Berger-Luckmann skapar den sociala gruppen i ens omgivning en innebörd i våra 

vardagliga händelser och påverkar synen på omvärlden. Framför allt bibehålls denna 

begreppsvärld av vårt språk och i gemenskapen med andra individer i samma 

plausibilitetsstruktur. Det lilla barnet socialiseras in i sin plausibilitetsstruktur genom sin 

språkinlärning.                                                                                                                                                             

Eftersom ett fosterbarn kommer från en viss miljö där det är kaos i familjen och vardagen till en 

helt annan miljö måste han/hon inta en ny roll och lära sig läsa av vissa oskrivna regler, 

värderingar och hur man ska uppföra sig i sin nya familj och nya omgivning. I jämförelse med ett 

barn/ungdom som har fötts och växt upp i sin biologiska familj, är dessa oskrivna regler och 

värderingar en självklarhet eftersom de finns där från början och man växer upp med dem. Att 

veta vad som förväntas av en själv och veta hur man ska uppföra sig i olika situationer skapa en 

trygghetskänsla och förstärker jagkänslan. Och detta är en av de grundstenar som är viktiga för 

individen att besitta för att stå emot livets påfrestningar.  En intervjuperson (Kalle) bekräftar detta 

antagande: 

”De dagarna var rätt speciella och jag förstod att jag skulle flytta. Det var kaos i 

familjen och mina föräldrar var inte hemma de dagarna.”

                                                                                                                                                     

Berger-Luckmann menar att man överför den internaliserade kunskapen till nya 

gruppmedlemmar i socialisationsprocessen, och legitimeras genom en överbyggnad av olika 

förklaringar. Eftersom nya medlemmarna internaliserar den vetskapen de har, legitimerar de 

gruppens normer och värderingar. Verkligheten består av något yttre, påtagligt, en objektiv 

verklighet som människan föds in i och formas av. På samma gång är den något inre, 

internaliserad kunskap, som individen använder sig av till att forma samhället och ge form åt sitt 

sociala beteende med.

 Som vi har tolkat vårt insamlade empiriska material så har ungdomar som växt upp tillsammans 

med sina biologiska föräldrar den internaliserade kunskapen med sig från socialisationsprocessen. 

Men till skillnad från fosterbarn som inte har en god internaliserad kunskap, krävs det för att bli 

accepterad av samhället att barnet/ungdomen lär sig de skrivna och oskrivna reglerna, 

värderingarna och vad som förväntas vara ett gott uppförande av en samhällsmedlem.     
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7.  Sammankoppling av tidigare forskning och empiriskt material

Våra intervjupersoner har olika bakgrund, dvs. en del har växt upp i fosterhem och en del har 

växt upp med sina biologiska föräldrar.

Enligt Egelund & Hestbæk (2003) så har ungdomar som växt upp i fosterhem det svårare i skolan 

och med sitt sociala liv. Vår undersökning stärker detta påstående för att under våra intervjuer så 

har det framkommit att de har svårare både med sin skolgång och med sociala samspelet. 

Vår intervjuperson berättar om hennes upplevelse som fosterhemsplacerad ungdom att det finns 

inte stor förståelse från samhället hur det är att vara fosterbarn under skolgången och den sociala 

omgivningen. Lisa säger att:

”… det är inte lätt för barn, i dag heller, att vara familjehems placerade barn, det 

var inte lätt när jag var barn heller, att kallas fosterbarn. Och det är likadant 

fortfarande, tyvärr, idag i skolorna… och det är överallt… barnen får höra att dem 

är fosterbarn och att dem har problem hemma hos de biologiska, och blir mobbade 

för detta, det är jättetråkigt”

Ungdomar som växt upp i fosterhem känner enligt vårt intervjuresultat ett utanförskap både i 

skolan och i familjen. De har svårt att känna sig delaktiga när det gäller planering av framtiden.

Under en intervju med en socialsekreterare så blev det bekräftat att ungdomar som växer upp i 

fosterhem inte har några direkta framtidsdrömmar. Socialsekreterare 1 säger: 

”De säger inte så mycket. Fosterbarn är tysta. När de blir vuxna så går avtalet ut. 

Så då står de där och ska klara sig själva. Många gånger har de inte kvar kontakten 

med sin fosterfamilj när avtalet löpt ut. Det tror inte fosterfamiljen när de tar sig an 

ett barn. Men så ser verkligheten ut. Fosterbarn vill bara vara som alla andra barn. 

De är utbytbara. När ett barn flyttar ut kommer det in ett annat som tar över 

rummet. Så ser det ut. Pengarna betyder ju en del.”
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Eftersom både socialen och fosterhemmet har en månads uppsägning på barnet så känner 

troligtvis fosterbarnet att de inte har någon rätt eller makt att påverka sin framtid. De har ingen 

egen kontroll utan står under samhällets makt hur barnet eller ungdomens framtid ska se ut. De 

lever i nuet och vet aldrig om de får bo kvar nästa månad eller om sängen ska stå någon 

annanstans då. Deras mål och drömmar är att klara av dagen de lägger inte mycket själ i att 

förutse sin framtid som ändå är så oviss och otrygg. 

Socialsekreteraren 2 säger under intervjun att:

” De lever i nuet. De vet aldrig var deras säng ska stå nästa månad. De har inga 

framtidsdrömmar” 

Egelund & Hestbæk (2003) har under sin forskning kommit fram till att socialarbetare inte följer 

upp placerade barns skolgång i någon större utsträckning. Fosterhemsplacerade barn har också, 

jämfört med andra barn, fler psykiska problem och mer konfliktfyllda relationer till andra 

människor. Även Riksdagens revisorers (2001) svenska kartläggning visar att 

fosterhemsplacerade barns skolgång fungerar dåligt. Troligtvis har socialens uppföljning och 

kontroll på fosterhemmet efter en placering av ett barn eller ungdom stor betydelse på känslan av 

trygghet för fosterbarnet. Även samtal mellan socialsekreteraren och barnet har också en stor 

betydelse för känslan av trygghet och känna sig betydelsefull. 

Enligt riksdagens revisorer, (2001) framgår det ofta inte i papper som har med barnet att göra om 

man överhuvudtaget samtalat med barnet under placeringen i fosterhem vilket anses vara viktig

för att förstärka tryggheten och få uppleva sig väsentlig. Vinnerljung (1996) tar också upp att det 

vanligaste sättet som kommunerna följer upp placeringar är genom information från 

fosterföräldrarna.

Sundell & Thunell (1997) menar också att det är vanligare att socialsekreterare pratar ostört i 

enskilda rum med äldre barn än med dem som är yngre. Socialsekreterare 1 som vi intervjuade 

säger att:

”Det bästa sättet jag har gjort under åren när jag har jobbat är att ta ungarna i 

bilen och köra iväg. För då vet de inte om att man pratar med dem. Då kan man 

prata om allt möjligt utan att de egentligen förstår att jag frågar. Då använder jag 

mina egna barn beroende på åldrarna på barnen som exempel när jag pratar. 
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Man kan få väldigt mycket information utan att de förstår att man pratar. För att 

sitta mittemot och bara ställa frågor, det går inte. Jag har hört att de använder de 

ord som vi har sagt till dem…”

Enligt Vinnerljung, (1996) visar en del undersökningar på avgörande effekter i att bevara 

kontakten med de biologiska föräldrarna. Men det finns inte tillräckligt med forskning som kan 

bekräfta detta. Undersökningar som har gjorts visar att ungdomar som varit fosterbarn länge och 

som var små när de placerades, förlorar oftast förhållandet till sina biologiska föräldrar. 

En god kontakt mellan biologiska föräldrar och fosterhem har många gånger trotts öka 

möjligheten till återförening mellan barnet och den biologiska familjen, det visar också en del 

forskning på. I vissa fall tror vi inte att det alltid det bästa för barnet. Barn och ungdomar som har 

god och kontinuerlig kontakt med sin biologiska familj kommer oftare hem till 

ursprungsfamiljen. 

Socialstyrelsen menar att barn som har varit länge i fosterhem, löper större är risk att de ska 

förlora sin kontakt med de biologiska föräldrarna.

. 

Problem som kan uppkomma i kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna under tiden 

som de bor i fosterhem, är oftast inte att begränsa möjligheten att träffas. Istället är det hur man 

kan förstärka kontakten och att den ska fungera så bra som möjligt. Detta gäller givetvis inte de 

barn som behöver skydd mot övergrepp etc. från sina biologiska föräldrar. Undersökningar visar 

på att det idag läggs stor vikt vid att fosterhemmet hjälper barnet att behålla kontakten med sin 

biologiska familj och miljön de kommer ifrån. Det här är också en stor anledningarna till att man 

oftast försöker hitta ett fosterhem som finns relativt nära det ursprungliga hemmet. 

Enligt lagen, säger socialsekreterare 1 som vi intervjuat, så ska en som är fosterhemsplacerad 

tillbaka till sin biologiska familj.  Hon säger:

”Lagstiftningen är mycket entydig. Barn ska åter till sina föräldrar. Men 

handläggaren tar ett beslut om vilket som är möjligt och rimligt och jobbar utifrån 

det. Det är verkligheten. Fosterfamiljen är medveten om detta men de vill ju inte 

det. Har de fått barnet så vill de ju ha kvar det.  De har en månads uppsägning på 

barnet och likadant för oss. Det är inte lätt att vara fosterbarn.”  
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8. Reflektioner 

Under vårt arbetes gång har det funnits motgångar som vi har reflekterat över. Exempel på detta 

märkte vi att det var svårare än vi trott att få tag på intervjupersoner som bor i fosterhem att ställa 

upp för intervju. Oftast har det varit den vuxna fosterföräldern som har motsatt sig tillträde för 

intervju. Vi har upptäckt att det inte finns så mycket forskning kring just vår problematik, det 

skulle vara bra om fler undersökningar gjordes i det här ämnet. 

Vi har kommit fram till hur viktigt det är att ha en bra anknytning och ett gott förhållande till sina 

föräldrar och vuxenvärlden. En god start och en stark grund att stå på från födseln präglar en 

människas resterande liv. Självkänslan, tryggheten och känslan av sammanhang förstärks genom 

goda förebilder som kan ge det lilla barnet stöd och grundtryggheten för att våga drömma om en 

ljus framtid som vuxen. 

Vi har också upptäckt att socialtjänstemännen har sina brister i t.ex. uppföljning av 

fosterhemsplacerade barn och ungdomar. Lagarna är många gånger svårtolkade och kan ge för 

många kryphål. Många i vuxenvärlden blundar för verkligheten som kan vara svårhanterade i 

vissa situationer. Många människor är rädda för det som de inte känner till.

 Man borde sätta mer fokus på barnen och lyssna på dem, låta dem komma till tals mer, när de 

befinner sig i eller har varit med om jobbiga och traumatiska situationer. Det är inte alltid så att 

vuxna vet vad som är bäst för barnet, om man inte låter barnet vara med och bestämma och 

lyssnar på vad han/hon har att säga. Vi tror att skolorna borde vara mer lyhörda för hur barn och 

ungdomar egentligen mår och hur de har det hemma, även om inte barnet/ungdomen säger i ord 

att han/hon har det svårt.  Vuxna behöver bli mer mottagliga för de signaler som 

barnet/ungdomen sänder ut. Vi tror att den bästa lösningen inte alltid är att försöka få fosterbarnet 

att flytta hem till sina biologiska föräldrar. Det kan vara olika från fall till fall, men det finns 

alltid en orsak till att barnet flyttar ifrån sina biologiska föräldrar och blivit placerad i ett 

fosterhem. Orsakerna kan vara många som tex. missbruk av alkohol eller droger, övergrepp, 

misshandel m.m. Dessa är bara en liten av vad som kan ha orsakat att barn skiljs från sina 

biologiska föräldrar. Vi tycker att samhället borde ta ett större ansvar för den biologiska föräldern 

till fosterbarnet, och se om man kan gör något åt det som har orsakat splittringen mellan förälder 

och barn.  
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Vi har kommit fram till att det finns en skillnad vad det gäller framtidsdrömmar hon 

fosterhemsplacerade barn och ungdomar i jämförelse med ungdomar som har växt upp hos sina 

biologiska föräldrar. Vi tror att grundtryggheten spelar en stor roll i detta. Om man känner sig 

trygg i sin tillvaro så speglar detta sig också i framtiden och i den tro man har på framtiden.

Under intervjuernas gång har vi kommit fram till att växa upp i en kärnfamilj tillsammans med 

sina biologiska föräldrar ger trygghet och tro på framtiden. De barn och ungdomar som tvingas 

bryta upp från sina biologiska föräldrar har troligtvis inte haft en god start i livet och har inte fått 

med sig starka byggstenar och goda vuxna förebilder. Allt detta har rubbat deras självförtroende 

och tillit till vuxenvärlden. Efter att ha hamnat i ett nät av myndigheter så känner de inte något 

tillit och stabilitet i vardagen. Med detta så har de förlorat hoppet om att drömma om framtiden. 

Vuxenvärlden har svårt att se att barn och ungdomar också har drömmar. Ibland kör de vuxna på 

i sina spår istället för att stanna upp och lyssna på vad barnen vill och se till deras behov. 

Vi tycker att barnen borde få komma fram mer och få sina önskningar uppfyllda. Det är ett stort 

mirakel när varje barn föds till vår värld och det är de vuxnas ansvar att hjälpa barnet att bana väg 

till en ljus framtid genom att ge honom/henne stöd och trygghet, visa respekt och hänsyn och inte 

minst kärlek. Det är genom detta som barnet präglas till att bli en trygg individ med god 

självkänsla och självförtroende. 

Det är detta som vi har sett under det här arbetets gång, att det finns en skillnad på vad dessa 

ungdomar som vi intervjuat, de har olika bagage med sig i ryggsäcken och det visar sig i deras 

personligheter och intervjusvar. Vi tror att bemötandet av det lilla barnet de första åren under en 

människas liv är mycket viktigt för det resterande livet för individen. Barndomen har en så 

betydande del av ett liv och det som händer då kommer för alltid att finnas med i ryggsäcken och 

påverka personligheten. Alltså är det viktigt hur man växer upp och vilka man har som förebilder, 

de kommer att påverka ens drömmar. 

Under vissa av våra intervjuer så har vi uppmärksammat att man ser fosterhemsbarn mer som ett 

fall och inte som ett barn, en människa. De har stämplat barnet och lagt honom/henne i ett fack. 

En av våra intervjupersoner har även styrkt detta antagande från oss genom att berätta att hon 

upplever att hon inte blev hörd, det var ingen som tillfrågade henne hur hon kände, mår eller 

lyssnade på vad hon ville. Hon kände sig utlämnad och ensam, vi tycker att i det här fallet borde 

de vuxna ha sett henne som en människa och inte som ett problem som behöver fixas. De som har 
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med fosterhemsplacerade barn/ungdomar, och även barn som växt upp med sina biologiska 

föräldrar, behöver var mer duktiga på att visa empati och finnas där och lyssna för den som 

behöver.

 Med de barn/ungdomar som växt upp med sina biologiska föräldrar är det lite annorlunda, för de 

känner förmodligen trygghet och tillit till sina föräldrar eller en annan vuxen runt omkring, för de 

har haft samma vuxna förebilder från första början och förhoppningsvis vet de att de finns där för 

honom/henne när den behöver. 

Vi har kommit fram till att ungdomar drömmar om i stort sett samma saker, som utbildning, jobb 

och familj, oavsett bakgrund eller uppväxtförhållanden. Men det finns en skillnad som gör att 

fosterbarn vågar inte prata högt om sina framtidsdrömmar, trots att de förmodligen finns där 

innerst inne i jämförelse med ungdomar som bor med sina biologiska föräldrar. Kanske är det så 

att fosterbarn inte vågar uttrycka sina drömmar i ord med rädsla för att återigen bli besvikna för 

att drömmarna inte går i uppfyllelse. De ungdomar som har växt upp med sina biologiska 

föräldrar vågar däremot berätta och uttrycka vad de drömmer om inför framtiden. Den stora 

skillnad som vi tror att detta fenomen beror på är grundtryggheten som är så viktig för att kunna 

tillåta sig att uttrycka sina drömmar. De som är fosterbarn känner förmodligen att de inte har den 

trygga basen att luta sig tillbaka på om de skulle misslyckas med sina framtidsdrömmar. De 

ungdomar som växt upp med sina biologiska föräldrar har kanske känslan av att det ordnar sig 

ändå med hjälp av de vuxnas stöd om det inte skulle lyckas med det som de drömmer om. 

9. Sammanfattande avslutning

Från början kände vi att detta skulle bli ett intressant ämne att forska lite mer om. Vi var mycket 

förväntansfulla över vad vi skulle komma fram till. Vi tycker att det har varit ett roligt jobb att 

utföra, dock stundvis lite mindre kul. Det har varit mycket intressant att träffa intervjupersonerna 

och få lära sig om ämnet genom att utföra intervjuer. Det var mycket givande och lärorikt att de 

har delat med sig av sina tankar och erfarenheter. I framtiden hoppas vi och vet att vi kommer att 

ha nytta av vår nya lärdom och de erfarenheter vi har fått med oss.
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Bilaga 1
Presentation av intervjupersoner

Vi har intervjuat två socialsekreterare som vi har valt att kalla socialsekreterare 1 och 2. De 
har båda arbetat ca 20 år på olika enheter. De jobbar just nu på ett socialkontor i Halland. 

Vi har intervjuat en kvinna som har växt upp i ett fosterhem. Vi har valt att kalla henne Lisa.  
Hon var 6 år när hon flyttade dit, och hon beskriver sin tid i fosterhem som något negativt. 
Hennes upplevelse av att vara fosterbarn har gjort att hon idag har tre fosterbarn och ett 
biologiskt barn. Hon har varit fostermamma i 18 år.

Vi har intervjuat en vuxen man som har växt upp i fosterhem. Vi har valt att kalla honom 
Kalle. Han flyttade till ett fosterhem när han var 7 år. Kalle beskriver under intervjun att han 
tyckte det var mycket positivt att flytta till ett fosterhem. 

Vi har intervjuat tre fosterbarn. Ett av dem är Nisse. Han är femton år och har bott i fosterhem 
sedan han var 4 månader. Hans stora önskan var att få träffa sin biologiska familj mer. 

Den intervjuperson som vi har valt att kalla Ida är också ett fosterbarn som är 18 år. Hon har 
bott i fosterfamilj sedan hon var 14 månader. Hon tycker själv att det är ett bra fosterhem och 
att hon vet inget annat. 

Ett annat fosterbarn vi har intervjuat är hon som vi har valt att kalla Anna. Hon är 18 år och 
har bott i fosterhem sedan hon var bebis. Hon verkar vara en ganska tystlåten tjej som 
drömmer om ett bra liv. 

Vi har intervjuat fyra ungdomar som är uppväxta med sina biologiska föräldrar. En av dem 
har vi valt att kalla Per. Han är 17 år och läser på gymnasiet nu. Han vill senare läsa vidare till 
sjuksköterska.  Han bor med sin mamma och pappa och har inga syskon. Han drömmer om att 
bli fotbollsproffs, som är hans stora intresse.  

En annan ungdom som bor med sina biologiska föräldrar är en tjej som vi har valt att kalla 
Tina. Hon är 19 år och bor med sin mamma. Hon har en dröm om att flytta hemifrån och 
skaffa sig ett jobb. Hon vill också gärna hitta en man och få barn. 

Ytterligare en ungdom som vi har intervjuat som bor med båda sina biologiska föräldrar är en 
tjej vi har valt att kalla Marie. Hon är 18 år och bor hemma hos sina föräldrar. Hon har en 
äldre syster. Maries stora intresse är hud och hår och skönhet. Hon läser journalistik på 
gymnasiet. 

Vi har intervjuat en tjej som vi har valt att kalla Sara. Hon bor med båda sina biologiska 
föräldrar. Hon är 19 år och har två äldre bröder. Liksom Marie är Sara intresserad av hår och 
skönhet. För tillfället är Sara arbetslös. 
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Bilaga 2
Intervjuguider

Intervjuguide till fosterbarn

* Hur gammal är du?
* Hur länge har du bott i fosterfamilj?
* Bodde du på en annan ort innan?
* Har du biologiska syskon? I så fall, hur gamla är de?
* Brukar du träffa dina biologiska syskon? I så fall, hur ofta och hur känns det?
* Skulle du vilja träffa dem mer?
* Träffar du dina biologiska föräldrar?
* Känner du dig sviken/(arg) besviken av dem?
* Skulle du vilja träffa dina biologiska föräldrar oftare?
* Hjälper dina fosterföräldrar dig att hålla kontakten med din biologiska familj?  
* Vilka består din fosterfamilj av? 
* Känner du dig som en dela av din fosterfamilj?
* Trivs du här?
* Bor det fler fosterbarn här?
* Vet du varför du bor i en fosterfamilj?
* Hur är det att vara fosterbarn? 
* Hur gammal var du när du flyttade till en fosterfamilj?
* Vem var det som berättade att du skulle flytta till ett fosterhem? 
* Har du lust att berätta hur det gick till?  
* Har du bott i fler fosterhem? 
* Vad brukar ni göra på fritiden i familjen?
* Vad läser du i skolan?
* Vilka är dina favoritämnen?
* Känner du dig annorlunda i skolan för att du bor i ett fosterhem?
* Trivs du i skolan?
* Vad vill du bli när du blir stor?
* Vilka är dina framtidsdrömmar?
* Hur tror du det hade varit att bo kvar hos dina biologiska föräldrar? 
* Brukar socialen komma hit och hälsa på?
* Har du någon att prata med om du har några problem?
* Hur ser du på din framtid?
* Vill du skaffa familj och barn när du blir vuxen? I så fall, hur ska din familj se ut? 
* Kommer/vill du hålla kontakten med dina biologiska föräldrar och dina fosterföräldrar när                                       
 du blir vuxen?

Tack för din tid. 
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Intervjuguide till socialen

* Hur är det att jobba som socialsekreterare?

* Hur länge har du jobbat inom det här yrket? 

* Vilka är dina huvudskaliga arbetsuppgifter?

* Jobbar du ensam eller i team? 

* Hur vet man när ett barn far illa?

* Hur får ni reda på när ett barn far illa?

* Viken handlingsplan använder ni er av när ni får ett larm alltså, hur går det till när man 
placerar ett barn i fosterfamilj, från det att man fått ett larm till det att barnet fått en 
fosterfamilj. 

* Vem kontaktar ni i första hand?

* Hur väljer ni fosterfamilj till barnet?

* Vilka kriterier ska en fosterfamilj uppfylla?

* Har ni uppföljning på ett barn som blivit fosterhemsplacerat? I så fall, hur ofta?

* Är huvudmålet att försöka få tillbaka barnet till de biologiska föräldrarna? I så fall, hur?

* Är det någon skillnad idag på ert arbetssätt om man jämför med hur det var för 20 år sedan?              
    I så fall, på vilket sätt?

* Vad gör ni om det kommer fram att ett barn far illa i sin fosterfamilj?

* Har ni någon reservplan om det kommer fram att ett barn far illa i ett fosterhem? 

Tack för din tid.
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Intervjuguide till barnet

* Hur gammal är du?
* Har du syskon? I så fall, hur gamla är de?
* Vilka består din familj av? 
* Vad har du för fritidsintressen?
* Vad brukar ni göra på fritiden i familjen?
* Vad läser du i skolan?
* Vilka är dina favoritämnen?
* Trivs du i skolan?
* Vad vill du bli när du blir stor?
* Vilket är ditt drömyrke, om du får välja vilket du vill? 
* Vilka är dina framtidsdrömmar?
* Om du skulle få tre valfria önskningar uppfyllda, vilka skulle det vara då?
 * Har du någon att prata med om du har några problem?
* Hur ser du på din framtid?
* Vill du skaffa familj och barn när du blir vuxen? I så fall, hur ska din familj se ut? 
                                       

Tack för din tid. 

Intervjuguide till fostermamman

* Hur länge har du varit fostermamma?

* Hur upplever din familj att det är att vara fosterfamilj?

* Hur upplever du detta?

* Vad är det som har påverkat dig till att vara fostermamma?

* Vill du berätta lite om hur det var att vara fosterbarn när du var liten och hur du upplevde 
    det?

* Har du biologiska barn? 

* I så fall, hur reagerade de när de fick reda på att ni skulle bli fosterfamilj? 

* Upplever du någon skillnad mellan dina biologiska barn och dina fosterbarn?

* Får du hjälp av någon om det skulle uppstå problem med dina fosterbarn? I så fall, av vem? 
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* Hur ser du på socialtjänstemän idag i jämförelse med hur de arbetade när du var barn?

* Tycker du att det har präglat dig som människa att ha varit fosterbarn/fostermamma? 

* Är det något du vill tillägga? 

                                                  
                                                         Tack för din tid.


