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ABSTRACT
The aim of this systematic integrative research review is to summarize the field of knowledge
concerning parent’s experiences of having children being placed in out of home care by social
services. Furthermore the study focuses on (a) the effect the child’s placement has on them
emotionally, (b) it’s influence on their role as a parent, and (c) their opinions on what’s
important in their contact with social workers. 16 peer-reviewed articles, 1 thesis and 6
research papers have been summarized, thematized and analyzed. The studies findings reveal
that child placement outside of the home prompts a crisis for the parents and that their daily
life is plagued by strong emotions such as loss, grief, anxiety, guilt and shame. Parents feel
labeled divergent and experience that their identity and role as a parents comes in to question.
Furthermore they give testimony to a lack of adequate support from social services and
express a desire to be treated in a respectful, non-judgmental way; where the social worker
acknowledge their emotional crisis, their parental abilities and invites them to be involved
through out the placement process. Such a conduct lessens the power imbalance that
otherwise characterizes the relationship with the social worker. The review also shows that
the parent’s experience of the situation impacts their relationship to the child/children and the
result of the placement. For several reasons it therefor becomes relevant for social services to
not only focus on the child/childrens best interests but also the needs of the parent’s.

Keywords: Parents, foster care, experiences, emotional consequenses, loss, grief, crisis, role,
identity, stigma, power, social worker
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SAMMANFATTNING
Studien ämnar att genom en systematiserad integrativ forskningsöversikt sammanfatta det
befintliga kunskapsläget kring föräldrars upplevelser av att få sina barn omhändertagna av
sociala myndigheter. Vidare att fokusera på hur föräldrarna upplever att (a) omhändertagandet
påverkat dem emotionellt, (b) haft en inverkan på deras syn på sin föräldraroll samt (c) vad de
uttrycker som viktigt i kontakten med socialarbetare. 16 vetenskapligt granskade artiklar, 1
avhandling samt 6 forskningsrapporter har sammanfattats, tematiserats och analyserats. Av
studiens resultat framgår att omhändertagandet för många utlöser en kris och att tillvaron
efteråt präglas av starka emotioner såsom förlust, sorg, ångest, skuld och skam. Föräldrarna
känner sig stämplade som avvikande och upplever sin identitet och föräldraroll ifrågasatt.
Vidare vittnar de om brist på adekvat stöd från sociala myndigheter samt uttrycker en önskan
om att bli bemötta med respektfull icke-dömande attityd; att socialarbetaren uppmärksammar
deras känslomässiga kris och deras föräldraförmåga samt inbjuder dem att vara delaktiga
genom processen. Detta skulle minska den maktobalans som annars präglar relationen till
socialarbetaren. Resultatet visar även att föräldrarnas upplevelse av situationen påverkar
relationen till barnen och utfallet av placeringen. Således är det av flera anledningar relevant
för sociala myndigheter att inte enbart fokusera på barnets bästa utan även ta hänsyn till
föräldrars behov vid ett omhändertagande.
Nyckelord; Föräldrar, familjehemsvård, upplevelser, emotionella konsekvenser, sorg, förlust,
kris, roll, identitet, stigma, makt, socialarbetare
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1. INLEDNING
Socialtjänsten har ett särskilt lagstadgat ansvar att bistå med skydd åt barn som riskerar att
fara illa till följd av hemförhållanden (Socialtjänstlag 2001:453 [SoL]). Det finns många sätt
som ett barn kan fara illa på; materiell och känslomässig försummelse, fysiskt våld och
sexuellt utnyttjande för att nämna några (Killén, 2009). Barn som lever under ogynnsamma
förhållanden kan, i särskilda fall för att skyddas, omhändertas av sociala myndigheter och
placeras i familjehem.1 Vistelsen utanför det egna hemmet kan vara antingen frivillig eller
ofrivillig från föräldrarnas sida. En frivillig placering fattas beslut om enligt Socialtjänstlagen
och ett sådant beslut kan föräldrarna upphäva när de så önskar. I fall där föräldrar och
socialarbetare inte är överens om den problematiska situationen, kan beslut om placering ändå
fattas mot föräldrarnas vilja med stöd av Lag (1990:52 [LVU]) med särskilda bestämmelser
om vård av unga. Socialarbetaren gör då en ansökan om LVU till förvaltningsrätten där
beslutet fattas. Den första november 2013 var ca 10 850 flickor och pojkar placerade i olika
familjehem runt om i Sverige varav ca 34 % till följd av beslut enligt LVU (Socialstyrelsen,
2013).
Man kan vara ”plastpappa”, ”styvmamma”, ”helgförälder” men vad är man för slags förälder
när man är biologisk förälder men inte längre bor tillsammans med barnet, inte delar vardagen,
huvudansvaret och det sociala nätverket? Vad är man för slags förälder när man helt fråntagits
sin föräldraroll – så som vi lärt oss att den ska vara? (Widerlöv, 2012)

Att som förälder förlora sitt barn till följd av en placering i fosterhem är en smärtsam, rent av
traumatisk process på flera plan i livet. Som illustreras i citatet ovan verkar det handla om en
personlig kris då självaste föräldraskapet, så som föräldern tidigare upplevt det, till stor del
gått förlorat. Den föräldraroll och den fantasi de dittills haft om vad föräldraskap innebär
överensstämmer inte längre med verkligheten. Detta framkommer vidare även i Mayes och
Llewellyns (2009) litteraturstudie kring vad som händer mammor med inlärningssvårigheter
efter ett omhändertagande. Utöver förlusten av föräldraskapet verkar separationen också
innebära överväldigande sorg och saknad. Författarna liknar sorgeprocessen vid den efter ett
barns död och menar att det är föga förvånande att föräldrarna sörjer flera år efter
separationen och att den för vissa resulterade i djup depression eller självmordstankar. Vidare
framhåller de dock att det fortfarande är oklart hur sorgeprocessen ser ut mer specifikt, hur
den överensstämmer eller skiljer sig från den vid ett barns död. Föräldrar vars barn har
försvunnit har nämligen en sorgeprocess som skiljer sig från den vid ett dödsfall. Enligt
författarna behövs det således mer forskning inom området för att bättre kunna beskriva och
hjälpa föräldrarna då separationen är en traumatisk upplevelse som inkluderar en förlust av
både barnet och av föräldrarollen.
Målet med en placering i familjehem i Sverige är att barnet ska flytta hem till och återförenas
med sina föräldrar (proposition 2002/03:53), vilket gör föräldrars erfarenheter av placeringen
och myndigheten central. Alpert (2005) menar att en förälders upplevelse av kontakten med
den sociala myndigheten kan ha inverkan på självaste utfallet av placeringen, det vill säga om
barnet flyttar hem igen eller inte. Författaren menar att endast faktorer utifrån vad föräldern är
eller gör tidigare studerats, men att deras serviceupplevelse kan vara en viktig faktor kopplad
1
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till återförening. Kapp och Propp (2002) skriver dock att föräldrarnas serviceupplevelse är ett
relativt outforskat område. I sin studie, baserad på fokusgrupper fann de att många föräldrar
upplevde en brist på och motsägande information från socialarbetarna och att det många
gånger var svårt för föräldrarna att få tag på dem. I mötet upplevde flera även brist på respekt
från socialarbetaren och de kände sig lämnade utanför beslut och planering. Vad som
ytterligare försvårade kontakten med socialtjänsten var att föräldrarna inte hade kunskap om
systemet och sina rättigheter vilket resulterade i att de kände sig förvirrade och hjälplösa.
Även Kapp och Vela (2004) har med hjälp av en strukturerad telefonintervju undersökt
föräldrar med barn i fosterhems tillfredsställelse med de sociala myndigheterna och funnit att
endast runt hälften av föräldrarna var nöjda. Utifrån vad som framkommer i dessa studier
känner många föräldrar inte sig tillfredsställda i sin kontakt med socialtjänsten och
socialarbetarna. Om Alpert (2005) har rätt i sitt antagande verkar det vara så att om fler
föräldrar skulle känna sig nöjda med sin kontakt skulle fler återföreningar mellan föräldrar
och barn ske, vilket är socialtjänstens mål med insatsen. Således borde föräldrarnas
erfarenheter vara en central del av socialtjänstens arbete med familjehemsplaceringar.
Efter omhändertagandet har socialtjänsten en skyldighet att främja kontakten mellan barnet
och föräldrahemmet samt att ”lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan
hjälp som de behöver” (6 kap. 7 § SoL). Mer specifikt vad detta stöd ska bestå av
framkommer ej mer än att det skall anpassas efter varje enskild familj och deras behov
(Lundgren & Thunved, 2015). Ett exempel på ett land som arbetar mer konkret med detta stöd
är Danmark. Föräldrar som där fått sina barn omhändertagna har rätt till en stötteperson enligt
§ 54 Serviceloven (Retsinformation, 2013). En stötteperson är professionell, obunden
kommunen och socialförvaltningen, och finns där för att lyssna på föräldern och stödja denne
i kontakten med barnet och myndigheten. Tanken är även att en stötteperson ska kunna hjälpa
föräldrarna i att utveckla sina föräldraförmågor för att kunna tillgodose sina barn en trygg och
god hemmiljö. Det sätt som Danmark arbetar på verkar vara unikt på så sätt att det finns
reglerat i lag vilken form av hjälp som föräldrarna ska få. I tidigare nämnd litteraturstudie
framkommer det nämligen att föräldrar med inlärningssvårigheter hade svårt att navigera i
systemet och förstå vad som hände runt omkring dem i och med omhändertagandet (Mayes &
Llewellyn, 2009). Författarna menar vidare på att det hade kunnat vara hjälpsamt för dessa
föräldrar att få stöd även i sin sorgeprocess. Det verkar nämligen som att flera föräldrar
fortfarande sörjer djupt flera år efter omhändertagandet. Några föräldrar hade även skadat sig
själva eller övervägt självmord. Genom att få rätt stöd skriver forskarna att dessa mammor
skulle kunna få hjälp i att hantera det som hänt på ett mer konstruktivt sätt.

1.1 PROBLEMFORMULERING
Det finns begränsat med forskning gällande föräldrarnas upplevelse och syn på
familjehemsplaceringen och flera artikelförfattare lyfter fram bristen på forskning inom
området (se exempelvis Alpert, 2005; Kapp & Propp 2002; Mayes & Llewellyn, 2009).
Samtidigt skriver Alpert (2005) att föräldrars upplevelser av kontakten med socialtjänsten kan
ha inverkan på utfallet av familjehemsplaceringen. Kapp och Propp (2002) menar också att
konsumenternas tillfredsställelse är central för varje lyckad organisation. Det medför i sin tur
att socialtjänsten borde ägna föräldrarnas erfarenheter uppmärksamhet. Sverige har varit ett
förgrundsland när det gäller arbetet med barns rättigheter och att sätta barnens perspektiv i
centrum i exempelvis barnavårdsutredningar. BBIC (Barns Behov i Centrum) har fått stor
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genomslagskraft inom socialtjänstens arbete och barnkonventionen ska nu inkorporeras i
svensk lagstiftning. Frågan är dock om ivern att fokusera på barnen har gjort att föräldrarnas
erfarenheter och behov av stöd hamnat i skymundan. Mayes och Llewellyn (2009) framhäver
att omhändertagandet är livsomvälvande och smärtsamt för föräldrarna och åtföljs av en flera
års lång sorgeprocess. Men hur påverkar det mer ingående föräldrarna att höra att de brister i
föräldraansvar och därför tvingas separeras från sina barn? Och vad har föräldrarna för
erfarenheter och önskemål i kontakten med socialtjänst och socialsekreterare? Området
behöver utforskas vidare mot bakgrund av att det förefaller vara så att socialarbetare i
beaktandet av barnets bästa även måste ta hänsyn till föräldrarnas upplevelse av situationen.

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
Studien ämnar att genom en systematisk integrativ forskningsöversikt sammanfatta det
befintliga kunskapsläget kring föräldrars upplevelser av att få sina barn omhändertagna av
sociala myndigheter. Mer precist syftar studien till att undersöka vad forskning visar gällande;
1.
2.
3.

Vilka emotionella konsekvenser omhändertagandet får för föräldrarna?
Hur föräldrarna uppfattar att omhändertagandet påverkat deras föräldraroll?
Hur föräldrarna uppfattar kontakten med socialarbetare i samband med
omhändertagandet? Vad uttrycker de som viktigt i denna relation?

Vidare ämnar studien att mot bakgrund av kunskapsläget diskutera möjliga implikationer för
socialt arbete avseende stöd till föräldrar vars barn omhändertagits.

2. METOD
I följande avsnitt presenteras val av metod, tillvägagångssätt för litteratursökning, grunder
för urval, vilken analysmetod som använts samt hur det insamlade datamaterialet bearbetats.
Vidare redovisas studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet och slutligen behandlas etiska
aspekter och ställningstaganden.

2.1 VAL AV METOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Föreliggande studie är en integrativ litteraturöversikt. I en integrativ litteraturöversikt kan
både teoretiskt och empiriskt förankrat material samt experimentell och icke-experimentell
forskning inkluderas vilket ger en bred metodansats för att skapa förståelse kring ett specifikt
problemområde (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). Denna metod valdes för att med en
bred ansats skapa en överblick av befintlig forskning som relaterar till studiens syfte och
frågeställningar. Ett alternativt tillvägagångsätt för att få kunskap gällande studiegruppens
situation och upplevelser hade kunnat vara att rikta sig direkt till målgruppen via enkäter eller
intervjuer. Detta alternativ valdes dock bort utifrån att det (a) kan vara svårt att komma i
kontakt med gruppen, (b) kan vara etiskt problematiskt med hänsyn till vilka känslor som kan
komma att röras upp i samband med intervjuer/enkäter samt (c) avsaknad av tidigare
genomförda systematiserade forskningsöversikter visade på en kunskapslucka. Vidare är
styrkan med en översikt att fler föräldrars uppfattningar lyfts fram i jämförelse med en studie
som bygger på t.ex. ett fåtal kvalitativa intervjuer.
Whittemore & Knafls (2005) fem grundläggande steg för utformandet av en integrativ
litteraturöversikt har använts genom arbetet med studien. I första steget utformades och
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specificerades syfte, frågeställningar och urvalsram utifrån studiens problemformulering. I
nästa steg genomfördes och dokumenterades litteratursökningar utifrån fastställda kriterier
som redovisas i nästkommande två avsnitt, 2.2 Urval samt 2.3 Litteraturanskaffning. I tredje
steget, bedömning av data, undersöktes och dokumenterades kvalitén på funna studier för att
avgöra om de skulle inkluderas eller inte. Studier som inte tydligt redovisar metod sorterades
bort baserat på bristande vetenskapligt tillvägagångssätt. Därpå följde en analys av data där
materialet kodades, kategoriserades och sammanfattades för att urskilja mönster och
möjliggöra skapandet av synteser. Slutligen presenteras synteserna under rubriken 4. Resultat
& analys samt 5. Slutsats & Diskussion.

2. 2 URVAL
För att avgränsa sökområdet utifrån syfte och frågeställningar och lättare identifiera relevanta
artiklar fastställdes ett antal kriterier gällande vilka studier som skulle inkluderas och
exkluderas (Booth et al., 2012).
Inklusionskriterier; 1) Artiklar ska inkludera föräldrar vars barn omhändertagits av
sociala myndigheter, 2) Artiklar ska vara skrivna på engelska eller svenska och vara
tillgängliga i fulltext, 3) Fokus ska vara på fall där barnen omhändertagits p.g.a.
föräldrars bristande förmåga, inte till följd av barnens beteende, 4) Både forskning med
kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderas, 5) Inga avgränsningar gällande studiens
ursprungsland, 6) Inga avgränsningar gällande studiens publiceringsdatum. 7) Även så
kallad grå litteratur inkluderas (avhandlingar, icke peer-reviewed forskningsrapporter
m.m.).
Exklusionskriterier; 1) Studier relaterade till föräldrars upplevelse kring
omhändertagande av sina vuxna myndiga barn (ex. via LVM), 2) Studier där föräldrarnas
upplevelser ej uppmärksammas. 3) Studier som inkluderar både föräldrar som fått sina
barn omhändertagna samt föräldrar som fått andra insatser och där resultatet baseras på
uppgifter från föräldrar i båda grupperna.

2.3 LITTERATUR ANSKAFFNING
I föreliggande studie användes Örebro Universitetsbiblioteks databaser Summon, Social
Services Abstract samt PsycINFO (American Psychological Association) vid
litteratursökningen. 10 sökningar genomfördes under perioden 9 april 2015 till 16 april 2015
vilket genererade 1007 träffar (se Tabell 1). För att effektivisera litteratursökningen och
möjliggöra flera kombinationer användes i samtliga fall s.k. booleska operatorer, AND, OR
och NOT. Vidare gjordes avgränsningar för vart sökorden skulle återfinnas (Title, Abstract)
(Booth et al., 2012). Sökorden som använts har hämtats från studiens syfte samt tidigare
forskning inom området. Sökord som användes för att hitta svensk forskning inom området
var följande; föräldrar, foster, omhändertagna, långtidsplacerade, placerade. Sökord som
användes för att finna internationell forskning var; parent, mother, father, child, birth parent,
foster, foster care, out-of-home care, in care, residental, placement, custody, experience,
remove, perspective, view, perceive, encount, learn, child protection, CPS. Fler sökord
användes men de sökningar som inte genererade i några nya träffar har inte redovisats.
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Tabell 1. Databassökningar
Sökning
1

Sökmotor
PsycINFO

2

PsycINFO

3

PsycINFO

4

PsycINFO

5

PsycINFO

6

Social
Services
Abstracts

7

Summon

8

Summon

9

Social
Services
Abstracts
Summon

10

Sökord/sökning
Abstract: (foster OR out-of-home OR
residential OR placement) AND (mother* OR
father* OR parent*) AND child* AND
experienc* AND birth parent
Abstract: (foster OR out-of-home OR
residential OR placement) AND (mother* OR
father* OR parent*) AND child* AND remov*
AND (experienc* OR perspective* OR view
OR perception)
Abstracts: (mother* OR father* OR parent*)
AND (experienc* OR perspective* OR view
OR perception) AND los* custody AND child*
NOT divorce

Disciplin
Psykologi

Avgränsningar
-

Träffar
136

Psykologi

-

112

Psykologi

-

67

Titel: (father* OR mother* OR parent*) AND
(foster OR residential OR out-of-home OR
placement) AND (experienc* OR view* OR
perception* OR encount* OR perspective*)
Titel: (father* OR mother* OR parent*) AND
child* AND remov*
ti(parent*) AND ti((out of home care OR foster
care)) AND experience

Psykologi

-

158

Psykologi

-

16

-

44

(TitleCombined:((TitleCombined:(Parent*))
NOT (TitleCombined:(foster parent*)) AND
(experience) AND (in care))) NOT
(TitleCombined:(foster parent*)) AND
(experience) AND (in care) NOT (day-care)
(föräldrar*) AND (foster*) AND
((långtidsplacerade*) OR (placerade*) OR
(omhändertagna*))

Social
welfare and
social work

Source type;
Dissertations &
Theses,
Scholarly
Journals
Document type;
Dissertation,
Journal Article
Tidskriftartikel
rapport
Avhandling

16

ti(parent*) AND ab((experience* OR percive*))
AND ab(("foster care" OR "out of home care"))

-

Bok/E-bok
Tidskriftsartikel
Rapport
Avhandling/
Uppsats
Dissertation,
Journal Article

((TitleCombined:(parent*)) OR
(TitleCombined:(mother*)) OR
(TitleCombined:(father*))) NOT
(TitleCombined:("foster parent")) AND
((Abstract:(child protect*)) OR
(Abstract:(CPS))) AND ((Abstract:(learn*)) OR
(Abstract:(view*)) OR (Abstract:(perceive*))
OR (experience*))

Social
welfare &
social work

Fulltext
Tidskriftsartikel
Rapport
Avhandling/
Uppsats
Ämnesord:
parents, mothers,
child protection,
child neglect
Sammanlagt:

360

Psychologi,
Social
welfare &
social work

27

71

1007

Nästa steg i processen var att välja ut relevanta artiklar/rapporter från respektive sökning.
Studiernas titel bedömdes utifrån (a) relevans för syfte, (b) fastställda inklusions- och
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exklusionskriterier varpå 917 sorterades bort. De artiklar som föreföll relevanta baserat på
titel lästes sedan som abstract varpå ytterligare 37 sorterades bort med hänsyn till att de var
dubbletter eller ej berörde områden relevanta för studien. Av de granskade abstracten
hämtades 53 titlar i fulltext för vidare granskning och värdering. Av dessa rapporter
exkluderades ytterligare 37 utifrån uppsatta kriterier. Bland uteslutna artiklarna återfanns
exempelvis artiklar med fokus på barnens eller fosterfamiljernas upplevelser,
osystematiserade litteraturöversikter samt artiklar där föräldrarna hade kontakt med sociala
myndigheter men vars barn ej varit omhändertagna. Sammanfattningsvis inkluderades 16
studier från sökningar 1-10 i översikten. Se Figur 1.
Figur 1. Exkluderinga- och inkluderingsprocess

Exkluderingsprocess

Inkluderingsprocess

Efter titelgranskning exkluderas
917 artiklar

Efter titelgranskning återstods
90 artiklar

Efter abstractgranskning exkluderades
37 artiklar

Efter abstractläsning återstods
53 artiklar

Efter fulltextgranskning exkluderades
37 artiklar

Efter fulltextgranskning återstod
16 artiklar vilka inkluderades i
översikten

Referens- och citationslistor från de utvalda artiklarna i sökning 1-10 granskades därefter för
att finna ytterligare relevanta studier (Booth et al., 2012). Vid denna granskning återfanns 7
artiklar som uppfyllde studiens på förhand bestämda inklusions- och exklusionskriterier och
som således inkluderades i översikten. För dessa kompletterande sökningar användes
Summon, Google Scholar samt Google. Sammanlagt inkluderades totalt 23 studier i
översikten; 16 vetenskapligt granskade artiklar, 1 avhandling, 2 FoU-rapporter samt 4
forskningsrapporter (två publicerade som böcker). I Bilaga 1 presenteras de inkluderade
studierna mer utförligt.

2. 4 DATABEARBETNING & ANALYS
Föreliggande studie använder sig av en tematisk analysmetod vilket enligt Booth et al. (2012)
är lämpligt när frågeställningarna handlar om människors upplevelser. Vidare följer studiens
analys de tre steg som den tematiska analysen, enligt författarna, ofta baseras på; identifiering
av teman, kategorisera studierna under passande tema samt en utveckling av utvalda teman. I
första steget lästes samtliga utvalda artiklar igenom grundligt. Vid den initiala
genomläsningen identifierades olika teman av relevans utifrån studiens syfte och
frågeställningar. Baserat på dessa skapades en arbetstabell där varje tema gavs en egen rad
och varje studie en egen kolumn (se Bilaga 2 för mallen som användes). Målet med tabellen
var att på ett översiktligt sätt kunna sammanställa innehållet från studierna och se vilka, och
hur många, studier som berörde varje tema. I nästa steg följde en arbetsprocess där studierna
på nytt lästes igenom igen och vi parallellt arbetade med att:
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a) Kategorisera och infoga relevanta delar och citat (med sidhänvisning) från varje
enskild studie under lämpligt tema.
b) Inkludera nya teman i tabellen som vi initialt inte uppmärksammat men som
framträdde när studierna på nytt lästes igenom.
När alla studier lästs flera gånger återfanns totalt 18 teman i tabellen (exempelvis Stigma,
Makt, Roll/identitet, Emotioner, Skuld/skam, Krisreaktion, Stöd som erbjudits). Innehållet
under varje tema granskades därefter varpå vissa teman exkluderades då de inte innehöll
tillräckligt relevant information för studiens syfte. De kvarvarande granskades igen varpå tre
huvudteman utkristalliserade sig; Emotionella konsekvenser, Rollen som förälder samt Mötet
med socialarbetaren. Materialet sammanställdes och sorterades därefter in under lämpligt
huvudtema. I nästa steg analyserades de olika temans material utifrån studiens valda teorier.
Efter en första analys lästes åter samtliga inkluderade studier för att säkerställa att valda
teman var relevanta samt att ingen avgörande information missats.

2.5 TILLFÖRLITLIGHET
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats då syftet är att sammanställa och genom tolkning
försöka förstå föräldrarnas upplevelser (Feyes & Thornberg, 2009). Vid bedömning av
kvalitativ forsknings kvalitet diskuteras ofta studiens validitet och reliabilitet i termer av
tillförlitlighet och dess fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt
möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).
Pålitlighet i denna studie har stärkts genom att tydligt redogöra för alla faser av
forskningsprocessen. Tillvägagångssätt har beskrivits i detalj, tolkningar motiverats och
tydliggjorts med citat. Under metodavsnittet redovisas utförligt den systematiserade
datainsamlingen; vilka databaser, sökord och kriterier som använts samt hur urvalet gått till.
Det ökar förutsättningarna för att studien ska kunna replikeras vilket är ett villkor för att
studiens överförbarhet (motsvarande extern reliabilitet) ska kunna anses som förhållandevis
hög (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) ökar en studies trovärdighet om det är säkerställt
att forskningen (a) utförts i enlighet med de regler som finns, samt (b) att studiepersoner fått
verifiera att resultatet är en korrekt återspegling av deras syn på den sociala verkligheten. Då
studien är en forskningsöversikt har av förklarliga skäl resultatet inte kunnat verifieras av
studiepersonerna. Dock har arbetet med studien genomgående präglats av ett vetenskapligt
förhållningssätt där riktlinjer och regler följts för att stärka dess trovärdighet. Möjligheten att
styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån en förståelse att det inte finns någon
objektivitet i samhällelig forskning, ska sträva efter att inte låta personliga värderingar eller
teoretisk inriktning påverka utförandet och resultatet (Bryman, 2011). Genom återkommande
samtal under hela processen kring förförståelse, tidigare kunskap och egna erfarenheter har vi
strävat efter att inte låta vår förförståelse och våra erfarenheter påverka resultatet.
Resultatet från de inkluderade studierna kan delvis ifrågasättas utifrån risken för urvalsbias.
Det totala antalet deltagare i de 23 studierna består av betydligt fler mammor än pappor (se
Tabell 4). Studien syftar till att undersöka föräldrars, inte mammors, upplevelser kring att få
sina barn omhändertagna. Datamaterialet som tematiserats och analyserats riskerar därför att
inte på ett trovärdigt sätt presentera pappors uppfattningar. Det betyder inte att mammor och
pappors upplevelser i realiteten är olika men det är viktigt med medvetenhet kring risken att
pappors åsikter eventuellt inte fullt ut representerats. Resultatet kan till viss del även
ifrågasättas utifrån att urvalet i de inkluderade artiklarna till största del varit målinriktat.
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Eftersom det inte skett slumpmässigt finns en risk att de åsikter som förts fram inte är
representativa för hela gruppen föräldrar vars barn omhändertagits. I vissa studier har
socialarbetare valt ut och introducerat deltagarna för forskarna (se exempelvis Arneke &
Nilsson, 2009). I andra har en större grupp föräldrar fått information om studien och sedan
själva fått ta kontakt med forskarna om de är intresserade av att delta (se exempelvis Zeman,
2004). Urvalsgruppen riskerar således att exempelvis bestå av (a) personer som
socialarbetarna vet är nöjda med deras insatser, (b) personer som har starka åsikter som de
värdesätter att få föra fram, (c) personer som känner sig utsatta och orättvist behandlade av
sociala myndigheter och därför tar chansen att framföra sin kritik, (d) enbart personer som är
”röststarka” som har förmågan och orken att uttrycka sig. Utifrån detta kan det därför vara
viktigt att inte i för stor utsträckning försöka generalisera resultatet. Att resultatet bygger på
en sammanställning av andra studiers resultat där urvalsgruppen är förhållandevis stor
(N=>500) och de mönster och teman som behandlas framkommer i flertalet studier ökar dock
möjligheten till att delvis generalisera resultatet. Emellertid är det viktigt med förståelsen för
att den sammanställning och analys som görs i föreliggande studie bygger på en tolkning av
material som redan tolkats och gallrats utifrån författarnas syften och förförståelse. Vidare är
det viktigt med en förståelse kring att bara för att en författare exempelvis uttrycker att endast
25 % av föräldrarna fått stöd efter omhändertagandet behöver de inte betyda att resterande 75
% inte fått något stöd, enbart att de inte nämnt något om det under intervjuerna (Palmer,
Maiter & Manjis, 2006).

2.6 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR & SVÅRIGHETER
Av de 23 inkluderade studierna bygger fem, helt eller delvis, på samma datamaterial; Höjer
(2007), Höjer (2009), Höjer (2011), Schofield & Ward (2011) samt Schofield, Moldestad,
Höjer, Ward, Skilbred, Young & Havik (2011). Det skulle kunna leda till att vissa åsikter från
samma grupp föräldrar får oproportionerligt mycket utrymme. Trots det inkluderades
studierna då de hade olika syften och frågeställningar av relevans för det berörda
problemområdet. Försiktighet iakttogs dock vid analys för att motverka skevhet, detta genom
att säkerställa att resonemang inte enbart bygger på material från samma urvalsgrupp. En
annan risk för skevhet skulle kunna vara att en del artiklar i denna studie citeras oftare än
andra till följd av att de har en mer utvecklad resultatdel och innehåller fler citat från
föräldrar.
Studierna härstammar från åtta olika länder vilket innebär att de har olika kontextuella
förutsättningar. Hur de sociala myndigheterna är uppbyggda och hur lagarna som reglerar
insatserna är utformade varierar. Föreliggande studies fokus var inte att undersöka olika
insatser eller skillnader mellan system. Emellertid kan de kontextuella skillnaderna gällande
lagar; vem som tar hand om själva omhändertagandet, när domstol kopplas in, vad som anses
som grund för ett omhändertagande, om det är samma eller olika socialarbetare som utreder/är
ansvariga efter placeringen m.m. påverka föräldrarnas uppfattningar och svar. Exempelvis är
det i USA i vissa stater tillåtet att aga sitt barn. I Sverige är det förbjudet och kan leda till
omhändertagande av barnen. Exemplet visar på att den potentiella urvalsgruppen kan se olika
ut i olika länder. Vidare varierar socialarbetarens inflytande gällande det juridiska beslutet att
omhänderta barn mellan länderna vilket kan ha viss inverkan på hur föräldrarna upplevt och
pratat om kontakten med socialarbetaren.
Ytterligare en begränsning är att i vissa av studierna framkommer det inte hur lång tid efter
omhändertagandet intervjuerna/enkäterna genomförts. När lång tid passerat finns det en risk
för att föräldrarnas minnen och känslor har bearbetats och förändrats. Delar kan ha glömts
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bort, förträngts eller förvanskats av olika anledningar. Föräldrar som är mitt uppe i situationen
riskerar å andra sidan att vara så känslomässigt inblandade att de kan ha svårt att uttrycka sina
tankar och känslor. Studien syftar dock inte till att få fram en sanning utan enbart till att ta del
av och föra fram föräldrarnas upplevelser vilket ger utrymme för att alla dessa upplevelser
inkluderas.

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Till skillnad från traditionell forskning som bygger på material inhämtat från respondenter
består kunskapskällan i litteraturstudier av tidigare gjord forskning. Skillnaden innebär att
olika forskningsetiska aspekter är mer eller mindre relevanta. Vetenskapsrådets (2002) fyra
etiska grundkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet fokuserar på etiska övervägande gällande individer som medverkar i en
undersökning vilket inte är direkt applicerbart för denna studie. Istället har Vetenskapsrådets
(2011) allmänna vetenskapsteoretiska principer varit vägledande. Enligt vetenskapsrådet har
forskaren ansvar för att tydligt presentera syfte och frågeställningar samt att förklara och
hantera metoder korrekt och kompetent. Vidare framhålls vikten av att arbetet och
rapporteringen präglas av klarhet, ordning och struktur samt av vetenskaplig fantasi och
nyskapande. I föreliggande studie har dessa principer beaktats vid utformning av syfte och
frågeställningar, val av metod samt genom att tydligt redovisa tillvägagångssätt för de
systematiserade sökningar och på vilka grunder urvalet gjorts. Vidare har vi strävat efter att
efter bästa förmåga återge innehållet i studierna på ett korrekt sätt (Booth et al., 2012).
Majoriteten av de inkluderade studierna är skrivna på engelska varvid vi därför varit
noggranna med att översätta det skriftliga språket på ett så korrekt sätt som möjligt. Genom
att ovan nämnda principer tillämpats uppfyller studien rådande krav gällande etik och kvalitet.

3. TEORI
I följande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för den analys av resultatet som
utförs under 4. Resultat & analys. De teorier som använts för att skapa en djupare förståelse
kring föräldrarnas upplevelser är kristeori, Goffmans begrepp stigma och Dahls samt
Bachrach och Baratz maktbegrepp.

3.1 KRISTEORI
I studierna uttrycker föräldrarna mycket starka känslor till följd av omhändertagandet och en
del jämställer det till och med vid ett dödsfall. För att kunna förstå vidden av föräldrarnas
beskrivningar av sina upplevelser kommer kristeori att användas. Även om majoriteten av
studierna fokuserar på föräldrarnas känslor efter separationen så är det få författare som
utvecklar en djupare förståelse kring dessa. Hammarlund (2012) skriver att det finns olika
typer av kriser: hotkrisen, förlustkrisen, ansvarskrisen och kränkningskrisen. Utifrån vad som
framkom ur de inkluderade studierna är det framförallt förlustkrisen och ansvarskrisen som är
av relevans för denna studie. Flera föräldrar kan säkerligen ha upplevt en hotkris eller
kränkningskris till följd av omhändertagandet men vi fann inte tillräckligt med empiriskt
material för att kunna tolka föräldrarnas kris som någon av dessa två. Förlustkrisen
kännetecknas av sorg efter att ha förlorat en person eller relation. Försvarsbeteenden i
samband med kris kan vara ilska, aggressioner eller olika former av fysiska aktiviteter, vilka
kan fungera som skydd mot sorgen. Ansvarskrisen präglas däremot av känslor av skuld, där
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den drabbade känner sig ansvarig för misslyckad i samband med det inträffade. Kriser
omfattar ofta en kombination av dessa emotioner.
Ett krisförlopp följer ofta ett visst mönster, även om faserna ibland kan gå in i varandra. Den
drabbade kan också pendla fram och tillbaka mellan två faser eller regrediera. Faktorer som
påverkar den enskildas krisförlopp är dennes psykiska känslighet, tidigare trauman och hur
den drabbade uppfattar det som utlöste krisen. För en människa som befinner sig i kris är
socialt stöd och sällskap en viktig faktor. Ofta kan krisen hanteras med hjälp av den enskildes
och omgivningens resurser. Det är sällan som krisen blir så allvarlig att professionell hjälp
behövs. Vanligtvis är det bara nödvändigt i de fall där den enskilde utsatts för flera trauman
och kriser samtidigt. De olika faser som Hammarlund (2012) presenterar är i kronologisk
ordning:
-

-

-

-

Chockfasen kännetecknas av en känsla av overklighet. Den drabbade kan uppleva det
som att denne befinner sig i en film eller dröm och är oförmögen att ta in vad som hänt.
Chocken är kroppens sätt att skydda den drabbade från övermäktiga känslor.
Reaktionsfasen är den fas där den drabbade återfår kontakten med, och bearbetar sina
känslor. Känslorna som då tränger sig på är ofta mycket starka och svårhanterliga.
Känslor av ångest, depression och rädsla är vanliga. Även självmordstankar kan
förekomma. Det är inte heller ovanligt med återupplevanden genom drömmar eller
mardrömmar. Den drabbade kan utveckla olika beteenden som gör att denne distraheras
från eller undviker att känna det svåra. Missbruk är ett exempel på en sådan strategi.
Reparationsfasen följer när den drabbade har kunnat känna de svåra känslorna. Om denne
haft någon form av livsinskränkande mönster i reaktionsfasen brukar det ofta överges nu.
Istället ges rum för läkning och reparation.
Nyorienteringsfasen är den sista fasen där smärtan inte längre är påtaglig. Nu kan den
drabbade börja integrera det som hänt som ett minne och gå vidare i livet. Den drabbade
börjar först nu skapa nya relationer.

Till följd av allvarliga stressreaktioner kan den drabbade även utveckla posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD). Men även minnesförlust, depression, sömnsvårigheter och flashbacks
kan vara tecken på en allvarlig stressreaktion (Hammarlund, 2012). I studierna presenteras
däremot inte tillräckligt med empiri som antyder att något sådant är fallet. Det skulle vara
mycket möjligt att så är fallet men i och med att beskrivningarna inte är tillräckligt
uttömmande så lämnas det därhän i denna studie.

3.2 STIGMA
Erving Goffman utvecklade det sociologiska begreppet stigma i sin bok Stigma and Social
Identity som publicerades 1963. Enligt Goffman (1963) bygger samhället på en kategorisering
av dels människor, dels attribut som ses som naturliga för personerna inom dessa grupper.
Denna kategorisering underlättar för mötet med nya personer då människor vid ett första möte
kan förutse en persons grupptillhörighet och egenskaper; vad som kan benämnas som dennes
sociala identitet. Dessa antecipationer omvandlas enligt Goffman till normativa förväntningar
och krav kopplade till kategorierna och hur individer förväntas agera. Han definierar utifrån
det stigma som stämpling av en individ som avvikande från det normala. Goffman nämner
vidare tre olika grunder för stigma; kroppsliga deformationer, stamtillhörighet (ras, nationell
och religion) samt den som är av relevans för föreliggande studie – karaktärsstigma.
Karaktärsstigmat är kopplat till individers personlighet och identitet och kan exempelvis
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handla om missbruk, psykisk ohälsa, eller som i detta fall, misslyckandet att agera utifrån vad
samhället ser som lämpligt föräldrabeteende. De “normala” ser per definition på de avvikande
som mindre mänskliga vilket påverkar deras attityder och agerande gentemot de
stigmatiserade. De avvikande behandlas som mindre värda och diskrimineras vilket enligt
Goffman leder till självnedvärdering och minskade livsmöjligheter (Goffman, 1963). Att den
stigmatiserade nedvärderar sig själv kan förstås utifrån Goffmans (2014) tankar kring
sambandet mellan roll och identitet då stigmatiseringen är kopplad till avvikandet från
samhällets roller. Goffman (2014) använder i sin bok Jaget och maskerna dramaturgiska
begrepp för att beskriva interaktioner mellan människor. Han liknar en människas beteende
vid ett framträdande där aktörerna, som innehar olika roller, spelar upp scener i syfte att skapa
vissa intryck hos sin publik. Rollen, menar han sedan, kan till slut bli till en integrerad del av
den agerandes personlighet utifrån att publiken genom sitt bemötande tillskriver denne ett jag.
En människas identitet är därför enligt Goffman (2014) socialt skapad då den är en produkt av
den interaktion som den agerande ingår i. En stigmatiserad person kommer således att
nedvärdera sig själv då den stigmatiserade rollen så småningom kommer att integreras och bli
en del av dennes jag.
Ett stigma kan vara mer eller mindre svårt för den enskilda att dölja. En person som ännu inte
har fått sitt stigma upptäckt, men som riskerar att få det benämner Goffman (1963) som
diskreditabel. En person som är diskreditabel försöker på olika sätt att dölja sitt stigma
eftersom det är fördelaktigt att passera som ”normal”. Men om eller när stigmat upptäcks
riskerar den enskilde att få rykte om sig hur och att denne ville dölja sitt stigma. Att en person
försöker dölja sitt stigma påverkar dennes interaktion med omgivningen vilket kan leda till att
den diskreditabla på olika sätt blir begränsad. En person som istället fått sitt stigma upptäckt
kallar Goffman (1963) för diskrediterad. Persson (2012) presenterar sin tolkning av Goffmans
teori i boken Ritualisering och sårbarhet. Han menar att även om Goffman själv inte betonar
just begreppet skam så är skam utifrån Persson (2012) den underliggande emotionen som styr
stigmatiseringen och försöken att dölja sitt stigma.
En konsekvens av stigma är ofta att personen som är stigmatiserad avskärmar sig från
samhället. Vidare att söka tröst hos vad Goffman (1963) kallar de egna eller de visa. Med de
egna refereras till personer med samma stigma och utanförskap. I ett sällskap med andra med
liknande erfarenheter upplevs utanförskapet inte lika tungt, individer känner sig mer hemma
och mindre medvetna om sina avvikande drag. Bland de egna kan det finnas individer som
har en roll som gruppens representanter och talesmän. De visa har inget stigma utan tillhör
”de normala” men är accepterade av de stigmatiserade för sin allians med dem.

3.2 MAKT
Maktbegreppet är både mångfacetterat och svårgripbart och det finns en uppsjö teoretiker på
området. De inkluderade artiklarna har dock sällan använt sig av någon teori om makt. En av
de få som gjort det är Höjer (2011) som bland annat använt sig av Foucaults tankar. Foucaults
fokus är den implicita makt som finns i samhället där människor omedvetet disciplineras till
att tänka eller bete sig på ett normativt önskvärt sätt. Vad vi dock fann när vi sammanställde
resultatet var att makten verkade vara mycket mer explicit och tydlig då föräldrarna uttryckte
hur de kände att socialarbetaren utövade makt över dem. Denna makt verkar skilja sig från
den makt som Foucault resonerar kring. Ett annat sätt att förstå makt presenterar Luces (2008)
i sin bok Maktens ansikten, där han menar att makten har tre ansikten. Utifrån materialets
karaktär blir de två första dimensioner mest relevanta, vilka kommer presenteras nedan.
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Maktens första ansikte
Luces (2008) kallar detta första ansikte för den endimensionella makten där beteendet är i
fokus. Han menar att Dahl använde ord som makt och inflytande om vartannat utifrån att
mekanismerna bakom dem är desamma. Dahl (1957) formulerade sin syn makten på följande
sätt: ”A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not
otherwise do” (Dahl, 1957, s. 202-203). Makt verkar således återfinnas i relationer mellan
människor där den ena parten har olika resurser som gör att denne kan få den andra att göra
saker som denne egentligen inte vill. Eller åtminstone inte hade gjort om inte A utövat makt
över B. Dahl menar dock att hans idé blir ganska platt om den stannar här och att den därför
behöver utvidgas för att bli mer fördjupande. Detta sker genom att inkludera olika aspekter av
makten som 1) maktens ursprung, 2) maktens verktyg, 3) till vilken grad A har makt över B
och slutligen 4) över vilka av Bs områden som A har makt. Dahl menar att alla resurser som
A har som gör att denne kan utöva makt över B blir av intresse. Men även B:s motstånd och
protester blir såklart relevanta medel som på olika sätt kan begränsa A:s maktutbredning.
Maktens andra ansikte
Luces (2008) skriver att Bachrach och Baratz i kritik mot den endimensionella makten menar
att den är alldeles för inskränkt. De menar att makten istället har två ansikten, där det första
representerar den endimensionella makt som Dahl förespråkade. Det andra ansiktet
representerar det som A gör för att hindra B från att presentera sin åsikt så att beslutsfattande
förhindras. Vidare menar de att det inte föreligger någon maktutövning när det inte finns en
intressekonflikt i situationen där B böjer sig för A:s intressen.
Vidare lägger Bachrach och Baratz (1963) fokus på att en maktrelation endast kan existera så
länge som den ena parten kan hota med olika former av sanktioner i syfte att den andra ska
rätta sig. Följande kriterier är nödvändiga gällande sanktionerna:
- Den hotade måste veta vad som förväntas av denne vilket exempelvis inte är fallet
om denne inte förstår språket.
- Den hotade behöver uppfatta sanktionen som en förlust
- Den hotade måste uppfatta värdet som skulle gå förlorat om denne inte lyder som
mer värdefullt än det värde som skulle gå förlorat om denne skulle lyda.
- Den hotade är övertygad om att sanktionen inte är tomma hot.
Bachrach och Baratz (1972) andra ansikte syftar till situationer där det inte rör sig om direkta
beslut, så kallade icke-beslut. Det innebär att A använder olika medel för att tysta B så att
dennes missnöje eller åsikt förkastas eller inte yttras överhuvudtaget; att maska, belöna, hota,
avskräcka (med illegitima sanktioner) eller stämpla B:s åsikter som icke-legitima är exempel
på olika medel som kan användas. Författarna pratar också om att en särskilt effektiv metod är
att ge B illusionen av att vara delaktig i beslut och processer, trots att dennes röst egentligen
inte väger någonting. Enligt författarna är många icke-beslutsfattare omedvetna om till vilken
grad de har utövat makt och de som påverkas av sådana beslut har även de svårt att se
processen eftersom de är så upptagna med sitt eget nederlag. Både Dahl (1957) liksom
Bachrach och Baratz (1963;1972) illustrerar sin maktteori genom att hänvisa till situationer av
beslut respektive icke-beslut. Med tanke på deras politiska fokus och ansatser till att mäta
makt blir det helt logiskt. I studiens analys kommer dock teorierna vidgas till att även
inkludera situationer som inte enbart inkluderar beslut. Detta då resultatet visar på situationer
där sådan direkt makt verkar ha förekommit, utan att något direkt beslut har fattats.
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4. RESULTAT & ANALYS
Följande avsnitt inleds med en presentation av bakgrundskaraktäristiska till
forskningsöversiktens studier. Därpå följer en tematisering av resultatet under följande 3
rubriker; Emotionella konsekvenser, Rollen som förälder samt Mötet med socialarbetaren.
Resultatet från varje tema analyseras sedan med utgångspunkt i de teorier som presenterats
under rubrik 3. Teori.

4.1 STUDIERNAS BAKGRUNDSKARAKTÄRISTIKA
21 av studierna är rent kvalitativa och två bygger på både kvalitativa och kvantitativa
datainsamlingsmetoder. 8 studier innehåller data från fokusgrupper (tre av dem utgår dock
från samma fokusgruppstillfällen). 19 studier bygger helt eller delvis på material insamlat
genom intervjuer varav en majoritet av dem utgick från en semistrukturerad intervjuteknik.
Majoriteten av studierna bygger på ett målstyrt urval. Studierna härstamma från 8 olika länder
(se Tabell 2) och urvalsgruppens storlek varierar mellan 1-68 deltagare (se Tabell 3). En
övervägande del av studiernas deltagare är mammor (se Tabell 4). Fyra av studierna, med en
total urvalsgrupp bestående av 49 personer, fokuserar på föräldrar (främst mammor) med
inlärningssvårigheter vars funktionsnedsättning både implicit och explicit anges som orsaken
till omhändertagandet. Övriga studier har ej gjort någon liknande avgränsning för
urvalsgruppen avseende orsaken till omhändertagandet men missbruk, vanvård, bristande
omsorg, fysisk och psykisk misshandel, föräldrars psykiska ohälsa, våld inom hemmet och
sexuella övergrepp nämns som anledningar till omhändertagandet.
Tabell 2. Studiernas ursprungsländer.
Ursprungsland

Antal

Procent

Sverige

6

24

Storbritannien
USA
Australien
Kanada
Norge
Israel
Irland

5
4
4
3
1
1
1

20
16
16
12
4
4
4

Totalt:

25 *

100

* 1 av studierna baserades på resultat från 3 länder.
Tabell 3. Studiernas deltagarantal.
Studiedeltagarantal
(föräldrar)
1-5

Antal

Procent

1

5

6-15
16-30
31-50
50 >

8
5
4
4

36
23
18
18

Totalt:
22 *
100
* I 1 av studierna framgår ej antalet deltagare
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Tabell 4. Studiernas könsfördelning.
Uppdelning

Antal

Procent

Mammor

288

58

Pappor

76

15

Framkommer ej

134*

27

Totalt:

498 **

100

* I 2 av de 3 studierna där det inte framkom uppdelning
mellan mammor och pappor uppgav dock författarna att
majoriteten var mammor. ** 4 studier byggde på delvis
samma urvalsgrupp, i denna tabell är urvalsgruppen enbart
räknad en gång. 1 av studierna innehåller inga uppgifter om
antalet deltagare.

4.2 EMOTIONELLA KONSEKVENSER
Knappt två tredjedelar av artiklarna fokuserar mer eller mindre på föräldrarnas känslor till
följd av förlusten av deras barn. Sorg ledsamhet och förlust var de känslor som flest artiklar
nämnde. Andra känslor som framkom var lättnad, smärta, hjälplöshet, oro, orättvisa, rädsla,
tomhet, ångest, förtvivlan och hopplöshet. Förutom redan nämnda känslor upplevde flera
föräldrar även skuld och skam till följd av omhändertagandet. Totalt nio artiklar pratar om
skuld och skam som känslor efter omhändertagandet.
I felt I was drowning, floundering. I didn’t eat, I didn’t function. They don’t consciously do it to
families but this is the result. Parents’ experiences are very valid and we need to talk about it and
look at it. We need to make it less horrible. (Hinton, 2013, s. 88)

4.2.1 FÖRLUST, LEDSAMHET & SORG
Några av de mest vanligt förekommande känslorna som lyfts fram i den aktuella forskningen
är sorg, ledsamhet och förlust (se exempelvis Baum & Burns, 2007; Freymond, 2007; Haight
et al., 2002; Llewellyn & Mayes, 2012). Dock är det få av dessa som beskriver på vilket sätt
föräldrarna upplevde sorgen, ledsamheten och förlusten. Av några olika beskrivningar
framkom det att känslorna var mycket starka och intensiva: ”it was hard; I cried every night”
(Freymond, 2007, s. 246), ”I just feel like I’ve lost everything…(crying) /…/” (Haight et al.,
2002, s. 10) och“I can’t stand the quiet. . . no laughter, crying or snoring at night.” (Battle,
Bendit & Gray, 2014, s. 333). Föräldrarna pratade också om en känsla av sorg och tomhet och
att komma hem till ett hus utan barnet eller barnen (Hinton, 2013). I Schofield et al.s (2011)
studie uttryckte en av föräldrarna sin sorg och det svåra med upplevelsen av att ha förlorat sitt
barn trots att de lever: ”Awful. The hardest thing really is the grief. The children are alive,
they are healthy and they are safe - but you have still lost them” (Schofield et al., 2011, s. 80).
Förälderns upplevelse kan förstås utifrån kristeori. Hammarlund (2012) skriver att en
förlustkris kännetecknas av sorg efter att ha förlorat en person eller relation, precis som
föräldern ovan uttrycker. Föräldrarna i studierna beskriver att de känner sorg över att ha
förlorat sitt barn, en av de viktigaste personerna i många föräldrars liv. Krisen och sorgen de
känner skulle därför kunna härröras från den förlusten. Även om barnet inte har dött, utan
fortfarande finns där och har det bra så innebär det en förlust för föräldern som kanske inte
längre träffar eller har den vardagliga omsorgen om sitt barn. Relationen går på olika sätt
förlorad. Utöver förlusten av barnet pratade flera föräldrar även om sorg till följd av förlusten
av föräldrarollen (Battle et al., 2014; Booth & Booth, 2005; Zeman, 2004). Detta återkommer
vi till i avsnitt 4.3.3 Fortfarande förälder?.
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Mödrar som hade sina barn placerade på frivillig väg kände också sorg till följd av
omhändertagandet även om den ofta var kombinerad med lättnad (Freymond, 2007; Höjer,
2007). Men det var inte bara föräldrar med frivillig placering som upplevde lättnad. Även
pappor i Baum och Negbis (2013) studie kände lättnad efter omhändertagandet då de visste att
någon annan skötte den vardagliga omvårdnaden av barnen. En del upplevde att deras
situation varit på bristningsgränsen och att omhändertagandet medförde att ”en börda lyftes av
deras axlar” (Höjer, 2007, s. 67). Utifrån Hammarlund (2012) blir det inte svårt att förstå att
dessa föräldrar kände sorg även om de varit positiva till placeringen eftersom de trots allt gått
miste om en värdefull relation, vilket också illustreras i följande citat från Freymond (2007):
It was sad. I mean emotionally and mentally it was a relief but in another sense it was sad
thinking, okay, you know, he isn’t here… it was hard, you know, thinking a body isn’t here and
all that stuff but you know, as time went on and everything was easier to deal with. (Freymond,
2007, s. 247)

Sorgen föräldern ovan och många andra gav uttryck för varade ofta under en mycket lång tid.
Baum och Burns (2007) skriver att även om i genomsnitt sju år hade passerat sedan
omhändertagandet så var sorgen fortfarande mycket levande. Föräldrarna höll fortfarande
kvar starka minnen av sina barn och tänkte på dem och hur de hade det. Arneke och Nilsson
(2009) beskriver hur känslan av sorg fortfarande fanns kvar hos en mamma i studien nästan
20 år efter omhändertagandet. Flera jämförde också sorgen med den vid ett dödsfall (Baum &
Negbi, 2013). En pappa beskrev att han sjunkit in i samma depression vid omhändertagandet
som när hans föräldrar dog. En annan gjorde jämförelsen med att precis som vid sorgen efter
ett dödsfall så är det tiden som bäst läker såren. Genom att förstå föräldrarnas upplevelse som
en förlustkris blir deras jämförelser med sorgen efter ett dödsfall inte långsökt. Både vid en
förälders dödsfall och vid ett barns omhändertagande går den drabbade miste om en
betydelsefull anhörig. Vad som ytterligare stärker jämförelsen med ett dödsfall är att Battle,
Bendit och Gray (2014) fann sorgemodellen utifrån Kubler–Ross hjälpsam. En modell som
brukar användas när någon anhörig har gått bort. Det visar på att föräldrars känslor kan vara
mycket smärtsamma och ge viktiga implikationer för hur föräldrarna kan bemötas av
socialarbetare, vilket diskuteras vidare under 5. Slutsats & Diskussion.
4.2.2 SKULD & SKAM
Föräldrar upplevde även känslor av skuld och skam till följd av omhändertagandet (se
exempelvis Battle et al., 2014; Harris, 2008; Hinton, 2013; Höjer, 2009; Zeman, 2004). För en
del föräldrar hade känslan av skuld sin grund i att de kände att de själva orsakat
omhändertagandet. Detta var fallet för papporna i Baum och Negbis (2013) studie där flera
uttryckte att de kunde förhindrat omhändertagandet bara de kramat och spenderat mer tid
tillsammans med sina barn. Någon annan pappa kände att omhändertagandet kunde
förhindrats bara han inte druckit alkohol. Även en mamma i Haight et al.s (2002) studie kände
sig skyldig och arg över att hon handlat som hon gjort och därför orsakat separationen:
…I felt guilt,…cause I made the mistake, and she shouldn’t have to be going through all
this.… She is so little and she shouldn’t have to be- you know, (be) taken out of her home, and,
I just felt bad, and, you know, angry at myself for doin’ what I did. I mean, it was stupid of
me.… /…/ (Haight et al., 2002, s. 11)

Hammarlunds (2012) teori om kris kan även här användas för att förstå föräldrarnas
upplevelser. Han menar att skuld är den känsla som följer av en ansvarskris, där den drabbade
upplever att den misslyckats med att utöva sitt ansvar. Att föräldrarna känner skuld kan bero
på att de känner sig skyldiga över att de misslyckats med att ta ansvar för att tillgodose sina
barns behov. Föräldrar uttryckte att om de handlat annorlunda hade omhändertagandet inte
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inträffat. Utöver skuld över ett misslyckat föräldraskap uttryckte några föräldrar även skuld
inför sina barn. De kände sig skyldiga över det som barnen behövt gå igenom i och med
flytten från föräldrarna (Haight et al., 2002). Flera upplevde att de svikit sina barn (Hinton,
2013). Dessa känslor av skuld var extra starka hos de föräldrar som själva varit placerade i
fosterhem och som lovat sig själva att deras barn aldrig skulle råka ut för samma öde. Känslan
av skuld infann sig även hos föräldrar som visste att barnen hade det bra i familjehemmet
(Schofield et al., 2011). Föräldrarna hade trots allt förlorat sina barn eftersom de inte kunnat
skydda och ta hand om dem på ett tillfredsställande sätt. ”I have whole nights where guilt
keeps me awake and I just think of my kids.” (Schofield et al., 2011, s. 80). Hammarlund
(2012) menar dock att det handlar mer om känslan av att ha ansvar och vara skyldig än att
faktiskt vara det. I studien av Zeman (2004) framkommer det att även föräldrar som fick sina
barn omhändertagna på falska grunder kan verka gå igenom en ansvarskris utifrån att de
känner skuld. En mamma kände sig skyldig för att hon misslyckades att skydda sina barn från
omhändertagandet. Den här mamman verkar uppleva sig själv som skyldig utan att faktiskt
vara det eftersom hon inte hade kunnat förutse vad som skulle hända.
Battle et al. (2014) poängterar i sin studie vikten av att skilja känslorna skuld och skam åt
eftersom de har olika innebörd. Skuld refererar till känslan av att ha handlat fel medan skam
syftar till känslan av att vara fel. I flera artiklar gav föräldrarna inte bara uttryck för skuld utan
även skam inför andra (Harries, 2008; Höjer; 2007; Zeman, 2004). Zeman (2004) menar att
dessa föräldrar kände skam till skillnad från de som förlorat sina barn till följd av en olycka
eller liknande. En förälder i Harries (2008) studie beskrev upplevelsen på följande sätt:
Can you imagine the shame? How do you ever tell anyone they took your kids away? You
don’t. You just look at the pavement for the rest of your life — even though you did nothing
wrong except to have no one to help when things got bad. (Harris, 2008, s. 25)

Citatet illustrerar hur starkt föräldern upplevde att omhändertagande präglades av skam och
hur denne kände att det var svårt att prata med andra om sin situation. Att föräldrarna känner
skam blir utifrån Goffmans (1963) begrepp stigma föga förvånande. En förälder som fått sina
barn omhändertagna har på något sätt inte levt upp till de förväntningar som finns på rollen
som förälder vilket gör dem till avvikare. En samhällsavvikare kommer vidare att bemötas av
andra som att denne är mindre värd, kanske rent av omänsklig (Goffman, 1963). Uttalanden,
som det nedan, från föräldrar om att de undvek sina grannar eller inte berättade för nya
kontakter att de hade barn för att slippa berätta att barnen är omhändertagna visar på den
skamfyllda känslan som omhändertagandet fört med sig (Battle et al., 2012): ”When I meet
new people I don’t even tell them that I have children, because then what do I say about
where they are” (Battle et al., 2012, s. 334). Utifrån Goffman (1963) skulle det kunna visa på
att föräldrarna är medvetna om det stigma som det innebär att få sina barn omhändertagna och
att de försöker undvika situationer där de kommer bli stigmatiserade. Ett omhändertagande är
i vissa situationer möjligt att dölja vilket gör föräldern diskreditabel fram till dess att stigmat
avslöjats. Att en person är diskreditabel påverkar dess interaktion med omgivningen, som
föräldern beskriver ovan. Det gör att föräldern fortsättningsvis måste dölja saker som kan
avslöja hur det egentligen ligger till. Denne försöker att styra sin identitet för att passera som
lika god som andra föräldrar. Persson (2012) menar att det är skamkänslorna inför andra som
får föräldern att agera på detta sätt. Detta då skammen, enligt Perssons (2012) tolkning, är
självaste drivkraften bakom stigma. Det blir därför inte konstigt att föräldrarna upplever skam
till följd av omhändertagandet och att flera försöker att dölja sitt stigma för omgivningen.
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4.2.3 KRISREAKTIONER
Hammarlund (2012) beskriver att den första reaktionen på kris ofta är chock. En pappa
beskrev sin reaktion till följd av omhändertagandet:
It's not easy at first, and I went through some really hard days…. All of a sudden the house is
empty…. It's hard to detach myself from him…. Suddenly my boy's gone…. It's a shock…. I
didn't know how to cope…. For a few months I was…. They take your child away, and you
miss him…. Then slowly things fall into place. (Baum & Negbi, 2013, s. 1683)

Det som pappan uttrycker kan förstås som en reaktion i den första fas i krisreaktionen som
Hammarlund (2012) beskriver. Pappan säger att det var en chock att hans son helt plötsligt
inte var där. Pappans uttalande skulle kunna tolkas som att det var svårt för honom att ta in
vad som hänt. Det var en så omvälvande händelse att det kändes overkligt och förvirrat.
Hammarlund (2012) skriver att många krisdrabbade i chockfasen upplever en känsla av
overklighet och stänger av sina känslor i försvar. I en av studierna beskriver författaren, vad
som skulle kunna förstås som chockfasen, på följande sätt: ”Reaktionen på den kris det
innebar för föräldrarna att skiljas från barnen kunde också medföra att de hamnade i ett
slags psykiskt ”limbo”, där de inte var riktigt närvarande, inte till fullo medvetna om vad som
skedde” (Höjer, 2007, s. 63). Även i Harries studie (2008) uttryckte föräldrarna att de blev
chockade när deras barn till slut omhändertogs. Även de föräldrar som haft kontakt med
sociala myndigheter en längre tid uttryckte att de kände sig chockade efter omhändertagandet.
Vad chock innebär mer konkret för dessa föräldrar är såklart svårt att veta. Men utifrån det
som beskrivs verkar det som att föräldrarnas initiala känsla, så som de i efterhand kommer
ihåg det, var chock. Hur länge en chockfas varar beror bland annat på vilken typ av kris det
rör sig om. En ansvarskris har sällan en chockfas medan denna fas i en förlustkris kan vara i
flera månader. Precis som pappan uttrycker i citatet ovan så var han fullständigt vilsen i flera
månader innan saker och ting började falla på plats. Det skulle kunna ses som att han befann
sig i chockfasen den tiden, men med tanke på den knappa informationen blir det svårt att dra
några säkrare slutsatser.
Fler studier fokuserar mer diffust på känslor och reaktioner efter omhändertagandet. När dessa
känslor inträffar i tid efter separationen är dock otydligt. Men genom att förstå och tolka
omhändertagandet som en kris, ibland med flera olika dimensioner, kan vi förstå det som att
föräldrarna går igenom krisens reaktionsfas (Hammarlund, 2012). En del föräldrar jämförde
omhändertagandet med den traumatiska upplevelsen av att förlora en del av sin egen kropp:
“like taking my heart, taking out part of my soul” (Baum & Negbi, 2013, s. 1681) och ”det är
som att mista armen” (Höjer, 2007, s. 64). En pappa beskrev känslan till följd av beslutet: “At
that moment, I felt like the world had collapsed. It was a death sentence, as if I'd shot myself
in the head” (Baum & Negbi, 2013, s. 1681). Det är smärtsamma och målande beskrivningar
som de här papporna gav av sina upplevelser. När den första fasen av chock har lagt sig är det
vanligt att alla intensiva känslor kommer fram i denna nästa fas av krisen (Hammarlund,
2012). Den drabbade behöver då hantera och stå ut med alla känslor som följer av händelsen.
Flera föräldrar, i olika studier, uttryckte vidare att de efter separationen blev deprimerade till
den grad att de hade självmordstankar (Booth & Booth, 2005; Gould & Dodd, 2012; Hinton,
2013; Schofield et al., 2011). Smärtan, pressen och sorgen blev för stor för dem att bära och
de visste inte hur de skulle klara av sin situation längre (Hinton, 2013). Föräldrarna uttryckte
intensiva känslor vilka Hammarlund (2012) skriver är vanliga i reaktionsfasen. Depression är
inte ovanligt. Vid svårare kriser kan den drabbade även utveckla självmordstankar. Att
föräldrarna hade självmordstankar kan vara en reaktion på en mycket svår reaktionsfas till
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följd av krisens omfattning och stress. För vissa tog sig sorgen även fysiska uttryck. Alla
mammor i Gould och Dodds (2012) studie menade att omhändertagandet hade inverkan på
deras mat- och sömnvanor. Freymond (2007) beskriver i sin studie en kvinna som varken
kunde äta eller sova efter omhändertagandet och som var tvungen att äta lugnande medicin
(nerve pills) tiden efter separationen. Flera hade även drömmar, liknande flashbacks, om deras
barn. Återupplevande av krisen i form av mardrömmar och drömmar kan vara olika symtom
som upplevs i reaktionsfasen men kan även vara tecken på posttraumatiskt stressyndrom
(Hammarlund, 2012). En förälder i Gould och Dodds (2012) studie ger i följande citat uttryck
för hur hon vaknade på natten och trodde att hon hörde sin dotter, bara för att gå in i rummet
och finna det tomt: ”I was sleeping for about half an hour, an hour, waking up. Cold sweats,
thinking I could hear her crying, calling me out of my room. I’d go in and check but she
wasn’t there” (Gould & Dodd, 2012, s. 33). Gould och Dodd (2012) fann i sin studie att
flashbacks liknande föregående var mer förekommande hos de föräldrar som beskrev att de
hade väldigt lite, alternativt ingen, kontakt med sina barn. Hammarlund (2012) skriver att
stressorernas styrka kan vara avgörande för hur stor krisen blir. Stressorn är den händelse som
orsakar krisreaktionen. Vilken form av stressor och vilken styrka den har är en faktor som
påverkar krisförloppet. Då olika händelser betyder olika saker för olika människor, blir det
dock svårt att objektivt påstå att omhändertaganden blir mer traumatiska för föräldrar som inte
får träffa sina barn efteråt. Men att de verkade uppleva flashbacks i högre utsträckning skulle
utifrån Hammarlund (2012) kunna bero på att stressorn bidrog till en mer traumatisk kris för
dessa föräldrar.
Skerfving (1993) skriver att föräldrarna i hennes studie visade tecken på att leva kvar i någon
slags förlängd, eller obearbetad, kris. De verkade inte ha kommit vidare utan levde i något
kaos, där de hade svårt att utvidga sitt sociala nätverk med fungerande relationer. Om tecknen
på kvarstående kriser härrör från den separationskris de upplevt i samband med
omhändertagandet eller om den har annat ursprung är enligt författaren oklart men
Hammarlund (2012) menar att relationsproblem är ett problem som kan uppstå efter en kris.
När det inte framkommer mer information om deras liv efter omhändertagandet blir det även
svårt, precis som Skerfving (1993) skriver, att veta vad som orsakat dessa tecken på
kvarstående krisreaktioner. Det är endast en spekulation att de skulle bero på
omhändertagandet. Däremot är även Schofield och Ward (2011) inne på ett liknande spår då
de skriver att känslor som ilska, chock, förnekelse och depression till följd av den
smärtsamma förlusten kunde vara i månader, till och med år, och att endast vissa föräldrar
kunde nå någon form av acceptans och avslut. Ovanstående beskrivningar skulle kunna
förstås som att föräldrarna inte kunnat gå vidare från reaktions- och chockfasen där känslor av
overklighet, chock, sorg och depression är vanliga (Hammarlund, 2012). För att kunna gå
vidare till reparations- och nyorientringsfasen krävs att den drabbade gör upp med det som
hänt och ger upp olika försvarsstrategier. Schofield och Ward (2011) menar vidare att för de
föräldrar som accepterat omhändertagandet verkade känslor som sorg och skuld minska med
tiden. Det förefaller stämma överens med det som Hammarlund (2012) skriver, eftersom
någon form av acceptans behövs för att den drabbades krisförlopp inte skall stagnera.
4.2.4 ATT HANTERA SMÄRTAN
Hur föräldrarna hanterade och kom tillrätta med sina känslor varierade. En del isolerade sig
själva från omvärlden (Schofield et al., 2011). De var ensamma med sina depresssiva känslor
och tankar om självmord, träffade inga vänner och deras liv bestod inte av någonting förutom
sorgen. Ovan visades hur föräldrarnas reaktioner kunde förstås som en förlustkris. Vid en
förlustkris skriver Hammarlund (2012) att energin försvinner, vilket verkar vara fallet för
dessa föräldrar. De har konfronterats med de övermäktiga känslorna som gör sig påminda i
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reaktionsfasen och har ingen energi över. I motsats till denna inaktivitet och isolering hos
vissa föräldrar beskrev andra hur de kastade sig in i olika aktiviteter (Schofield, et al., 2011).
Några lade all sin energi på att fokusera på kontakten med barnet medan andra blev helt
uppslukade av sitt arbete. Vid en förlustkris är det inte ovanligt att distrahera sig genom olika
göromål för att slippa känna sorg (Hammarlund, 2012). Ytterligare en försvarsstrategi kan
vara ilska och anklagelser. Känslor av ilska och aggression var vanligt förekommande känslor
som yttrade sig till följd av omhändertagandet (se exempelvis Battle et al., 2014; Hinton,
2013; Haight et al., 2002). Ilskan var då ofta riktad mot den sociala myndigheten som
omhändertagit barnet (Haight et al., 2002) vilket illustreras i följande citat från Hintons (2013)
studie:
The anger that I have got inside me is overwhelming; anger and grief. The hatred and the anger
that I have got and it builds every day. I have never been a nasty person but I could watch them
[child protection] be hit by a truck and I would clap my hands. (Hinton, 2013, s. 89)

Mamman beskriver att hon är full av sorg och ilska. Vidare att den riktas mot de sociala
myndigheterna. Med Hammarlund (2012) som utgångspunkt befinner sig mamman i
reaktionsfasen men använder ilskan som ett sätt att inte fullt ut behöva konfronteras med sina
egna känslor. När hon är upptagen med att känna vrede mot socialarbetarna slipper hon
konfronteras med den smärtsamma sorgen.
Efter omhändertagandet började vissa föräldrar direkt att demonstrera för socialarbetarna, och
ibland även barnen, att de klarade av att leva i enlighet med den förväntade föräldrarollen,
vilket de dittills misslyckats med (Hinton, 2013; Schofield et al., 2011). Det kunde innebära
att föräldrarna helt vände sig bort från droger och alkohol (Schofield et al., 2011) eller
avslutade en relation med en våldsam partner (Freymond, 2007; Hinton, 2013). I kontrast till
det så vände sig andra föräldrar till droger och alkohol som ett sätt att hantera det smärtsamma
som hänt (Arneke & Nilsson, 2009; Hinton, 2013; Schofield et al., 2011). De upplevde stor
meningslöshet och sorg i sitt liv och använde alkoholen och drogerna som ett sätt att blockera
och slippa känna smärtan. Missbruksproblematiken tenderade även att eskalera för en del som
haft problem sedan tidigare (Hinton, 2013; Schofield & Ward, 2011). Att börja missbruka,
framförallt alkohol eller läkemedel, menar Hammarlund (2012) kan vara ett sätt att hantera de
svåra känslor som tränger sig på vid svårare stressreaktioner. Missbruket kan därför utifrån
Hammarlund (2012) förstås som ett symtom på krisreaktionen och en strategi för att hantera
de starka och svårhanterliga känslorna.
En annan vanlig strategi var att stänga av eller blockera sina känslor på olika sätt vilket
exemplifieras av en förälder i följande citat: ”Det är jobbigt att man inte får vara med dom
hela tiden. I början grät jag och det var jobbigt. Jag försökte koppla bort det och inte tänka
på vad som hänt” (Arneke & Nilsson, 2009, s. 91). Precis som denna förälder försökte många
av studiernas föräldrar undvika att tänka på sina barn för att slippa hantera de starka känslorna
(Arneke & Nilsson, 2009; Baum & Burns, 2007; Gould & Dodds, 2012). En del föräldrar
undvek aktivt att komma i kontakt med andra barn i samhället (Gould & Dodds, 2012).
Hammarlund (2012) menar att olika strategier för flykt är vanliga i reaktionsfasen. Att
föräldrarna försöker att inte tänka på sina barn kan ses som ett flyktmönster för att slippa
konfronteras med känslorna. För de föräldrar som undvek kontakt med andra barn i samhället
blev flykten även livsinskränkande. Hammarlund (2012) menar att dessa flyktvägar ofta
påverkar den drabbades förhållande till verkligheten.
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4.2.5 STÖD
Baum och Burns (2007) refererar i sin studie till Bowlby (1980) och menar att för den som
utsatts för förlust är möjligheten att sörja i ett stödjande sammanhang en viktig nyckel för att
hitta en tillfredställande lösning på krisen. Hammarlund (2012) är inne på samma spår och
poängterar vikten av socialt stöd och sällskap och menar att en krisdrabbad med hjälp av sitt
sociala nätverk ofta kan hantera en traumatisk kris utan inblandning av professionella. Det
stämmer överens med det som Schofield och Ward (2011) skriver om att det blev svårare för
föräldrar som hade ett svagt nätverk att hantera förlusten av barnen. I flera artiklar
framkommer det dock att det sociala nätverket var bristfälligt för många av de föräldrar som
fått sina barn omhändertagna (se exempelvis Baum & Burns, 2007; Freymond, 2007;
Shchofield & Ward, 2011) vilket belyses i följande citat: ”I don’t have no family here. I have
family here but they are not there for me and I am on my own, so my children are what I need,
my children are my family /…/ ” (Schofield & Ward, 2011, s. 79). Mamman i Schofield och
Wards (2011) studie gav uttryck för att hon har en familj men att de inte fanns där för henne
utan att hon fått klara sig själv. Precis som föräldern ovan upplevde sig ensam i sin situation
framkom det i flera studier att få föräldrar hade någon att vända sig till med sin sorg. Detta är
särskilt i fokus i de artiklar som handlar om mammor med inlärningssvårigheters upplevelser.
Många kände att de fick skylla sig själva och att familj, släkt och vänner vände dem ryggen
(Baum & Burns, 2007; Gould & Dodd, 2012). Resultatet antyder att föräldrar till
omhändertagna barn kan behöva någon annan form av stöd för att kompensera för det sociala
kontaktnät som många verkar sakna. Det gör att stöd från professionella blir än mer
avgörande. Enligt Skerfving (1993) har stödet som föräldrarna fått dock oftast bestått av
traditionella socialsekreterarinsatser i form av ekonomiskt bistånd, kontakt med
missbruksvården, hjälp att lösa bostadssituationen, vård inom psykiatrin samt för vissa en
stödkontakt med familjebehandlare eller kontaktperson. Hjälp med känslomässig
krisbearbetning under krisperioden efter omhändertagandet har däremot endast ett fåtal fått
(se exempelvis Skerfving, 1993; Palmer, Maiter & Manji, 2006). Det verkar således som att
föräldrar i stor utsträckning lämnats ensamma med sina krisreaktioner och saknat stöd både
från sin omgivning och professionella.

4.3 ROLLEN SOM FÖRÄLDER
Identitet, roll och stigma är tre begrepp som används i flera studier. Att synen på sig själv
som förälder förändras återfinns i en majoritet av studierna, varav en artikel specifikt har
som syfte att studera hur en mammas identitet förändras i processen av att få sina barn
omhändertagna och sedan få tillbaks dem igen. Goffmans begrepp stigma berörs i knapp
hälften av studierna.
Jag hade hela tiden det där att jag var så usel och jag var så dålig./.../ hela min självbild blev
krossad på nåt vis! För jag upplevde ju mig själv som /.../jag fick alltid höra vilken bra mamma
jag var och hur duktig jag var och /.../ hade sånt tålamod med alla mina barn och sådär och det
var väl lite min bild också. Det var aldrig oreda hemma. Barnen upplevde aldrig... jag har inte
barn som har den här typiska ”missbrukarbarnsbeteendet” utan vi hade en ganska normal familj
sådär. Vi levde ett dubbelliv kan man säga. Och sen bara det att vara usel från den ena dagen
till den andra. (Höjer, 2007, s. 100)

4.3.1 EN MISSLYCKAD FÖRÄLDER
Flera artiklar fokuserar på hur föräldrar på olika sätt upplever sig som dåliga och otillräckliga
(se exempelvis Baum & Negbi, 2013; Höjer, 2009; Schofield et al., 2011). Näst intill alla
föräldrar i Höjers (2009) studie jämförde sig med andra föräldrar som inte fått sina barn
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omhändertagna och menade att de själva var sämre än dem. Föräldrarna upplevde att de till
skillnad från dem misslyckats i sitt föräldraskap. Wells (2010) studie bygger på ett narrativ av
en mamma. I den jämför hon vid flera tillfällen sig själv med sin egen mamma, som så
småningom även blir barnens fostermamma. Mamman beskriver sig själv som att hon frigör
sig från barnen och är skadlig för dem. I motsats till det beskriver hon sin egen mamma
(fostermamman) som att hon engagerar sig i barnen och skyddar dem. Det visar hur hon
tillskriver sig själv negativa egenskaper och i förhållande till sin egen mamma. Höjer (2009)
använder sig av Goffmans (1963) begrepp stigma och menar att föräldrarna är stigmatiserade
vilket i sin tur påverkat deras självbild. Till följd av stigmatiseringen kände de sig skamsna,
skyldiga och osäkra. Stigmatiseringen skulle således kunna vara orsaken till deras uppfattning
om sig själva som sämre än andra mödrar. När mammorna blir medvetna om sitt stigma fylls
de av skam utifrån att de har brister i relation till samhällets normer. Följande citat från en
mamma i Schofield at al.s (2011) studie visar på skammen och känslan av att vara ovärdig
som mamma till följd av omhändertagandet: ”I did see myself as not worthy to be a mum,
when they first got taken, because I blamed myself and I wasn’t worthy. I weren’t, you know,
good enough to be a mum” (Schofield et al., 2011, s. 80).
Utöver att själva uppleva sig som dåliga kände många att andra också såg ner på dem: ”My
sister tells me, ‘You're a disgrace to the family. Even being a drug addict would be better
[than being] a father whose children are taken away.’”(Baum & Negbi, 2013, s. 1682).
Pappan återger hur hans syster uttryckt vilken skamfläck han är, att han drar vanära över
familjen i och med att han misslyckats med sitt föräldraskap. Flera föräldrar berättade även att
de känt sig straffade och utfrusna ur samhället och att omhändertagandet påverkat deras
sociala status negativt (se exempelvis Harries, 2008; Schofield & Ward, 2011; Zeman, 2006).
Vänner till familjen kunde dra sig tillbaka (Zeman, 2006). Även i de fall där
omhändertagandet skedde på felaktiga grunder och barnen lämnades tillbaks kort efteråt så
upplevde föräldrarna att deras roll i samhället påverkats negativt till följd av händelsen
(Zeman, 2006). Det verkar således som att själva stigmat av att ha varit involverad med
sociala myndigheter, oavsett anklagelsernas sanningshalt, bidrog till att föräldrarna upplevde
att deras roll i samhället påverkats negativt. Ett likartat resonemang återfinns i en studie av
Scholte, Colton, Casas, Drakeford, Roberts & Williams (1999), vilken inte ligger till grund
för denna forskningsöversikt, där graden av stigma kopplat till olika familjeinsatser
undersöktes. De fann att institutions- och fostervård var den insats som föräldrarna upplevde
som mest stigmatiserande.
I Harries (2008) studie uttryckte flera föräldrar förvåning över att bli stämplade som dåliga.
De älskade sina barn och de kunde inte se att de hade skadat dem på något sätt. Föräldrarnas
tal om att bli stämplade som dåliga skulle kunna förstås som att de upplever sig bli
stigmatiserade utifrån vad ett gott föräldraskap innebär. Deras förvåning skulle kunna ses som
att de försöker motsätta sig stigmatiseringen (Goffman, 1963). De upplevde inte att de skulle
vara sämre föräldrar på något sätt och ville därför inte acceptera den etikett som andra
försökte klistra på dem. Även papporna i Baum och Negbis (2013) studie kände att de blev
dömda som dåliga föräldrar i och med omhändertagandet. De upplevde vidare att den sociala
myndighetens dom inte bara gällde nuet utan även tillbaks i tiden, vilket gjorde att alla tankar
om att de någon gång varit bra föräldrar raderades; “Like what was I till now? Crap? It's like
you're unfit, worthless” (Baum & Negbi, 2013, s. 1681).
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4.3.3 FORTFARANDE FÖRÄLDER?
När det dagliga ansvaret och kontakten med barnen försvann var det flera föräldrar som
började ifrågasätta eller omformulera synen på sin föräldraroll. Samtliga föräldrar i Schofield
et al.s (2011) studie menade att deras identitet påverkats tydligt av omhändertagandet. Flera
föräldrar pratade om förlust av föräldrarollen och att de inte längre kände sig som föräldrar (se
exempelvis Arneke & Nilsson, 2009; Battle et al., 2014; Baum & Burns, 2007; Booth &
Booth, 2005; Llewellyn & Mayes, 2012). Deras status som föräldrar hade försvunnit och en
del upplevde att de inte längre kunde kalla sig mamma eller pappa (Booth & Booth, 2005): ”I
don’t feel like a mum at all” (Baum & Burns, 2007, s. 11) och “If I am not their mum, what
do I do now?” (Battle et al., 2014, s. 332). De kände sorg och tomhet eftersom de inte längre
visste vilka de var eller vad de skulle göra när de inte längre var föräldrar. Hammarlund
(2012) menar att en förlustkris kan infinna sig efter att ha förlorat en viktig uppgift eller
position. Föräldrarna verkade här uppleva att de förlorat sin position som mamma eller pappa.
(Se även förlustkris efter att ha förlorat relationen till barnet under 4.2.1 Förlust, ledsamhet &
sorg). Det innebär att förlusten och sorgen för flera föräldrar består av både den fysiska
förlusten av barnet men även den psykiska förlusten av föräldrarollen.
Några av de som inte längre kände sig som föräldrar ansträngde sig för att få tillbaks sina barn
(Llewellyn & Mayes, 2012). Exempelvis deltog en mamma i olika grupper i syfte att bearbeta
sin sorg och att utveckla föräldraförmågor i hopp om att få tillbaks sina barn. Samma mamma
började även studera på högskola för att kunna ordna ett bättre jobb för sig själv. Men trots
det kände hon sig inte längre som en mamma då hon helt saknade kontakt med sitt barn.
Schofield och Ward (2011) menar att brist på information kring barnet och dess mående kan
försvåra för föräldrar att behålla sin identitet. Det verkar som att kontakten var avgörande för
flera av de här mammornas känsla av att fortfarande vara en förälder. I och med att de inte
hade någon, eller väldigt lite kontakt, gjorde det att de inte längre kände sig som föräldrar.
Den bristande kontakten med barnen kan göra det svårare för dem att hålla fast vid bilden av
sig själva som föräldrar i och med att de avviker från normer kring vad det innebär att vara
förälder (Goffman, 1963). Kanske eftersom det är den vardagliga omvårdnaden och kontakten
med barnet som får dem att känna sig som föräldrar.
Andra mammor hänvisade till att de är alltid kommer vara barnets förälder i och med att de är
barnets biologiska förälder (Arneke & Nilsson, 2009; Gould & Dodd, 2012; Schofield &
Ward, 2011). Det framkommer inte att dessa föräldrar accepterat och såg positivt på
omhändertagandet, däremot uppfattade de att de fortfarande var föräldrar. De såg sig själva
som speciella i förhållande till barnen eftersom de hade blodsband. En plats som någon annan
människa inte kunde ersätta. I Schofield och Wards (2011) studie framkom hur en av
mammorna skiljde på hennes och fosterfamiljens relation till barnet:
Murray does have his off days: ‘Mum I want to come down, I don’t want to stay up here no
more’. He will feel like that, because they aren’t his parents, they didn’t give birth to him and
that. At the end of the day, they wasn’t there when Murray was born. They have only bonded
with him halfway through his life, but they weren’t there from the beginning and they will
never know what it was like. (Schofield & Ward, 2011, s. 162)

Mamman menade, i likhet med andra föräldrar i studierna, att hon varit med från start, att hon
fött barnet och att det placerade henne i en särställning i jämförelse med fosterföräldrarna.
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Andra föräldrar som fortfarande såg sig själva som föräldrar var de som accepterat sin nya
föräldraroll. De såg sig som en annan typ av förälder; en som inte levde med sina barn utan
hade dem placerade i familjehem. De hade över tid kommit att acceptera omhändertagandet
och kunde beskriva sig själva med positiva ord som den mamma de var (Mayes & Llewellyn,
2012). Men det fanns även en del föräldrar som uttryckte att omhändertagandet lett till att de
blivit stärkta i sin föräldraroll. Flera pappor uttryckte att de kände sig mer som pappor efter
omhändertagandet (Arneke & Nilsson, 2009; Baum & Negbi, 2013); “Today I'm a full-time
father, more responsible, more involved in his life” (Baum & Negbi, 2013, s. 1683). Papporna
uttryckte att de hade en bättre relation till sina barn och att de spenderade mer kvalitetstid och
hittade på saker tillsammans. Papporna var enligt dem själva oftare känslomässigt tillgängliga
och tog sig mer tid att lyssna till sina barn. Arneke & Nilsson (2009) menar att nyckeln till att
de såg mer positivt på sig själva var att de såg positivt på placeringen. En pappa i studien
beskrev relationen till familjehemspappan som avslappnad och positiv:
Jag kan dela med familjehemspappan att vara pappa. Jag känner ingen avundsjuka alls. Om han
har något råd som han tycker är bra för oss och han har något att komma med så lyssnar jag på
det och tar vara på det. Och det är likadant om han frågar något om henne och jag kan hjälpa
dom med det så försöker ju jag hjälpa till så gott jag kan. Det funkar bra så det är inga problem.
Det har varit två år, en jobbig tid. Men vi får se det som att bli född på nytt, jag är mer förälder
nu än vad jag var innan. (Arneke & Nilsson, 2009, s. 89-90)

Pappans uttalande ovan visar på hur det delade föräldraansvaret med familjehemspappan har
fått honom att känna sig mer som en pappa till sitt barn än tidigare. Pappan beskriver en
ömsesidig relation där de lyssnar på varandra och utbyter råd och erfarenheter. Arneke och
Nilsson (2009) skriver också att föräldrar tenderade att bli stärkta i sin föräldraroll om de
upplevt att placeringen varit bra för barnen. Arneke och Nilsson (2009) fann vidare att det inte
var ovanligt att föräldrar upplevde att deras nätverk utvidgats efter placeringen samt att de fått
en utökad familj. Goffman (1963) menar att känslan av stigmatisering kan minska när en av
de ”normala” tar ställning för de stigmatiserade. ”Normala” som allierar sig med de
stigmatiserade kallas för de visa. Ovan framkommer det att fosterpappan bemöter pappan på
ett icke-stigmatiserande sätt. Det medför troligtvis att pappan känner sig som en jämlike vilket
i sin tur möjliggör en god relation. Det verkar dock inte alltid som att relationen mellan
föräldrar och fosterföräldrar upplevs som positiv av föräldrar. En del uttrycker att de upplevde
sig hotade av fosterföräldrarna och att konkurrensen gjorde det svårare för dem att behålla sin
identitet som föräldrar (Baum & Burns, 2007; Höjer, 2007).
4.3.4 STÖD
En förälder i Höjers (2007) studie uttryckte att hon upplevt det som att socialsekreteraren inte
förstått hur starkt hon nedvärderat sig själv som förälder. I studien lyfte föräldrarna vikten av
att socialarbetare erbjuder adekvat stöd i situationer där föräldraförmågan ifrågasatts samt att
de professionella är medvetna om hur lätt det är att ”känna sig som en inkompetent förälder”
(Höjer, 2007, s. 64). Föräldrarnas uttalanden visar att socialarbetaren med sitt agerande kan
stärka eller minska föräldrars upplevelse av stigma. Genom att vara medveten om hur
stämplingen som avvikande påverkar föräldrarna kan stödinsatser utformas för att minska den
effekten och hjälpa dem att behålla en positiv föräldraidentitet (Goffman, 1963). Som
exempel på vad som är viktigt gällande stöd för att minska upplevelsen av stigma nämner en
förälder i Höjers (2007) studie bekräftandet av föräldrarollen efter placeringen: ”Det är nån
som bekräftar en tycker jag. Bekräftar en som förälder. Det har jag saknat väldigt. Utan man
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är den ”biologiska föräldern” inom citationstecken då men man är inte den ”riktiga”
föräldern. För barnet är ju placerat” (Höjer, 2007, s. 96).
Utöver vikten av bekräftelse i föräldrarollen lyfter Buchbinder och Bareqet-Moshes (2011)
fram behovet av stödinsatser som fokuserar på att utrusta föräldrar med verktyg för att hantera
känslor och konflikter kring deras föräldraidentitet. Vidare att socialarbetaren via partnerskap
med föräldern kan hjälpa denne att skapa mening i att vara förälder under tiden barnet är
placerat utanför hemmet. En förälder i Arneke och Nilssons (2009) studie illustrerar genom
följande citat behovet av stöd utifrån att självbilden och rollen som mamma ifrågasätts:
Det har varit väldigt många nya socialsekreterare hela tiden, som har tagit över och det har
liksom inte blivit någonting. Familjehemmet har ju haft stöd, barnen har haft stöd. Men det har
aldrig funnits något stöd för mig som förälder och det tycker jag ibland hade varit bra. För jag
menar att den dagen som det blir bestämt att ens barn skall placeras, det är en väldigt svår sits
därför att hela ens bild av sig som mamma är ju helt i botten. Det är ju nästan den största synd
man kan begå, så är det att vara en dålig mamma på något vis och den biten tro jag många
gånger att man skulle behöva ha hjälp med. Jag känner mig väldigt utsatt och väldigt ensam
och man kan ju inte misslyckas större än när man misslyckas när det gäller barnen. (Arneke &
Nilsson, 2009, s. 111)

Mamman uttrycker att både barn och fosterfamilj får stöd men att hon lämnas själv med
känslor av misslyckande i en situation där hennes roll och identitet som mamma starkt
ifrågasatts. Sykes (2011, s. 455) menar att det är problematiskt om socialarbetare strävar efter
att mammor ska ”recognize their own failings and accept that they were a ’neglectful
parent’” utifrån idén om att de först då kommer delta fullt ut i insatser för att komma tillrätta
med det problematiska i deras föräldraskap. Ett sådant förhållningssätt utgår från att
mammorna ska överge sin positiva föräldraidentitet och acceptera vad som de upplever som
”stigmatizing labels”. Författaren betonar vidare vikten av att utveckla insatser så att
mammor får chansen att behålla en positiv föräldraidentitet. Om sociala myndigheter istället
utformar insatser så att föräldrar erkänns som ”goda föräldrar”, men i behov av stöd, kan
föräldrar bibehålla sin positiva föräldraidentitet vilket ger bättre förutsättningar för att de i
större utsträckning välkomnar och är villiga att ta emot hjälp (Sykes, 2011). Det i sin tur torde
skapa bättre förutsättningar för att återskapa funktionella familjer.

4.4 MÖTET MED SOCIALARBETAREN
I fyra av forskningsöversiktens studier var syftet explicit att studera vad som är viktig kunskap
för socialarbetaren i mötet med föräldrar vars barn omhändertagits, alternativt, att
undersöka olika aspekter av relationen mellan föräldrar och socialarbetare. I ytterligare 14
studier berördes temat i delar av studierna.
If they can remember what the person is going through, losing their kids and the pain that
causes. We are not made of stone. None of us are made of stone. (Schofield et al., 2011, s. 85)

4.4.1 BEMÖTANDE
Erkännande av föräldrars positiva sidor och kunskap
Att mötas av en respektfull öppen och icke-dömande attityd uttrycks som betydelsefullt av
föräldrar i flertalet studier (se exempelvis Baum & Burns, 2007; Höjer 2011; Palmer et al.,
2006). Enligt Malet et al. (2009) leder ett sådant bemötande av socialarbetaren till att
föräldrarna känner sig mer fria att uttrycka sina åsikter, vilket i sin tur bidrar till att utfallet av
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insatsen blir bättre. Ett motsatt bemötande riskerar istället att leda till ett bristande förtroende
och alienation från föräldrarnas sida vilket påverkar insatsen negativt (Baum & Burns, 2007).
Föräldrar i Hintons (2013) studie uppgav att ”en bra socialarbetare” var intresserad av deras
liv, lyssnade, mötte dem som jämlikar, inte dömde dem och visade att denne faktiskt brydde
sig. Vidare att socialarbetarens bemötande inte bidrog till att föräldrarna skämdes över sitt
behov av hjälp utan istället blev uppmuntrade och stöttade i att få den hjälp de behövde.
Föräldrarna uttryckte även en önskan om att socialarbetaren skulle ingjuta dem med hopp om
att situationen kunde förändras till det bättre (Hinton, 2013) vilket exemplifieras i följande
citat:
/…/so that will give them some faith, and you know some hope, towards something, and to
look at them as a person, and just to help as much as possible to bring the mother and child
back together, and just not to judge and not to stereotype and yeah, just to give them a safety
net, a time, and um as much support as possible. (Harries, 2008, s. 33)

Arneke och Nilssons (2009) samt Schofield et al.s (2011) studie betonar föräldrars behov av
att uppleva att deras positiva kvaliteter och deras kärlek till barnen uppmärksammas, erkänns
och inkluderas i utredningar. Som en mamma uttrycker det ”Men i utredningen på 25-30
sidor står inte någonstans att jag har visat att jag älskar mina barn. Det står bara en massa
negativa saker.” (Arneke & Nilssons, 2009, s. 107). Föräldrars uttalande visar även på vikten
av att deras kunskap som föräldrar erkänns, tillvaratas, uppmuntras och värdesätts av
socialarbetare. Annars menar de att relevant och avgörande kunskap om barnen riskerar att gå
förlorad (Höjer, 2009). Det är vidare viktigt för föräldrarna att inte bara få säga sin mening
utan att de också blir hörsammade; ”I answer question best way I can and they push it under
the carpet”; ”We were allowed to talk but they’d already made their minds up”; ”They just
listened to what I had to say and then carried on”. (Booth & Booth, 2005, s. 117). Bachrach
och Baratz (1972) menar att ett effektivt redskap för att kväva andras röst, i det här fallet
föräldarnas, är att låta dem få illusionen av att de är delaktiga men egentligen har deras
intressen ingen betydelse för besluten. Det är således ett sätt för socialarbetarna, om än
omedvetet, att utöva makt. Om föräldrarna istället tillåts att på riktigt få vara expert på sina
barn (Schofield & Ward, 2011) minskar risken för att de ska uppleva sig diskvalificerade och
förminskade som föräldrar (Hinton 2013; Höjer, 2011; Malet et al., 2009) vilket i sin tur kan
bidra till att minska deras stigma (Goffman, 1963).
Föräldrarnas uttalanden visar att socialarbetarens agerande spelar stor roll för hur de upplever
situationen och hur det klarar av att handskas med den. Om socialarbetaren ifrågasätter
föräldrarnas agerande, inte värdesätter deras kunskap eller underlåter att bekräfta deras
positiva sidor och kärlek till barnen förstärker socialarbetaren föräldrarnas upplevelse av att
vara stigmatiserade och dömda som avvikande. Föräldrarna misskrediteras och deras identitet
och roll som föräldrar ifrågasätts (Goffman, 1963). En stigmatiserande attityd från
socialarbetaren kan vara problematisk utifrån att det kan inverka på föräldrars möjlighet och
villighet att delta i insatser. Poirer och Simard (2006) visar i sin studie att föräldrar som
upplevde att socialarbetaren hade en negativ åsikt om dem deltog i färre aktiviteter/insatser
relaterat till familjens situation än de som upplevde att socialarbetaren hade en positiv
inställning till dem. Om socialarbetaren strävar efter att försöka minska förälderns upplevelse
som avvikande och istället satsar på att genom uppmuntran och bekräftelse stärka dennes
möjlighet att bibehålla en positiv föräldraroll och identitet har det enligt Malet et al. (2009) en
positiv effekt på utfallet av insatsen.
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Erkännande av föräldrarnas känslor
Battle et al. (2014) skriver att ett grundläggande behov för någon som sörjer är att mötas av
personer som är villiga att ta del av deras upplevelse och ge dem utrymme att uttrycka
känslorna på det sätt som passar dem, oavsett om känslorna anses berättigade eller inte. I flera
studier ger föräldrar dock uttryck för att socialarbetare inte uppmärksammat deras känslor
eller deras kris-/sorgeprocess efter omhändertagandet. I de fall där känslorna och sorgen t.ex.
uttrycktes som ilska fokuserade socialarbetaren enbart på den (Haight et al., 2002; Höjer,
2011; Schofield et al., 2011). Goffman (1963) skriver att individers naturliga reaktioner på
upplevelsen av att bli stigmatiserade kan av de ”normala” ses som en bekräftelse av det
stigmat som tillskrivits dem. I Schofield et al.s (2011) studie framkom det att om föräldrars
problematiska beteenden förstärktes (ex. missbruk) efter omhändertagandet togs det som
tecken på att socialarbetaren fattat rätt beslut gällande omhändertagandet. Föräldrarna beskrev
det som att socialarbetarna blev lättade och såg det som en slutgiltig konfirmation på att deras
ursprungliga bedömning var korrekt gällande föräldrarnas bristande kompetens. Vidare
beskrev föräldrarna socialarbetarna som ovilliga att se deras beteende som tecken på
förtvivlan och förnekelse sprunget ur deras förlust. De upplevde sig inte mötta som människor
som reagerar på en kris utan enbart som ”missbrukare” (Schofield et al., 2011). Föräldrarnas
reaktioner och känsloyttringar till följd en pressad situation riskerar således att inte tolkas som
en följd av deras upplevda kris utan som en bekräftelse på att socialarbetaren fattat rätt beslut
(Goffman, 1963).
Föräldrarna uttryckte det vidare som problematiskt att starka känsloyttringar som förtvivlan,
ilska och ogenomtänkta uttalanden inkluderats i utredningen. Detta utifrån upplevelsen av att
de till följd av krisreaktionen inte agerat som sig själva (Schofield et al., 2011). En förälder
beskrev det som följer:
Jag tycker inte socialen arbetar ”snällt” på nåt sätt för dom tar fram alla nackdelar man har som
människa. ”Jaha, den här gången var du arg och ilsken och du har hotat med att mörda oss och
tänker du begå självmord för du har sagt att du ska göra det?” Och liksom alla såna saker
kommer fram nu. Man kan ju säga allting när man är arg. Man säger mycket dumt då. (Höjer,
2007, s. 63)

Föräldern upplevde sig missförstådd. Att dennes spontana känslosamma uttryck inte setts som
ett uttryck för en pressad situation utan tagits på för stort allvar och använts som
argumentation i bedömning av dennes omdöme och förmåga (Höjer, 2007). Föräldrars
känsloyttringar kan som tidigare visats vara ett uttryck för krisen de går igenom
(Hammarlund, 2012) och bör därför med försiktighet tillskrivas allt för stor betydelse i
utredningar och bedömningar.
När föräldrar blev tillfrågade om orsaken till att deras känslor inte erkändes och
uppmärksammades av socialarbetare uttryckte de att det troligtvis var kopplat till den skam
som ett bristande föräldraskap är förbundet med, ”vi är ju lite syndabockar så vi kommer
långt ned på listan” (Höjer, 2007, s. 66). Här kan det vara intressant att utifrån Goffmans
(1963) teori om stigma reflektera kring hur socialarbetarens inställning och syn på föräldrarna
kan påverka hur de väljer att tolka föräldrarnas agerande och känsloyttringar. En syn på
föräldrar som avvikande och ovärdiga rollen som föräldrar kan möjligen leda till en ovilja att
se föräldrarnas agerande som något annat än tecken på bristande karaktär. Goffman (1963)
framhåller att de ”normalas” agerande kan bidra till att den stigmatiserande känner skuld och
skam och upplever sig som underlägsen och mindre värdig. Vidare att stigma ofta leder till att
individen nedvärderar sin egen förmåga. För socialarbetare är det således viktigt med både
kunskap om krisreaktioner (Hammarlund, 2012) samt en förståelse för att deras agerande
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påverkar föräldrarnas upplevelse av stigma, skuld och skam. Det sistnämnda är relevant
utifrån att känslan av skuld, skam och misslyckande kan hindra föräldrar från att agera och
inte bör misstolkas som passivitet och brist på engagemang (Goffman, 1963).
Information, delaktighet & partnerskap
I studierna framkommer önskemål om en klar kommunikation med socialarbetaren där
beslutsprocessen är transparent (Harries, 2008) och föräldrarna ges tydlig information om
både skeendet (Arneke & Nilsson, 2009; Baum & Burns, 2007; Harries, 2008; Höjer 2009)
och sina juridiska rättigheter (Booth & Booths, 2005; Schofield & Ward, 2011). Detta är
viktigt då det i Palmer et al.s (2006) studie framkom att föräldrar kan ha svårt att lita på
socialarbetaren om informationen är bristfällig. Några föräldrar upplevde exempelvis att de
hade blivit lurade och pressade att skriva på papper om frivilliga insatser baserat på
missvisande information. Under föreskriften att barnen skulle få stanna hemma eller att det
enbart var tal om tillfälliga placeringar godkände de insatser som trots det resulterade i mer
långvariga placeringar. Många föräldrar i Baum och Burns (2007) studie beskrev liknande
upplevelser. De hade inte getts tillräckliga förklaringar och förstod därför inte vad de skrev
under. Vidare beskrev de att de känt sig maktlösa, påhoppade och orättvist behandlade under
hela processen. Enligt Hammarlund (2012) kan traumatiska händelser leda till upplevelser av
störningar i tanke- och känsloliv vilket kan påverka minnesförmågan. I en krissituation kan
individen präglas av en känsla av overklighet vilket kan innebära svårigheter att ta in
information och att vara närvarande och förankrad i nuet. Utifrån denna kunskap och
förståelse kan det därför vara angeläget att skapa strukturer kring hur socialarbetaren mest
lämpligen skall informera föräldrarna. Ett sätt att möta dessa eventuella svårigheter kan
exempelvis vara som både Hinton (2013) och Palmer et al. (2006) förespråkar att föräldrarna
ska erbjudas skrivet material på ett enkelt och lättförståeligt språk om föräldrars rättigheter.
Kunskap och insikt kring att föräldrar kan få problem med minnesstörningar kan
förhoppningsvis bidra till att socialarbetaren kan ha en mer förstående inställning och inte
tolka föräldrars agerande som ett bristande engagemang (Hammarlund, 2012).
Föräldrarnas berättelser ger också uttryck för den makt som präglar relationen mellan
socialarbetare och föräldrar. Tidigare användes Bachrachs och Baratz (1972) resonemang för
att förstå den makt som utövas över föräldrar när de får delta i processen men inte blir
lyssnade till. Samma tankar kan användas kring att föräldrarna gav uttryck för att de fick
bristande information. Socialarbetarna utövar makt över föräldrarna genom att utesluta dem
på det sättet. Det gör att de har svårt att göra sin röst hörd eftersom de inte vet vad som sker
och socialarbetaren kan fortsätta att fatta de beslut som denne anser är bäst utan att be om
föräldrarnas åsikt. Det underlättar för socialarbetaren eftersom denne då inte behöver ta
hänsyn till föräldrarnas tankar. Ett sätt att minska maktobalansen kan vara att sträva efter att
relationen till föräldrarna ska präglas av partnerskap. Partnerskap är något som föräldrarna i
Hintons (2013) studie framhåller som betydelsefullt och som enligt dem innebär att relationen
präglas av en öppenhet där de delges information om systemets uppbyggnad, processen, deras
rättigheter och om barnens situation. En av föräldrarna beskrev sin relation till socialarbetaren
som positiv just utifrån att socialarbetaren höll föräldern välinformerad samt att denne
lyssnade och höll vad han lovade:
I’m really happy with my worker at the moment. He listens and he actually does things that he
says he’s going to. If you call he’ll call you back that day, so you don’t have to keep on chasing
them up. He’s kept me really informed and he’s taken time. He’s really good and he’s really
going into action and going into bat for me. (Hinton, 2013, s. 45)
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Om föräldern syftar till att socialarbetaren informerade honom om processen eller barnets
situation och liv framkommer ej. Dock tydliggörs i flera andra studier vikten av att föräldrar
ges information om barnens situation och vardag (se exempelvis Höjer, 2009; Schofield &
Ward, 2011). Bristande information riskerar att påverka i vilken utsträckning föräldrarna är
delaktiga både i beslutsprocessen och i barnens liv (Höjer, 2007), vidare riskerar det att lämna
föräldrarna med en känsla av att vara exkluderade och frånkopplade vilket kan försvåra
relationen till barnen (Schofield & Ward, 2011). Om de istället är välinformerade om barnets
liv vet de vad de kan fråga barnet om när de möts vilket underlättar för relationen till barnen.
En förälder i Höjers (2007) studie uttryckte ett behov av ett ”arbetsmaterial”:
Då tycker jag att det är ganska viktigt som förälder att jag får veta... att jag får vara delaktig i
mitt barns vardag. För det måste jag kunna använda i dom här umgängena. Jag måste veta vem
min dotters bästa kompis är. ”Vad har du och Sandra gjort?” till exempel. Eller att
fosterhemsfamiljen säger att ”nu ska vi åka till Lanzarote eller till fjällen eller nåt sånt. Jag
måste ju vara delaktig i det här. Jag kan inte... jag kan inte ha en diskussion med min dotter för
jag vet inte vad jag ska börja med, i vilken ände jag ska börja med om jag inte har nåt
arbetsmaterial så att säga. (Höjer, 2007, s. 97)

Brist på information om barnets vardagsliv kunde enligt mamman leda till svårigheter att
relatera till sitt barn och därmed innebära att avståndet mellan dem ökade. Föräldern är delvis
utlämnad till socialarbetarens villighet att aktivt arbeta för att föräldern ska få information om
barnen från t.ex. skola och fosterfamilj. Om relationen präglas av socialarbetarens uppfattning
att föräldern misslyckats i sitt föräldrauppdrag och förtjänar sitt stigma, kan det inverka på
dennes vilja att arbeta för att föräldern ska vara informerad (Goffman, 1969). Även om
föräldrar enligt rådande riktlinjer och lagar ska informeras finns den en potentiell risk för att
socialarbetaren mer lättvindigt, om den exempelvis möter motstånd från fosterfamiljen, ger
upp försök att få till ett flöde av information om barnets vardag.
Att få vara delaktiga och involverade nämns av föräldrarna i flertalet av studierna som
avgörande (se exempelvis Freymond, 2007; Poirier & Simards, 2006; Schofield & Ward,
2011). Om socialarbetarens agerande styrs av dess syn på föräldern som avvikande och
ovärdig sin föräldraroll riskerar det, i likhet med vad som nämnts ovan, att försvåra
möjligheten till delaktighet och att tillmötesgå de önskemål föräldrarna ger uttryck för
(Goffman, 1963). Föräldrar bör inbjudas att vara delaktiga och socialarbetare bör agera som
partners, snarare än experter, gällande barnens vård. Detta eftersom ett partnerskap kan bidra
till att föräldrarnas positiva instinkter och önskan om att se sina barn må gott och utvecklas
kan lyftas fram (Palmer et al., 2006) och minska upplevelsen av maktutövning. Bachrach och
Baratz (1972) menar nämligen att uteslutande från beslutsprocessen är ett sätt att säkra den
egna makten. Om föräldrarna ges tydlig information upplever de att deras föräldraroll
tillstryks vilket gör att det är lättare att behålla en positiv självbild och roll (Goffman, 1963).
Ett partnerskap där föräldrar inbjuds att vara delaktiga verkar således ha flera fördelar.
4.4.2 KONTINUITET SOM EN STRUKTURELL FÖRUTSÄTTNING
I studierna lyfts inte bara viktiga aspekter av det personliga mötet mellan den enskilda
socialarbetaren och föräldern fram utan även aspekter kopplade till den organisation och
struktur som socialarbetaren verkar inom. Att även fokusera på strukturella förutsättningar är
viktigt utifrån att enskilda socialarbetares vilja och strävan att möta föräldrarna på det sätt de
önskar kan begränsas av ekonomiska och/eller strukturella hinder inom verksamheten. Ett
område av särskilt fokus är behovet av kontinuitet. Kontinuitet, både att ha en kontinuerlig
kontakt och att samma personer följer föräldrarna genom hela processen, uppmärksammas
som väsentligt i flertalet av studierna. I de fall där det fanns kontinuitet i relationen mellan
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socialarbetare och förälder präglades den av tillit. Föräldrarna kände sig inte reducerades
enbart till ”fall” (Harries, 2008; Hinton, 2013; Höjer, 2011) och samarbetet dem emellan och
utvecklades på ett tillfredställande sätt (Höjer, 2007). I motsatts upplevde föräldrarna det
besvärande att behöva byta socialarbetare och på nytt berätta sin historia (Arneke & Nilsson,
2009; Harries, 2008; Hinton, 2013; Höjer, 2011; Palmer et al., 2006) när önskan var att lägga
den bakom sig och gå vidare (Palmer et al., 2006). Som en förälder i Höjers (2007) studie
uttryckte det:
Kontinuitet säger jag bara. Och det kämpar jag för nu. Därför att jag har två̊ A4 ark med bara
handläggare. /.../ Fast å andra sidan är det många år i och för sig. Men när man har suttit och
berättat och tömt sin historia för en person så ska jag göra det för ytterligare... när... i mitt fall
när det är fråga om trauman så handlar det ju om att man får återuppleva, vilket gjorde att man
blir sämre och sämre. Men man gjorde det ju för man ville ha hjälp med barnen. Så det där med
kontinuitet, och sen att framför allt kunna vidarebefordra, det är ju ibland också̊ det svåraste.
(Höjer, 2007, s. 73)

Denna förälder, i likhet med vad som framkommer även i andra studier (se exempelvis
Arneke & Nilssons, 2009; Palmer et al., 2006) uttrycker en tröttsamhet inför att lära känna
olika socialsekreterare och gång på gång behöva berätta sin historia. Det går att förstås som en
form av maktutövning enligt Bachrach och Baratz (1963). Som mamman i citatet ovan
uttrycker det delar hon sin berättelse trots att hon inte vill för att kunna få hjälp med barnen.
Om hon inte berättar sin historia för varje ny socialsekreterare kommer det resultera i att hon
inte får den hjälp som hon behöver. I och med att den sociala myndigheten kontrollerar
barnen kan sanktionen bli negativ för mammans relation till sitt barn om hon inte gör som det
förväntas av henne. Socialsekreteraren skulle möjligen kunna uppfatta mamman som att hon
inte är samarbetsvillig om hon är tyst. En sådan tolkning skulle kunna ha inverkan på
förälderns kontakt med eller återförening med barnet. Sanktionerna bidrar således till att
föräldern rättar sig efter socialsekreterarens intresse av att hon förtäljer sin historia – än en
gång. Den bristande kontinuiteten blir således ett strukturellt hinder som medför en
maktutövning över föräldrarna och tvingar dem att återuppleva sin historia om och om igen.
Vilket även enligt Hammarlund (2012) skulle kunna hindra deras bearbetningsfas och
möjlighet att lägga det som hänt bakom sig och fokusera på framtiden. Således bör sociala
myndigheter, i enlighet med vad som också framkom i Palmer et al.s (2006) studie, utforma
verksamheten utifrån förståelsen kring att bristande kontinuitet avseende handläggare kan
påverka föräldrars bearbetning negativt.
4.4.3 MAKTLÖSHET
I flertalet studier framkom det att föräldrarna upplevt sig som maktlösa och att relationen till
socialarbetaren präglats av maktobalans (se exempelvis Baum & Burns, 2007; Gould &
Dodds, 2012; Harries, 2008). Maktobalansen illustreras av följande citat från en förälder i
Harries (2008) studie:
/…/ It was me against them basically, and they had all the power and all the money, you know
and I was not only weak compared to them, but I was also um, you know, dealing with a lot of
grief and distress during the whole time as well, you know, worried about my children, you
know because, um of the alternative placements. (Harries, 2008, s. 21)

Citatet ovan visar på vad Dahl (1957) benämner som olika maktmedel: ekonomiska
förutsättningar och makt att fatta beslut. Vidare uttrycker föräldern att dennes känslomässiga
kris och psykiska hälsa ytterligare ger socialarbetaren ett maktövertag. Förälderns svaghet kan
således förstås som ännu ett av socialarbetarens maktmedel. Dahl (1957) samt Bachrach och
Baratz (1963) menar dock att tillgången till maktresurser inte automatiskt ger makt utan att en
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maktrelation också kännetecknas av att: ”A has power over B to the extent that he can get B
to do something that B would not otherwise do” (Dahl, 1957, s. 202-203). Vad som skett för
ovan citerade och en majoritet av föräldrarna i studien är att de till följd av socialarbetarens
maktresurser och beslut fått lämna ifrån sig sina barn och på så sätt blivit objekt för dennes
maktutövning. Känslan av maktlöshet bottnar därför troligtvis i känslan av att socialarbetaren
kan göra vad denne önskar utan att föräldern har någonting att sätta emot. Dahl (1957)
föreslår dock att maktanalysen bör utvidgas för att skapa en vidare förståelse för
maktutövningen. Analys av maktmedel, som redan diskuterats, är ett sätt att göra detta på.
Andra sätt är att analysera källan till makt och vidden av maktens påverkan på föräldern.
Källan till makt verkar utifrån citatet ovan vara organisationen, vilken skapar socialarbetarens
handlingsutrymme och förser denne med maktmedel som gör det möjligt att utöva makt.
Socialarbetaren kan använda sin professionella kunskap, organisationens ekonomi och lagen
som medel för att fatta beslut om och påverka föräldrarnas familjeliv, kanske bland det mest
betydelsefulla i deras tillvaro. I citatet ovan framkommer sorgen och oron över barnet som en
följd av ett sådant beslut. I tidigare avsnitt, se 4.2 Emotionella konsekvenser samt 4.3 Rollen
som förälder, presenteras mer ingående till vilken grad som föräldrar kan påverkas av ett
beslut om omhändertagande. Konsekvenserna verkar dock ha inverkan på många områden i
livet som den psykiska hälsan och relationerna till andra. En annan faktor som också
påverkade denna känsla av maktlöshet gick att finna i Gould och Dodds studie (2012). Där
berättade föräldrarna att de sällan gavs några alternativ och att de hade begränsat utrymme till
att förhandla och påverka processen. De kände sig maktlösa och utlämnade till socialarbetaren
som fattade beslut om deras liv. Det verkar som att föräldrarna genom ett sådant agerande
hindrades från att uttrycka sina intressen. Enligt teorin om maktens andra ansikte så är ett sätt
att utöva makt att inte låta den andra parten komma till tals (Bachrach & Baratz, 1972). Att
föräldrars åsikter och intressen inte efterfrågas gör att de stängs ute helt från processen, inte
får någon insyn i vad som sker och skapar eller förstärker känslan av maktlöshet.
Vidare framgår det att föräldrarna kände sig i ständigt underläge i förhållande till
fosterfamiljen (Arneke & Nilsson, 2009; Harries, 2008). Familjehemmet hade i motsats till
föräldrarnas egna underkända familj utretts som en kompetent familj. Fosterfamiljen hade i
förhållande till föräldrarna vad Dahl (1957) refererar till som olika maktresurser:
socialarbetarens förtroende och erkännande och kunskap om systemet. Men de hade även
föräldrarnas barn boende hos sig. I sin position hade de vidare till viss del makt att påverka
beslutet om återförening genom vad de framhöll gällande föräldrarna och barnen till
socialarbetaren. I själva organisationen förefaller det därför finnas ett slags kontrollsystem
som får föräldrarna att känna sig maktlösa. Kontrollen består i att föräldrarna utvärderas på
olika sätt och är beroende av socialarbetarens bedömning för olika beslut. Familjehemmet är
en del i detta system. Dock finns det exempel som tidigare presenterats (se 4.3.3 Fortfarande
föräldrar) där föräldrarna upplevt att de haft en mycket god relation till fosterfamiljen och i
vissa fall även betraktat dem som en ny familj. Det verkar således som att maktobalansen är
avhängig både fosterföräldrarnas, men även socialarbetarens, sätt att agera och hantera sina
maktresurser. Ett likartat resonemang återfinns i Dumbrills (2006) studie, vilken inte ligger
till grund för forskningsöversikten, där föräldrarna menade att makten kunde användas över
dem för att kontrollera dem alternativt tillsammans med dem som en form av stöd.
Föräldrarna verkade använda sig av olika strategier för att hantera den maktobalans som
hittills belysts. En del kände sig tvungna att samarbeta av rädsla för att förlora kontakten med
sina barn (Arneke & Nilsson, 2009; Sykes, 2011). Det ledde till att de inte ifrågasatte
socialarbetarens råd och planer även om de egentligen var tveksamma till dem. I Freymond
(2007) beskriver föräldrarna det som ett spel de var tvungna att spela. De tvingades hålla sig
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lugna och avstå från att uttrycka vad de egentligen kände och tyckte och istället demonstrera
att de går med på allt vad sociala myndigheter kräver oavsett hur de själva kände kring
insatsernas relevans. Genom att agera så menar författaren att föräldrarna blir
uppmärksammade som samarbetsvilliga vilket ökar deras möjligheter till återförening med
barnen. Följande citat kan illustrera ovanstående och hur det kom i uttryck i mötet med
socialarbetaren:
/…/ There were things which made my jaw grind and I would be holding my words very
carefully at some of the meetings thinking that if I say something that can come across too
harsh, I am playing into their hands, ‘we better watch that parent’. So you are playing it very
carefully, trying to sound reasonable, trying to comprehend what’s going on. /…/ (Hinton,
2013, s. 44)

Uttalandet exemplifierar det faktum att det inte alltid uppstår en direkt konflikt eftersom
föräldrarna inte uttrycker sitt motstånd mot socialarbetarens idéer och förslag. Det skulle
kunna förstås utifrån maktens andra ansikte. Detta då Bachrach och Baratz (1972) menar att
maktutövning även kan förekomma i en situation där det inte gäller ett beslut utan där ena
parten av olika anledningar undertrycker sin motsatta åsikt. En intressekonflikt föreligger
således då föräldern inte anser att socialarbetarens planer är bra, men denna konflikt kommer
aldrig i ljuset. Genom att föräldern väljer att vika sig för socialarbetarens önskan har
socialarbetaren utövat makt över föräldern. En förutsättning för att detta ska ha skett är dock
att socialarbetaren har tillgång till sanktioner som denne kan hota föräldern med. Sanktionen
som föräldrarna upplever i detta fall verkar vara rädslan för att inte återförenas med sina barn;
föräldrar undertrycker sin åsikt eftersom det vore värre att inte få hem barnen igen. Vid ickebeslut menar Bachrach och Baratz (1972) att den som utövar makt inte alltid är medveten om
vidden av konsekvenserna vid icke-beslut. Huruvida detta är fallet framkommer ej, men enligt
föräldrarnas beskrivningar finns inget som antyder att de öppet skulle blivit hotade av
socialarbetaren. Det verkar således snarare finnas en inbyggd rädsla i systemet/organisationen
eftersom vissa villkor måste uppfyllas för att återförening ska kunna ske och föräldern är
beroende av socialarbetarens omdöme. Detta bidrar i sin tur till att föräldern dansar
socialarbetarens dans. En vidare konsekvens av detta verkar vara att en del föräldrar i Hintons
(2013) studie även hade en rädsla för att kontakta socialarbetare och berätta om sina känslor
och behov baserat på att socialarbetaren är den som beslutar om omhändertagande och en
eventuell återförening. Exempelvis var det en förälder som inte vågade höra av sig när han
hade det ekonomiskt tufft eftersom han var rädd för att hans önskan om hjälp skulle tolkas
som att han inte kunde hantera pengar vilket i sin tur skulle kunna användas mot honom i
familjerätten.
Höjer (2011) använder Donzelot och Foucaults resonemang kring makt för att framhålla hur
socialt arbetet har en inneboende makt som gör insatser för familjer komplexa. Arbetet bygger
på att professionella har makt att avgöra och definiera vad som är bäst för klienterna, att de
ser sig som experter och att deras professionella kunskap ger dem makt att identifiera vad för
slags insatser klienterna behöver. Detta resonemang överensstämmer med vad som går att
finna enligt Dahl (1957) samt Bachrach och Baratz (1963) även om de olika maktteoretikerna
har något olika utgångspunkter. Socialt arbete innehar en inneboende maktmekanism enligt
Foucault, och enligt Dahl (1957) och Bachrach och Baratz (1972) olika maktmedel som kan
användas mot, eller för, klienterna. Hur dessa medel används verkar dock vara avgörande för
föräldrarnas upplevelser av kontakten med den sociala myndigheten.
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4.4.4 STÖD
Som nämnts tidigare har föräldrar vars barn omhändertagits ofta svaga nätverk och bristande
möjligheter till stöd från vänner och familj (se exempelvis Freymond, 2007; Schofield &
Ward, 2011) vilket gör att socialarbetarens stöttande funktion blir än mer angelägen. Flertalet
studier visar dock på att föräldrarna fick bristande stöd efter omhändertagandet av sociala
myndigheter (se exempelvis Gould & Dodd, 2012; Baum & Burns, 2007; Höjer, 2011). Detta
trots att tillgången till stöd kan påverka både föräldrar och barn positivt (se exempelvis Battle
et al., 2014). Föräldrar upplevde ett ensidigt fokus på barnen och att kontakten med
socialarbetaren minskade drastiskt efter omhändertagandet när många ansåg att de behövt det
som mest (Gould & Dodd, 2012; Höjer, 2007; Schofield & Ward, 2011). Dessa upplevelser
illustreras i följande citat från en förälder: ”But they don’t offer you help afterwards. I went
back to an empty flat. They don’t come round to see if you’re OK. As long as the children are
OK, you don’t get help. Nobody came, nobody saw me” (Gould & Dodd, 2012, s. 34).
Förälderns uttalanden visar på en känsla av att bli övergiven. Att ingen hörde av sig efter
omhändertagandet utan att denne lämnades själva utan något stöd. Mot bakgrund av detta kan
det därför även vara relevant att sociala myndigheter själva, eller via andra organisationer
erbjuder föräldrarna möjligheter att möta andra i liknande situationer eller att sammankoppla
dem med någon form av advocate, en oberoende tredje part som kan ha en stöttande funktion
på flera plan genom processen.
Stödgrupper
Enligt Goffman (1963) kan individer som upplever sig stigmatiserade avskärma sig från
samhället. Vidare kan de söka tröst hos, vad Goffman benämner som de egna eller hos de
visa. De egna utgörs av personer med samma stigma i vars sällskap individen kan känna sig
avslappnad och undgå att ständigt bli påmind om kategoriseringen som avvikande. Dessa
tankar kan ses som en förklaring till att föräldrar i några av studierna uttrycker ett behov av att
ha tillgång till stödgrupper och forum för personer där föräldrar som fått sina barn
omhändertagna kan mötas och gemensamt bearbeta sina känslor (Battle et al., 2014; Höjer
2007). Battle et al.s (2014) studie fann att grupprogram som är utformade för att låta föräldrar
möta andra föräldrar och utforska sin sorg kan bidra till att skammen och skulden som är
förknippad med fråntagandet av sitt föräldraansvar kan minska. Hammarlund (2012) menar
att en krisdrabbad är i behov av socialt stöd och att denne ofta kan hantera sin kris med hjälp
av nätverket. Det har dock visat sig att många föräldrar har ett bristfälligt socialt kontaktnät.
En stödgrupp skulle till viss del kunna fylla den funktionen.
Advocates
Goffman (1963, s. 41) beskriver de visa som ”normala” individer ”before whom the individual
with a fault need feel no shame nor exert self-control, knowing that in spite of his failing he
will be seen as an ordinary”. De visa tillhör de ”normala” men väljer ändå att alliera sig med
de stigmatiserade vilket gör att stigmat i deras sällskap blir mindre påtagligt. I Haight et al.
(2002) studie uttryckte många av föräldrarna tacksamhet gentemot författarna för att de var
villiga att lyssna till deras berättelser och deras sorg. Enligt författarna visar det och andra
uttalanden på ett behov av att sociala myndigheter skapar sammanhang där föräldrar får dela
sin sorg och få perspektiv på situationen tillsammans med en stödjande, empatisk person med
kunskap om systemet, t.ex. en kurator eller föräldraförespråkare (advocate). Föräldrarna i
Hintons (2013) studie uttryckte ett liknande behov av kontakt med en oberoende företrädare
(advocate) under processen kring omhändertagandet. En individ som precis som de visa enligt
Goffman, kunde trösta, stötta, delta i möten och ge föräldrarna information om deras
rättigheter utan att förstärka deras stigma. Baum och Burns (2007) är inne på samma linje och
menar att maktobalansen i relationen mellan förälder och socialarbetare kan utgöra ett hinder
32	
  

för socialarbetaren att erbjuda stöd och för föräldern att acceptera det. Därför är relevant med
en oberoende advocate som kan ha en regelbunden kontakt med föräldrar och erbjuda stöd på
flera plan. Dennes uppdrag skulle dessutom omfatta att bistå föräldrarna i att föra deras talan
samt hjälpa dem med bitar så som boende, skulder m.m. som kan utgöra ett hinder i att få
tillbaka barnen. Vidare skulle företrädaren ha till uppdrag att granska och säkerställa att
myndigheters beslut om exempelvis kontakt med barnen efterföljs (Baum & Burns, 2007).

5. SLUTSATS & DISKUSSION
Föreliggande forskningsöversikt har tre huvudsyften: att undersöka hur (a) föräldrarna
upplever att omhändertagandet påverkat dem emotionellt, (b) haft en inverkan på deras syn på
sin föräldraroll samt (c) vad de uttrycker som viktigt i kontakten med socialarbetare. Det
aktuella forskningsläget har sammanfattats, tematiserats och analyserats utifrån kris-, stigma-,
och maktteori. Sammantaget visar resultatet och analysen på att omhändertagandet har stor
inverkan på föräldrarnas liv samt att kunskap om hur de påverkas är av yttersta relevans för
sociala myndigheter. I Tabell 5 redovisas en sammanfattning av de följder och konsekvenser
som föräldrar nämnt att omhändertagandet haft för dem. Tabellen ska inte ses som en
komplett lista då den enbart presenterar de följder och konsekvenser som föräldrar nämnt
kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Vidare är det viktigt att inse att inte alla
föräldrar upplever allt men att samtliga inkluderade följder har lyfts fram i en eller flera av
översiktens inkluderade studier.
Tabell 5. Omhändertagandets konsekvenser.
Känslomässiga följder
Sorg
Ledsamhet
Förlust
Saknad
Smärta
Hjälplöshet
Tomhet
Förtvivlan
Hopplöshet
Lättnad
Oro
Orättvisa
Rädsla
Ilska
Aggression
Värdelös
Press
Maktlöshet
Utsatthet
Oförtjänt av stöd
Känner sig straffad
Känsla av ansvar för det
som hänt
Skuld
- över separation
- misslyckats att
skydda sina barn
- inför barnet

Identitet och föräldraroll
Känner sig som dålig förälder
Otillräcklig förälder
Misslyckat föräldraskap
Ifrågasatt föräldraroll
Förlust av föräldraroll
Förlust av föräldrastatus
Tappat tilltro till sig själv som
förälder
Påverkad identitet
Hot mot föräldraidentiteten
Identitetskris
”Inte längre förälder”
Känner sig mer som en
förälder
Känner sig mer nöjd med sig
själv
Inte värd att vara mamma
Inte god nog att vara mamma
Förvåning över att bli
stämplad som dålig

Relation till andra
Svårigheter att utvidga sitt
sociala nätverk
Isolerad från omvärlden
Träffa få vänner
Utökat nätverk
Undviker grannar
Känner sig dömd
Stigma
Utfrusen ur samhället
Straffad av samhället och
omgivningen
Påverkar social status
negativt
Möter fördomar
Kategoriserad
Känsla av underlägsenhet i
förhållande till socialarbetare och fosterfamilj
Skam inför att ha det sämre
ställt socialt och
ekonomiskt än fosterfamiljen
Ilska mot sociala
myndigheten
Aktivt försök att bevisa sig
värdig
Kontakt med socialarbetare
minskar
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Psykologiska följder
Slutade äta
Sömnsvårigheter
Ökat/tillkommit missbruk
Förvärrad
missbruksproblematik
Vänder sig bort från droger
Avsluta våldsamma relationer
Flashbacks
Ångest
Depression
Självmordstankar
Behov av lugnande medicin
Stänga av sina känslor
Känsla av overklighet
Sorg upptar livet
Utebliven sorgeprocess
Kris (långvarig)
Svårighet att nå ”resolution”
Svårighet att komma vidare
Svårighet att bearbeta det som
hänt
Förnekelse
Blockerade känslor
Undvika att tänka på barnen
Undvika att komma i kontakt
med andra barn i samhället
Uppslukad av kontakten med
barnet

- över sin egen
inblandning
Skam
- inför andra
- brustet
föräldraansvar

Bättre kontakt med barnen
Jobbigt att gång på gång
dela sin historia
Jobbigt med många nya
kontakter
Påtvingat samarbete – rädsla
att förlora sina barn
Rädsla för att ifrågasätta
socialarbetarens råd
Spelar spel för att få tillbaka
barnen
Upplevelse av ensidigt fokus
på barn
Orättvist behandlad
Exkluderad från
beslutsprocessen
Lurad att gå med på insats

Uppslukad av tankar på barnet
Aktivt motstånd till
omhändertagandet
(istället för att bearbeta
förlusten)
Förändrat beteende
(upplever sig ej som sig
själv)
Oro för sina barn
Kasta sig in i olika aktiviteter,
ex. jobb

Vidare framgår det att mötet med socialarbetaren i stor utsträckning påverkar föräldrars
upplevelse av omhändertagandet. Vad som inte framkommer lika explicit men som ändå
implicit berörs i flera av studierna är att det mötet sker i en samhällelig kontext. Föräldrarnas
upplevelser kan därför förstås inom Layders (1993) fyra olika nivåer av den sociala
verkligheten; individnivån, interaktionsnivån, organisationsnivån samt den sociokulturella
nivån. Som framgår av resultat och analys påverkas förälderns upplevelse både av mötet med
socialarbetaren och dennes agerande (interaktionsnivå) samt av de strukturella förutsättningar
som finns inom organisationen (organisationsnivå). Mötet mellan socialarbetaren och förälder
utspelar sig inte i ett vakuum, där enbart deras erfarenheter, personliga drag och förförståelse
(individnivå) påverkar relationen, utan sker i en sociokulturell kontext. Samhällsnormer,
värderingar och kulturella föreställningar spelar in på hur socialarbetaren förhåller sig till
föräldern och hur föräldern ser på sig själv och sin roll i relation till omgivningen.

5.1 EMOTIONELLA KONSEKVENSER
Omhändertagandets emotionella konsekvenser är omfattande, se vidare Tabell 5. Föräldrarnas
uttalanden visar hur förlusten för många utlöste en långvarig kris. Vidare att föräldrar bemötts
av bristande förståelse för sina känslor samt ofta lämnats utan stöd att bearbeta emotionerna
och den förändrade livssituationen. Detta är problematiskt då ett bristande stöd enligt
resultaten kan; (a) förlänga krisen och leda till svårigheter att ta sig igenom krisens olika faser
för att slutligen komma till en nyorienteringsfas, (b) innebära att föräldrarnas svårighet att
hantera sina känslor kan ta sig uttryck i självdestruktivitet så som ökat missbruk samt (c)
påverka relationen till barnet/barnen och förälderns förmåga att finnas kvar som ett stöd för
barnet under processen. Gemensamt för ovan nämnda punkter är att de alla direkt eller
indirekt påverkar barnets och förälderns mående samt chanserna för en återförening.
Studiernas resultat har analyserats utifrån kristeori (Hammarlund, 2012). Föräldrarnas
reaktioner har uppmärksammats som tecken på krisens olika faser. Dock är det svårt att
fastställa ursprunget till de krissymptom föräldrarna ger uttryck för. Materialet är begränsat
och har redan bearbetats av artikelförfattarna. Även om föräldrarna i mångt och mycket
sammankopplar symtomen/reaktionerna med själva omhändertagandet skulle de även till viss
del kunna vara en följd av den situation som lett till att föräldern bedömts som oförmögen att
tillgodo se sitt/sina barns behov. Vidare kan det vara så att omhändertagandet leder till att
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tidigare smärtsamma händelser och obearbetade kriser kommer fram. Exempelvis uppgav
några föräldrar att de blev påminda om smärtfyllda minnen av att själva bli omhändertagna
som barn vilket påverkade deras känslor och agerande (Hinton, 2013). Det kan utifrån detta
resonemang även vara viktigt för sociala myndigheter att inte enbart bemöta reaktionerna till
följd av omhändertagandet men att också erbjuda hjälp och stöd att hantera och bearbeta
bakomliggande problematik.
Bristande förståelse bland socialarbetare för omhändertagandets emotionella konsekvenser
samt bristande kunskap om kriser och krisreaktioner riskerar att lämna föräldrarna i en utsatt
position där deras rättsäkerhet kan ifrågasättas. Som artiklarna berört och som nämnts ovan
upplevde många att deras krisreaktioner inte uppmärksammades som just krisreaktioner utan
istället mottogs som en försäkran kring att socialarbetare fattat rätt beslut angående
placeringen och bedömningen av föräldern som olämplig (se exempelvis Schofield et al.,
2011). Det finns följaktligen en risk att föräldrars reaktioner tillskrivs en betydelse som de
egentligen inte borde. Vidare att beslut utifrån det fattas på felaktiga grunder. Ett sätt att förstå
anledningen till att föräldrarnas krisreaktioner inte uppmärksammas av socialarbetare är
genom begreppet kognitiv dissonans (Myers, 2013). Socialarbetaren har i sitt uppdrag ansvar
för barnets bästa och har makt att fatta livsavgörande beslut, något som troligtvis inte görs
lättvindigt. För att undvika risken att behöva ifrågasätta sina tidigare idéer och uppleva en
känsla av dissonans (obehag), kan socialarbetare medvetet eller omedvetet söka efter tecken
som styrker deras initiala bedömning och beslut. Följaktligen uppfattas föräldrarnas agerande
ej som en naturlig krisreaktion utan ett tecken på att rätt beslut fattats. Bristande kunskap om
krisreaktionerna kan öka risken för detta då socialarbetaren saknar ett alternativt sätt att tolka
föräldrarnas beteende på.
Resultatet och argumentationen indikerar således vikten av att socialarbetare har kunskap om
kriser och dess olika uttryck samt att försiktighet bör iakttas i bedömning av föräldrars initiala
reaktioner så att beslut fattas på goda grunder. För sociala myndigheter är det därför viktigt att
dels stärka kompetensen inom personalgruppen på berörda områden, dels att ge
förutsättningar för att socialarbetaren ska kunna ha tid till att vara ett stöd. Följande punkter är
följaktligen av relevans i arbetet med föräldrar vars barn omhändertagits;

Implikationer för socialt arbete
- Viktigt med kompetens bland socialarbetare om kriser & krisers följder.
- Viktigt att erbjuda hjälp med känslomässig krisbearbetning för att
föräldrarna inte ska fastna i krisens faser utan kunna ta sig vidare.
- Viktigt att föräldrarnas känslor & krisreaktioner uppmärksammas &
bemöts av socialarbetaren för att en relation där emotionellt stöd kan
erbjudas ska utvecklas.
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Hur hjälpen och stödet ska utformas diskuteras ej i denna studie. Inte heller berörs det i någon
större utsträckning i forskningsöversiktens studier. En av studierna lyfter dock, som nämnts
ovan, fram Kubler-Ross sorgemodell som ett användbart verktyg för föräldrarna att hantera
överväldigande känslor av sorg och förlust (Battle et al., 2014). Modellen används främst vid
dödsfall men kan enligt författarna även i denna situation vara användbar och bidra till att
normalisera föräldrarnas känslomässiga upplevelse samt visa på att de tillhör olika stadier av
sorgen. En annan studie menar dock att det är viktigt med en förståelse för att
sorgeprocesserna ändock, trots likheter, kan skilja sig åt (Mayes & Llewellyn, 2009).
Sorgemodeller för dödsfall bör därför inte okritiskt användas rakt av som underlag för att
förstå och bemöta föräldrar vars barn omhändertagits även om det i vissa fall visat sig
hjälpsamt.

5.2 ROLLEN SOM FÖRÄLDER
Resultaten visar att förlusten av den dagliga omsorgen om barnen för många innebar att deras
identitet och roll som förälder ifrågasattes. Omhändertagandet lämnade dem med en känsla av
att vara ovärdiga till följd av upplevelsen av ett havererat föräldraskap. De kände sig sämre än
andra föräldrar och upplevde att även andra såg dem så. Omhändertagandet var starkt
förknippat med upplevelsen av att vara stigmatiserad (Goffman, 1963). Även i de fall där de
själva inte såg sig som sämre upplevde de att andra gjorde det. De kände sig som avvikande
och upplevde både att omgivningen aktivt tog avstånd från dem utifrån deras stigma men
också att de själva valde att dra sig undan av rädsla för att möta andras dömande. Flera
föräldrar menade således att deras relationer med andra påverkades starkt negativt av
omhändertagandet samt att deras föräldraidentitet förändrades. En del upplevde inte längre sig
själva som föräldrar. Den upplevelsen verkade vara kopplad till en frånvaro av eller begränsad
kontakt med det placerade barnet (se exempelvis Llewellyn & Mayes, 2012). I kontrast till det
var det flera pappor som uttryckt att de kände sig mer som föräldrar när barnet var placerat då
de fått en stärkt relation till sitt barn (Arneke & Nilsson, 2009; Baum & Negbi, 2013).
Föräldrarnas upplevelser är således skilda och mångfacetterade och det är inte möjligt att
mena på att omhändertagandet påverkar föräldrarollen i en specifik riktning. Däremot
indikerar denna studie att rollen och synen på sig själv som förälder verkar omformuleras
samt att många konfronteras med negativa bilder som projiceras av andra mot dem.
I inledningen citerades en mamma från en artikel i tidningen Socialpolitik (Widerlöv, 2012)
som illustrerar denna förändrade föräldraroll. Hennes text beskriver känslan av att hamna i ett
ingenmansland när barnen omhändertas. Det finns plastmammor, styvpappor och
fosterföräldrar men det finns inget ord för att beskriva en förälder som fråntagits rollen som
förälder så som vi känner den. Mamman menar att bristen på ett begrepp för det ”speciella
föräldraskap, som innebär att vara den ”borttappade” ”frånboende” ”diskvalificerade”
föräldern” tydliggör problematiken kring att denna grupp och omhändertagandets följder för
dem inte uppmärksammas (Widerlöv, 2012). Stigmatiseringen, normerna kring föräldraskap
och denna brist på begrepp verkar bidra till och förstärka den förvirring kring föräldrarollen
som flera ger uttryck för. Vidare framkommer det i denna studie att flera föräldrar känt sig
straffade istället för tröstade till följd av omhändertagandet och den plågsamma förlust det
inneburit (se exempelvis Harries, 2013). De kunde uppleva sig anklagade av familj och släkt
eller till och med utfrusna ur samhället. Även dessa konsekvenser kan peka på vad mamman i
citatet ovan beskriver som den diskvalificerade föräldern som det inte finns något koncept för.
Det framgår tydligt från andra att denne misslyckats, men huruvida denne fortfarande är
förälder, och i så fall på vilket sätt, verkar det inte finnas någon klar bild kring.
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I den sociokulturella kontext (sociokulturella nivån) som föräldrar och socialarbetare befinner
sig avviker föräldrarna från det normativt riktiga i och med att de blir uppfattade som dåliga.
Föräldrarna upplever att de blir dömda till följd av att de avviker från föräldranormen. Flera
vittnar om hur de mötts av en stigmatiserande attityd från grannar liksom socialarbetare till
följd av att de blivit klassade som odugliga (interaktionsnivån). Freymond (2007) framhäver i
sin studie att det finns tankar i samhället om att dessa föräldrar, förtjänar att få sina barn
omhändertagna eftersom barn inte är en rättighet eller en ägodel. Den förälder som missköter
sig är helt enkelt inte värd att ha barn och bör därför fråntas dem. Socialarbetare befinner sig,
lika mycket som någon annan människa, i det samhälleliga sammanhanget och påverkas
således av dessa tankar och normer. Dessa värderingar blir dock problematiska utifrån ett
hjälp- och socialarbetarperspektiv då ett stigmatiserande bemötande kan få konsekvenser både
för den enskilda förälderns liv men även för utfallet av placeringen. Utifrån det blir det viktigt
att som socialarbetare göra sig medveten om dessa normer och tankar som existerar om dessa
föräldrar i det allmänna medvetandet för att kunna skapa bättre förutsättningar för att möta
dem på ett icke-stigmatiserande sätt.
I motsats till dessa tankar om föräldrar till omhändertagna barn som omoraliska och oförtjänta
så visar Freymond (2007) hur mammor till omhändertagna barn i alla 31 fall utom ett var
oprivilegierade på olika sätt; hade problematisk uppväxt, knapp ekonomi, våldsamma
partners, slitsamma arbeten utan anställningsvillkor samt bristande föräldraförbilder och
socialt nätverk, för att nämna några. Det verkar därför vara så att det i de flesta fall är
omständigheterna som gör dem inkompetenta snarare än bristande moral. För att dra det till
sin spets skulle ett omhändertagande därför, i vissa fall, kunna ses som ett straff för föräldrars
socioekonomiska status. Utifrån detta tankesätt blir det angeläget att även arbeta
förebyggande på en samhällsnivå med att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att på bästa
sätt tillgodose sina barns behov. Hur detta i så fall skulle ske i praktiken kommer ej att beröras
i denna studie men kan vara av intresse för socialt arbete. Ovanstående resonemang medför
hursomhelst att de tankar som finns om föräldrar till omhändertagna barn som omoraliska och
ovärdiga bör ifrågasättas. Vidare att socialarbetaren med ett öppet sinne bör försöka att förstå
och hjälpa föräldrarna i deras omformulering av sin föräldraroll och hjälpa dem att behålla en
positiv föräldraidentitet. Av resultatet framgår att om föräldrarna inte får hjälp att behålla en
positiv syn på sig själva som föräldrar kan det påverka; (a) deras mående och leda till att de
får svårare att återhämta sig och få en bra livskvalitet i framtiden, (b) deras relationer till
människor i sin omgivning, (c) förmågan att klara av sitt fortsatta föräldraskap samt (d) deras
möjligheter att bevaka sina och barnens rättigheter. Utifrån detta är det av stor vikt med;

Implikationer för socialt arbete
- Stödinsatser utformade för att minska stigmatiseringen & hjälpa
föräldrarna att behålla en positiv föräldraidentitet
- Stödinsatser som fokuserar på att utrusta föräldrar med verktyg för att
hantera känslor & konflikter kring deras föräldraidentitet
- Att förhållningssätt & bemötande präglas av strävan att minska
föräldrars upplevelse av utanförskap
- Viktigt att föräldrar känner sig bekräftade i sin föräldraroll
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5. 3 MÖTET MED SOCIALARBETAREN
Som framhölls i inledningen har socialtjänsten ett ansvar att bistå med skydd åt barn som
riskerar att fara illa till följd av hemförhållanden (Socialtjänstlaglag 2001:453). Ett skydd som
många av föräldrarna, trots egna negativa erfarenheter från omhändertagandet, framhöll som
positivt och nödvändigt (se exempelvis Harries 2008). Lagen reglerar dock inte enbart
socialtjänstens ansvar för barnets trygghet utan de har enligt SoL 6:7 även ett ansvar att bistå
föräldrar med stöd vid ett omhändertagande. Resultatet visar dock att stödet ofta varit
bristfälligt eller obefintligt. Vidare att socialarbetarens dubbla uppdrag i vissa fall medfört att
föräldrarna inte känt sig bekväma att delge sina känslor, åsikter och behov utifrån vetskapen
att det som sägs kan användas som underlag vid beslutsfattande om fortsatt placering av
barnen. Som analysen visat präglas relationen mellan socialarbetare och förälder av en
maktobalans där socialarbetaren genom sin position innehar resurser som föräldern saknar. I
Dumdrills (2006) studie framkom två synsätt på socialarbetarens makt; föräldrarna såg det
som att makt användes ”över dem” för att kontrollera dem eller att makten användes
tillsammans med dem som en form av stöd. Även i de fall där föräldrar uppfattar att makten
används med dem för att ge stöd förblev de enligt Dumdrill medvetna om att det snabbt kunde
skifta till att makten användes över dem. Enligt författaren är det därför viktigt att
socialarbetare är medvetna om sin makt och hur den uppfattas och vad den kan frammana för
reaktioner hos föräldrarna. I Hintons (2013) studie framkom att socialarbetare inledningsvis i
hög utsträckning fokuserade på att i samtal försöka förstå hur föräldrarna ser på problemen
som orsakade omhändertagandet. Författaren menar dock, i likhet med Dumdrill, att de istället
borde fokusera på föräldrarnas syn på socialarbetare och deras makt. Vidare att insatser bör
inledas med att ta itu med maktobalansen som existerar mellan socialarbetare och föräldrar
genom att uppmärksamma och erkänna den rädsla som föräldrar kan känna.
Även om den enskilde socialarbetaren i sitt agerande strävar efter att möta föräldern som en
jämlike går det inte att komma från att denne representerar en organisation med beslutsrätt om
familjens situation. Frågan är om det därför är ett rimligt antagande att socialarbetaren både
kan, och ska ha, en kontrollerande och en stöttande funktion utifrån följande aspekter;
-

Den rådande maktobalansen mellan socialarbetaren och föräldern.
Att socialarbetaren ska ha barnens bästa i fokus, vara deras förespråkare och samtidigt
ha en stöttande funktion för föräldern.
Att lyssna och vara öppen inför förälderns upplevelser när socialarbetaren är den som
precis gjort en bedömning av föräldraskapet som otillräckligt.
Att föräldrarna ska känna tilltro till och ta emot emotionellt stöd från samma
socialarbetare som fattat beslutet om att de ska separeras från sina barn.

Frågan blir då vad alternativet är. För det första bör sociala myndigheter och socialarbetare,
genom att skapa och använda sig av riktlinjer och rutiner, sträva efter att minska
maktobalansen och föräldrars upplevelse av stigma (se avsnitt 4. Resultat & Analys för
konkreta förslag). För det andra kan tillgången till ett sammanhang där andra med liknande
erfarenheter möts, någon form av intresse/stödgrupp, till viss del kompensera för svårigheter
att delge sina känslor och tankar med socialarbetaren. Slutligen kan det vara intressant att
fundera kring om problemet skulle vara mindre om stödet erbjöds av någon annan än den som
fattat beslutet. Antingen någon annan inom myndigheten eller, som uttryckts som önskemål i
några av studierna, en oberoende tredje part. Som nämnts inledningsvis arbetar Danmark med
den senare formen av stöd. Föräldrar som där fått sina barn omhändertagna har lagstadgad rätt
till en professionell oberoende stötteperson (Retsinformation, 2013). En stötteperson kan vara
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ett emotionellt stöd men även en medlare i kontakt med myndigheter. Genom att föräldern
kan vända sig till en oberoende person kan denne känna sig mer fri att delge sina tankar och
känslor. Vidare kan den tredje parten underlätta kommunikationen mellan föräldrar och
sociala myndigheter och bidra till att maktobalansen minskar; vilket även socialarbetare funnit
hjälpsamt och tryggt (Hinton, 2013). Då föräldern kan bli upprörd över beslut som fattas kan
det enligt socialarbetare underlätta att ha en person som inte förknippas med själva beslutet
som kan stödja, förklara och uppmuntra föräldern att ta del av olika insatser som erbjuds.
Vilket sammantaget kan styrka föräldrarnas rättsäkerhet. Hur ett liknande program skulle
utformas, vilka som kan tänkas inneha ett sådant uppdrag, vilka krav som ska ställas och om
det ska lagstiftas diskuterats inte närmare här.
Utöver stöd efter omhändertagandet och under utredningsförfarandet så framkom i flertalet
studier även brist på stöd innan omhändertagandet. Flera föräldrar vittnade om hur de försökt
få hjälp men nekats. Först när situationen förvärrats hade sociala myndigheter gripit in och då
för att på en gång omhänderta barnet/barnen. Dessa delar av föräldrars berättelser har dock
inte lyfts fram utifrån det fokus som finns i denna studie. Däremot finns det ett behov av att
belysa dessa upplevelser utifrån att det under 5.2 Rollen som förälder framkom att många
föräldrar till omhändertagna barn är oprivilegierade på olika sätt. Svårigheter på flera plan i
livet gör det svårare för dem att tillgodose sina barns behov och göra det som är bäst för dem.
Därför blir det intressant att fundera kring hur tidigare insatser skulle kunna ha påverkat
familjernas situation. I motsatts till gruppen som sökt hjälp men inte fått finns det andra
föräldrar som drar sig för att söka upp sociala myndigheter trots att de känt behov av stöd (se
exemeplvis Hinton, 2013). Vissa av rädsla för att bli stigmatiserade, andra av rädsla för att en
kontakt ska leda till att barnen omhändertas. Problemet i båda fallen blir då att en
familjesituation som eventuellt skulle kunnat stabiliseras med frivilliga stödinsatser får fortgå
för att först när det ”brakar samman” leda till myndigheters inblandning och ett snabbt
omhändertagande. För att undvika en sådan situation bör sociala myndigheter enligt Hinton
(2013) erbjuda lättillgängligt stöd för familjer i kris som är helt eller delvis frikopplat från den
myndighet som beslutar om omhändertagningar. På så vis kan föräldrar i ett tidigt skede få
stöd utan att det överskuggas av deras rädsla för att få barnen omhändertagna.
Sammanfattningsvis har studiens resultat styrkt problemformuleringens antagande om att
socialarbetare och sociala myndigheter i beaktandet av barnets bästa även måste ta hänsyn till
föräldrarnas upplevelse av situationen. Detta dels utifrån kopplingen mellan föräldrarnas
upplevelse och utfallet av insatsen. Dels utifrån att arbetet med placerade barn i Sverige ska
utgå från återföreningsprincipen (proposition 2002/03:53) som bygger på idén om barns
behov av sina biologiska föräldrar. Resultatet har vidare visat att arbetet bör utföras på flera
olika nivåer av den sociala verkligheten. I mötet mellan föräldrar och socialarbetare blir
därför både socialarbetarens kunskap (individnivån) och agerande (interaktionsnivå),
organisationens utformning (organisationsnivå) samt den samhälleliga kontexten
(sociokulturella nivån) viktig. Detta utifrån att det kan påverka; (a) förälderns tro på sig själv,
sina förmågor och sin möjlighet till förändring, (b) om viktigt information och kunskap om
barnet som föräldern har kommer fram samt (c) förälderns villighet att delta i insatser.
Följande punkter kan därför vara av relevans vid arbetet med föräldrar vars barn
omhändertagits;
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Implikationer för socialt arbete
Organisationen
Minska antalet inblandade socialarbetare
& ge möjlighet för en övergångsperiod vid
eventuellt byte

Den enskilda socialarbetaren
Viktigt att:
Ha en respektfull icke-dömande attityd
Uppmuntra & inge hopp om förändring

Skapa förutsättningar för att socialarbetaren ska
kunna bibehålla en regelbunden kontakt med
föräldrar även efter omhändertagandet

Bygga på föräldrars styrkor
Arbeta för att föräldrarna ska känna sig
delaktiga & inkluderade

Att hålla en hög kunskapsnivå bland personalen
gällande kriser, makt, stigma & dess
konsekvenser

Uppmärksamma & ge erkännande till
föräldrarnas positiva kvaliteter
(även skriftligt i utredningar)

Skapa riktlinjer gällande;
- hur information ges
- kontinuitet
- transparenta beslutsprocesser
...samt att socialarbetaren informerar om;
- anledningen till omhändertagandet
- juridiska rättigheter
- placeringen
- barnets situation

Tillvarata & erkänna föräldrarnas kunskap
om barnen
Möta föräldrarna i deras sorg
Ha en förståelse för att socialarbetarens
agerande påverkar förälderns upplevelse av
stigma, skuld & skam
Agera för att minska maktobalansen
Sträva efter en tydlig kommunikation
Sträva efter partnerskap & att möta föräldern
som en jämlike

Minska maktobalansen genom;
- Partnerskap
- Oberoende part (advocate)

Regelbundet fråga föräldern om den har
behov av stöd även om den tidigare tackat
nej.

Skapa eller informera om gruppsammanhang för
föräldrar att möta personer med liknande
erfarenheter.

5.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING
Utifrån vad som framkommit i artiklarna är det enbart pappor som uttrycker att de känt sig
mer och bättre som föräldrar efter omhändertagandet (Arneke & Nilsson, 2009; Baum &
Negbi, 2013). Det innebär inte att det nödvändigtvis behöver vara så, men det är vad som
framkommit i de inkluderade studierna. En förklaring till att mammor inte uppgav ett sådant
svar skulle kunna vara att rollen som mamma är starkt förknippad med den vardagliga
omvårdnaden. Kvinnor har en lång historia av att vara de som uppfostrar och tar hand om
familjens barn. Att pappor därför uttrycker att de känner sig som bättre pappor skulle kunna
ha att göra med att deras föräldraroll inte är lika starkt förknippad med dessa sysslor. De
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uttrycker även att anledningen till att de känner sig bättre är att de tar exempelvis tar sig mer
tid för att lyssna till och samtala med sina barn. Papporna upplever sig som närvarande på ett
annat sätt än de varit tidigare. En del uttrycker även lättnad över att någon annan ansvarar för
barnens vardagliga behov. Men ett sådant resonemang blir bara en spekulation då vi inte hittat
någon studie som undersökt om det ens finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors
upplevelser av att förlora sitt barn till följd av ett omhändertagande. För vidare forskning ser
vi därför att ett genusperspektiv på upplevelsen av att få sitt barn omhändertaget skulle tillföra
kunskap till det aktuella fältet.
Ett annat område av intresse att undersöka vidare är kopplingen mellan föräldrarnas
upplevelse och hur det påverkar barnen och utfallet av insatsen. Flertalet studier framhåller att
barnen påverkas av föräldrarnas situation men få vidareutvecklar resonemangen. Utifrån ett
återföreningsperspektiv kan det därför även vara angeläget att se hur föräldrarnas upplevelse
inverkar på barnens upplevelse av situationen och i vilken grad de kan bibehålla en positiv
kontakt där föräldern får fortsätta att spela en avgörande roll för barnen.
I föreliggande studie har fokus varit på föräldrars upplevelse. Socialarbetares tankar och syn
på situationen har enbart lyfts i samband med diskussion kring behovet av en oberoende tredje
part. Det innebär att det är mycket möjligt att de har en helt annan syn på situationen, hur de
bemött föräldrar och vilket stöd som faktiskt erbjudits. För framtida forskning kan det därför
eventuellt vara intressant att undersöka både socialarbetare och föräldrars upplevelser.
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BILAGA 1
Författare, titel, land

Typ av studie Urval
och disciplin

Skäl till
omhändertagande

Syfte

Metod

Höjer (2009). Birth parents'
perception of sharing the
care of their child with
foster parents. Sverige.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Framkommer ej. Dock
berättar föräldrarna om
att de vid
omhändertagandet haft
problem med t.ex.
missbruk av alkohol
och/eller narkotika, våld
och psykisk ohälsa.

Att beskriva hur en
grupp föräldrar har
upplevt sitt
föräldraskap och
kontakten med sitt
barn under tiden i
familjehem samt
upplevelsen av att
dela omvårdnaden om
sitt barn med ett
familjehem.

Kvalitativ.

Tematisk analys.

Deltagarna uppfattade fortfarande sig själva som
föräldrar och ville gärna vara en del av sitt barns liv. Det
var viktigt att träffas på neutral mark (inte hos fosterfamiljen) eftersom de upplevde att fosterfamiljen såg
dem som inkompetenta föräldrar, vilket påverkade deras
självbild och förmåga. Studien lyfter fram vikten av att
socialarbetare förstår hur stigmatisering och
uppfattningen av föräldrarna som avvikande kan
påverka föräldrarnas förmåga att ta aktiv del i vården av
sina barn medan de är placerade i fosterhem. För att få
tillgång till sådan information är det viktigt för att
samarbeta med föräldrarna på ett sådant sätt som gör det
möjligt för föräldrarna att föra fram sina erfarenheter
och åsikter gällande barnens placering.

Kognitivt funktionsnedsatta mammors
erfarenhet av att
förlorar vårdnaden
om sina barn och hur
de skapar mening i
processen.

Kvalitativ. Semistrukturerade
djupintervjuer.

Att förlora rollen som mamma och det egna barnet var
en stor och smärtsam sorg. Men i och med att
mammorna gärna ville dölja stigmat av att ha
inlärningssvårigheter så undvek de att under hela
processen fråga när de inte förstod eller be om hjälp när
de behövde det eftersom de inte ville framstå som
dumma. Det resulterade i att många av kvinnorna inte
förstod vad som hänt och varför och många höll inte
med om den inkompetens som socialarbetaren tillskrev

Baum & Burns (2007).
Mothers with learning
disabilities: experiences and
meanings of losing custody
of their children.
Storbritannien

Målstyrt urval.
Föräldrarna som har,
eller har haft, barn
placerade i familjeSocialt arbete. hem. 13 föräldrar,
mellan 20-50 år,
varav 12 mammor
och 1 pappa
rekryterade via
stiftelsen allmänna
barnahuset. Även 3
socialsekreterare
deltog.

Vetenskapligt
granskad
artikel.
Medicin.

Målstyrt.

Framkommer
underförstått att barnen
8 mammor, ålder 22- blivit omhändertagna
45 år, med inlärnings- ofrivilligt. En mamma
svårigheter som
hade slagit sitt barn. Det
skulle ha minst 1 barn verkar dock i majoriteten
som blivit omhänder- av fallen handla om att
taget av sociala
mammorna inte kunnat
myndigheter och som sköta om sina barn pga.
nu inte hade något
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Resultat/Slutsats

Föräldrarna uppfattade sig själva som underlägsna i
relation till andra föräldrar. Upplevelsen av
Fokusgrupper (N= 3) med runt 5
stigmatisering gjorde dem passiva, undergivna och
deltagare (både föräldrar och social hindrade dem från ett aktivt samarbete med
sekreterare). Olika gruppsocialarbetare och fosterföräldrar. En majoritet av
konstellationer förekom vilket
mödrarnas självbild var starkt påverkad av vad de
resulterade i totalt 12 sessioner. En uppfattade som deras misslyckande att vara föräldrar.
semistrukturerad intervjuguide med De såg sig som dåliga mödrar, kände skuld, skam och
olika teman användes. Varje tillfälle upplevde sig därför som avvikande och annorlunda och
varade i 3 timmar.
ovärdiga att vara involverad i vården kring sina barn.

Interpretative Phenomenological
Analysis (IPA). Olika teman och
övergripande teman skapades
utefter intervjumaterialet och
kategoriserades därefter.

Llewellyn & Mayes (2012).
Mothering differently:
Narratives of mothers with
intellectual disability whose
children have been
compulsorily removed.
Australien

Vetenskapligt
granskad
artikel.
Psykologi.

hemmavarande barn.

sitt funktionshinder.

7 mammor med
kognitiv funktionsnedsättning (med IQ
< 70, eller
identifierade av
professionell att ha
inlärningssvårigheter)
som, ofrivilligt, fått
sina barn omhändertagna av staten.

Framgår ej.

dem. Författarna menar också att förlusten av
föräldrarollen blir svår för mammorna eftersom deras
föräldraroll är värdefull på så sätt att den hjälper dem att
smälta in i samhället trots sin funktionsnedsättning.
Att beskriva vardagen
för kognitivt
funktionsnedsatta
föräldrars efter att de
fått sitt/sina barn
omhändertagna av
sociala myndigheter
och som därigenom
genomgått en
sorgeprocess.

Kvalitativ. Semi-strukturerade djup- Det var en djup sorg för mammorna att förlora sitt barn,
men det påverkade även deras roll som mamma.
intervjuer.
Föräldrarna i studien förhöll sig till sin identitet som
Narrativ metod, att finna de teman
mamma på olika sätt. Vissa övergav sin identitet helt.
som höll ihop berättelserna och gav De menade att de inte längre kände sig som mammor
dem mening.
när de inte längre hade någon kontakt med sina barn.
Andra uppfattade sig som den mamman de var när de
inte hade barnen boende hemma hos sig. Utmärkande
för denna grupp var att de över tid kommit att acceptera
omhändertagandet. De kunde numera även beskriva sig
mamma i positiva termer. En tredje grupp mammor såg
sig själva som mamman de borde vara och var aktiva i
att försöka få tillbaks sitt barn. Utmärkande för denna
grupp föräldrar var att de visade oror och missnöje med
barnens placering.

Att studera hur
mammor som
anklagats för vanvård
upplever att bli
stämplade som
försumliga föräldrar
och hur det påverkar
deras inställning till
att delta i CPS planer.
arbetet enligt CPS
vårdplan.

Kvalitativ. Enskilda
semistrukturerade intervjuer där en
flexibel intervjumall med öppna
frågor användes.

Mammorna
rekryterades via ett
ickestatligt program
för föräldrar med
kognitiv funktionsnedsättning som fått
sina barn omhändertagna via staten.
Sykes (2011). Negotiating
stigma: Understanding
mothers' responses to
accusations of child neglect.
USA.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

16 mammor, ålder 16- Försummelse/bristande
omsorg.
26, ogifta som hade
minst ett barn
omhändertaget.
Socialt arbete. Föräldrarna skulle ha
ett pågående fall hos
Child Protective
Services där barnen
omhändertagits p.g.a.
försummelse och där
man arbetade för en
återförening.
Mammorna
rekryterades via ett
föräldraskapsträningsprogram som erbjöds
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Mammorna använde sig av olika strategier för att motstå
stigmatisering och bibehålla sin identitet. Författarna
föreslår att det borde vara centralt för alla verksamheter
som arbetar med familjer där barnen kan omhändertas
att uppmärksamma mammors behov av stöd i situationer
Innehållsanalys. Materialet kodades där deras identitet kan ifrågasättas. Detta då det är av
och analyserades genom en
största vikt att involvera mamman.
tolkande process för att finna
Författarna menar att om verksamheter tillåter mammor
mönster och teman.
att bibehålla en positiv syn på sin identitet som förälder
skulle det kunna leda till stora förändringar gällande
mammors inställning till att ta emot hjälp från CPS,
vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på målet för
insatserna, att återskapa funktionella familjer.

via en icke vinstdrivande organisation.
Även 16 socialarbetare från CPS
deltog i studien.

Schofield, Moldestad,
Höjer, Ward, Skilbred,
Young & Havik (2011).
Managing Loss and a
Threatened Identity:
Experiences of Parents of
Children Growing Up in
Foster Care, the
Perspectives of their Social
Workers and
Implications for Practice.
Storbritannien, Norge,
Sverige.

Gould & Dodd (2012).
‘Normal people can have a
child but disability can't’:
the experiences of mothers
with mild learning
disabilities who have had
their children removed.
Storbritannien

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Föräldrar som fått
sina barn omhändertagna av staten på
ofrivillig väg.
Socialt arbete. Föräldrarna skulle
haft sitt barn omhändertaget i minst 1
års tid.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Framkommer ej tydligt
den dokumenterade
anledningen till
omhändertagandet men
urvalet inkluderar
föräldrar som haft en
historia av våld,
missbruksproblematik
samt psykiskohälsa.
Totalt 68 föräldrar;
Vidare framkommer att
Storbritannien(N=32), familjelivet innan
Norge (N= 20)
omhändertagandet
Sverige (N=16). Även präglades av att barnen
social-sekreterare
var utsatta för långvarig
deltog,
fysisk och känslomässigt
Storbritannien(N=22), bristande omsorg och för
Norge (N=6).
en del barn, våld och
sexuellt utnyttjande.

Att utforska
upplevelsen hos
föräldrar till barn som
växt upp i familjehem
samt deras socialsekreterare genom 3
parallella kvalitativa
studier i Norge,
Sverige och England.

Snöbollsurval.

Hur uppfattar
mammor med milda
inlärningssvårigheter
(funktionshinder) att
ha sina barn
omhändertagna?

Underförstått framkommer det att det var
9 mammor med milda ofrivilligt då flera
inlärningssvårigheter föräldrar uttrycker att de
Socialt arbete. som ofrivilligt fått
inte förstod varför deras
sina barn omhänderbarn blev omhändertaget.
Medicin.
tagna av staten.
I flera fall verkar orsaken
Omhändertagandet
ha varit vanvård.
skulle ha skett mer än
1 år tillbaka i tiden
och mammorna skulle
inte ha någon kontakt
ansikte mot ansikte

Kvalitativ.
Intervjuer och fokusgrupper.
Individuella intervjuer med varje
deltagare samt fokusgrupper med
föräldrarna, uppdelade efter land,
samt fokusgrupper med socialsekreterarna indelade efter land.
Tematisk analys med kodning av
allt material tillsammans.

Resultatet visade att det fanns likheter mellan länderna
gällande hur föräldrar upplevde situationen men alla tre
studier visade på stora skillnader mellan hur, och vilka
strategier föräldrarna använde för att handskas med sin
sorg, sin förlorade föräldraroll och identitet. Strategierna
varierade hos varje individ men också över tid. I mötet
mellan socialarbetare och förälder uppstod ofta
missförstånd.
Föräldrarna uttryckte ett behov av att bli bemötta av
socialarbetaren med respekt och empati, att ta del av
information om barnens situation samt att få vara
involverad där det är möjligt i barnets liv.
I fokusgrupperna med socialarbetarna uttryckte de ett
behov av att få guidning i hur de skulle kunna hitta en
balans mellan barnens och föräldrarnas behov.

48	
  

Kvalitativ. Semistrukturerade
intervjuer.
Interpretative Phenomeno-logical
Analysis (IPA). Olika teman och
övergripande teman skapades
utefter intervjumaterialet och
kategoriserades därefter.

Att vara mamma var viktigt för dessa föräldrar och de
såg sig själva som mammor i första hand och inte
funktionsnedsatta. En del menade att de alltid kommer
att vara sitt barns biologiska mamma. Angående deras
kompetens så uttryckte de flesta att de var lika bra som
andra, och de flesta förstod inte varför deras barn blivit
omhändertaget. En del menade att det berodde på
fördomar mot personer med inlärningssvårigheter. Efter
omhändertagandet upplevde föräldrarna sorg som gick
ut över deras liv på olika sätt; flashbacks samt ät- och
sömnsvårigheter. Flera försökte blockera sina känslor.
Majoriteten sökte inte stöd av någon, inte ens familj och

med sitt barn.

Baum & Negbi (2013).
Children removed from
home by court order:
Fathers' disenfranchised
grief and reclamation of
paternal functions. Israel.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

15 pappor som
upplevt ett ofrivilligt
omhändertagande av
sitt barn från staten
Socialt arbete. och som bodde med
sitt barn när det
skedde.
Deltagarna
rekryterades via
socialarbetare som
arbetade med den
aktuella
urvalsgruppen.

Zeman (2004). Etiology of
Vetenskapligt
Loss among Parents Falsely granskad
Accused of Abuse or
artikel.
Neglect. USA.
Psykologi.

Målstyrt urval,
snöbollsurval.
63 föräldrar som fått
sina barn
omhändertagna en tid
på falska grunder av
misshandel och

vänner.

De flesta pappor uppgav
flera orsaker till att deras
barn blivit omhändertagna, men alla
fokuserade på sitt
misslyckande som
föräldrar. De ensamstående papporna hade en
väldigt konfliktfylld
relation till mamman. Av
de som uppfostrade
barnen tillsammans med
mamman uppgavs
psykisk ohälsa (n=6),
alkoholism (n=2), f.d.
drogmissbruk (n=1),
fysiskt våld (n=2) och
mammans omogenhet
och ringa ålder (n=1)
som orsaker. Vidare
uppgav några även
svårigheter i att hantera
sitt barns
beteendeproblem.

Pappors upplevelse av Kvalitativ. Semistrukturerade djupatt ha blivit fråntagen intervjuer.
sitt barn utav sociala
Tematiska innehålls analyser:
myndigheter.
kodning och tematisering av
innehållet.

Papporna rapporterade att de upplevde
omhändertagandet som ett trauma och en stor sorg. De
hade svårt att finna sig tillrätta i den nya situationen utan
barnet och de kände stor sorg. Flera gav uttryck för att
de saknade den vardagliga kontakten och interaktionen
med sina barn. Flera menade också på att deras smärta
förstärktes av att de blev anklagade av omgivningen för
att ha orsakat omhändertagandet. Flera hade menat på att
de kunde ha förhindrat det. Anklagelserna kom ofta från
vänner, släkt och familj. Deras sorg erkändes inte av
omgivningen. Flera av papporna skuldbelade även sig
själva. Över tid kom papporna dock, alla utom en, att
acceptera omhändertagandet. Många pappor upplevde
en mer positiv relation till sitt barn och sin föräldraroll
efter omhändertagandet och såg sig själva som bättre
pappor än tidigare. De menade att de hade mer tid för att
lyssna på sina barn och de var mer känslomässigt
närvarande.

Falska anklagelser om
misshandel och
försummelse.

Målet med artikeln är
att berätta föräldrarnas berättelse av vad
som hände dem, vad
de tänkte, vad de
gjorde, hur de kände
och hur deras upp-

Kvalitativ, semistrukturerade
intervjuer med 5 föräldrar samt
texter som publicerats online och
litteratursökning efter juridiska
vittnesmål.

Fyra huvudteman utkristalliserade sig: 1. Förlust till
följd av fysisk separation, 2. Förlust av fantasin om
familjen och det fungerande systemet, 3. Förlust av
förmågan att skydda sitt barn, 4. Förlust av tanken på en
normal upplevelse av sitt föräldraskap.

Tematisk analys.

Förlusten är större än bara den fysiska personen då den
också inkluderar fantasier och roller. Föräldrar behöver
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försummelse och som
vill "go public" med
sina berättelser. .De
föräldrar som
intervjuades anmälde
sig frivilligt efter att
ha fått reda på
studien.

Freymond (2007). Mothers
of children placed in out-ofhome care: Everyday
realities and child
placement experiences.
Kanada.

Avhandling

31 mammor till barn
placerade utanför det
Socialt arbete. egna hemmet.
Mammor till
placerade barn.
Omhändertagandet
har skett både på
frivillig och ofrivillig
väg. Barnen är allt
mellan nyfödda till
tonåringar.

levelser förändrade
deras fortsatta liv.
Målet är att
identifiera olika
teman gällande
föräldrarnas
uppfattning av sina
upplevelser samt att
utveckla en förståelse
för ursprunget till
förlusten för att nå
kunskap om den kris
de går igenom.
18 mammor hade fått
sina barn omhändertagna
mot sin vilja medan 13
mammor hade en frivillig
placering. Generellt
uppgav mammorna att
anledningen till
omhändertagandet
antingen var motgångar i
deras liv eller barnets
beteendeproblem. Alla
omhändertaganden
skedde i en tumult tid i
mammornas liv.

Mammors berättelse
av sina liv och
erfarenheter av att få
sina barn placerade.
Mödrarnas
konstruktioner av sina
vardagsliv och
erfarenheter.
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också mer information om sina rättigheter, stöd i sin
sorgeprocess och deras röst behöver föras in i
"utredningarna".

Kvalitativ. Semistrukturerade
intervjuer.
Tematisk analys och reflexiv
tolkning.

Mammornas erfarenheter, omständigheter och liv skiljer
sig mycket från varandra. Erfarenheten av CAS är också
mycket olika. Flera av mammorna upplever problem
utifrån att deras barn har extrema beteendesvårigheter.
Ofta är det även omständigheter runt omkring, av att
vara mindre priviligierad, som påverkar deras liv. Att
behöva jobba sena kvällar, dålig ekonomi, inte kunna
välja bostadsområde osv. Lägre socioekonomiska status.
Endast en av de intervjuade tillhörde medelklass. Få
kvinnor hänvisade till barnens pappa som hjälpsam. De
kände ofta att de hade eget ansvar om barnen. Få
mammor beskrev att de hade goda vänner och de var
sällan involverade i sociala aktiviteter eller "community
involvement". Många såg vänner som kortsiktiga och de
fick hjälp från dem ibland. Många av dessa mindre
priviligierade mammor har samma omsorg ang. sina
barn som andra, skola osv., men de har svårare att
genomföra sina drömmar och önskningar. Många av
kvinnorna hade varit utsatta för våld, som små och/eller
som vuxna av sin partner. De allra flesta hade det
knapert ekonomiskt. Mammorna kände rädsla inför
utredningen. De kände sig inte förberedda. Föräldrarna
var mycket mer samarbetsvilliga när de hade en
gemensam förståelse med soc. arbetaren om problemets
ursprung. Gemensamt var att många mammor reagerade
med sorg och förlust när deras barn blev omhändertaget.

flera mammor kände även att de behövde spela ett spel,
enligt soc. arbetarens bestämmelser, för att få hem sina
barn.
Det finns betydande diskrepans mellan porträtten av
dessa mödrar skapade efter den dominanta ideologin om
gott mödraskap och det liv som de faktiskt lever.
Harries (2008). The
experiences of parents and
families of children and
young people in care.
Australien.

Battle, Bendit & Gray
(2014). Groupwork for
Parents whose Children are
in Care: Challenges and
Opportunities. Australien.

Forsknings
rapport.

Snöbollsurval.

42 föräldrar, 37
Socialt arbete. kvinnor och 5 män.
De flesta deltagarna
hade fortfarande
minst ett barn
omhändertaget och
flera hade återfått
vårdnaden om sina
barn (de flesta efter
mycket utdragna
processer). Över
hälften av deltagarna
hade själva
erfarenheter av att
vara placerade utanför
hemmet som barn.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Psykisk ohälsa, våld
inom hemmet, fattigdom
och/eller hemlöshet,
missbruk och
beteendeproblem
(barnen).

Föräldrar som deltog i Framgår ej.
ett nytt grupprogram
kallat ‘Kids in Care’
riktat specifikt till
Socialt arbete. föräldrar vars barn
omhändertagits.
Psykologi.
Antalet föräldrar som
deltagit i grupperna
som materialet bygger
på framgår ej.

Att skapa förståelse
för föräldrars
upplevelser av att ha
varit utsatta för
utredningar av sociala
myndigheter gällande
deras förmåga att ta
hand om barnen.
Särskilt fokus på
upplevelsen hos
föräldrar vars barn
blivit omhändertagna
av de sociala
myndigheterna.

Kvalitativ. Litteraturgenomgång,
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer och
fokusgrupper. En sekundäranalys
av sammanfattningar av möten med
Parents of Children in Care Group
fungerade som underlag till
utformandet av intervjuguiden.

Att beskriva Kids in
Care programmet
som utvecklats för att
möta specifika behov
hos föräldrar vars
barn omhändertagits.
Att utforska olika
komponenter av
programmet och olika
teman som
framkommit genom

Kvalitativ.
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Tematisk analys utifrån följande 6
teman; Processen - engagemang,
utredning, information,
omhändertagande och
domstolsbeslut. Relationer maktlöshet, misstro och svek.
Resurser - hinder och barriärer
”Dåliga föräldrar” - generationsföräldraskap. Barnet - vem
bestämmer barnets bästa.
Förslag till förbättringar respektfulla relationer

En tematisk analys av vad som
framkommit under gruppsessioner
inom programmet. Med hjälp av
fallanteckningar och
handledarträffar har diskussioner
först gällande vad klienterna
kommunicerat kring vid
grupptillfällena.

Föräldrar vars barn omhändertagits via lagstadgade
insatser utgör en grupp vars stress är påtaglig och ofta
kronisk. De flesta lever med olösta känslor av ilska,
skuld, skam och förtvivlan. Deras upplevelser lämnar
dem med en känsla av maktlöshet och en rädsla gällande
att söka hjälp. Många upplever sig dömda och
marginaliserade. Alla föräldrar i studien talade om att
minimal, om ens något, stöd och information. Alla
uttryckte en överväldigande känsla av maktlöshet och
visade ett behov av att bli sedda som personer i behov av
stöd, inte enbart för dem själva utan också för att kunna,
i de fall det var möjligt, att fortsätta att bidra positivt till
barnens liv.

Föräldrarna i grupperna beskrev starka upplevelser av
sorg förknippad med förlusten av sin roll och status som
förälder. Många av deltagarna var i en tidig fas av sin
sorg som präglades av ilska och förnekelse, ilska utifrån
själva omhändertagandet och förnekelse gällande om
omhändertagningen var berättigad. Genom att bemöta
dessa känslor under de inledande veckorna och låta
föräldrarna uttrycka sin ilska kan de gå vidare till
djupare känslor av förlust och hopplöshet. För föräldrar
vars barn omhändertogs p.g.a. bristande omsorg eller
övergrepp var skam en stark, men ofta ej

dialoger mellan
deltagare.

uppmärksammad, känsla. När de korsade gränsen den
”godtyckliga” gränsen för vad som räknades som
otillräckligt föräldraskap upplevde de socialsanktioner,
stigma och utanförskap. Att prata öppet om sina
erfarenheter inom gruppen var värdefullt för många av
föräldrarna. Sorg, ilska, skam och stigma skall ses som
normala reaktioner på den situation de befinner sig i, via
programmet får föräldrarna hjälp att se på sig själva
separerade från dessa känslor snarare än definierade av
dem. En viktig del för föräldrarna var att få chans att
utveckla alternativa berättelser om hopp utifrån sina
värderingar, tankar och intentioner.
Genom att studera Kids in Care grupperna fann
författarna att ett grupprogram utformat för att dels ge
föräldrar möjligheten att möta andra som delar likande
erfarenheter, dels utforska deras sorg, kan bidra till att
lindra skammen och stigmat förknippat med att få sina
barn omhändertagna. Vilket i sin tur kan öka deras
möjligheter att reglera sina känslor, och att ta in de
psykologiska och utbildningsmässiga delarna av
programmet som berör föräldrastilar och negativa
beteenden. Att i gruppdiskussioner få föra fram tidigare
marginaliserade styrkor och värderingar kan ha en
positiv inverkan på föräldrarnas välmående och
självkänsla. Genom detta kan de börja röra sig mot ett
mer reflekterande föräldraskap och se på vart deras
agerande som föräldrar inte överensstämt med deras
värderingar och intentioner.

Höjer (2011). Parents with
children in foster care -how do they perceive their
contact with social workers?
Sverige.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Målstyrt urval.
Föräldrarna som har,
eller har haft, barn
placerade i familjeSocialt arbete. hem. 13 föräldrar,
mellan 20-50 år,
varav 12 mammor
och 1 pappa
rekryterade via
stiftelsen allmänna
barnahuset. Även 3

Framkommer ej. Dock
berättar föräldrarna om
att de vid
omhändertagandet haft
problem med t.ex.
missbruk av alkohol
och/eller narkotika, våld
och psykisk ohälsa.

Hur föräldrar till
placerade barn
upplever relationen
till socialarbetare.
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Kvalitativ.
Fokusgrupper (N= 3) med runt 5
deltagare (både föräldrar och social
sekreterare). Olika gruppkonstellationer förekom vilket
resulterade i totalt 12 sessioner. En
semistrukturerad intervjuguide med
olika teman användes. Varje tillfälle
varade i 3 timmar.

Föräldrar med goda erfarenheter upplevde att de blev
tagna på allvar och deras föräldraförmåga var
respekterad. Föräldrar med negativa erfarenheter kände
sig straffade och oförtjänta av stöd. Föräldrarna
upplevde att socialsekreteraren ansåg skydd till barnet
som viktigare än stöd till föräldrarna. Deras reaktioner
och känslor av förlust och sorg uppmärksammades inte
heller.

socialsekreterare
deltog.

Tematisk analys.

Skerfving (1993). Föräldrar FoU-rapport
20 mödrar och 4 fäder
men ändå inte föräldrar.
(med sammanlagt 30
Socialt arbete. barn i familjehem)
Sverige.
vars barn blev
tvångsomhändertagna p.g.a. brister i
hemmiljön under
1983 bosatta i
Stockholm kommun
och som 1992
fortfarande hade sina
barn placerade.

Missbruk alkohol (N=7),
Missbruk narkotika
(N=4), Psykisk sjukdom
(N=6), Psykisk sjukdom/
missbruk (N=3),
olämplig/oförmögen
(N=2), Övergivit barnet
(N=1), Allvarliga
relationsproblem i
familjen (N=1).

Att belysa de
biologiska
föräldrarnas
upplevelser sedan
deras barn
tvångsomhändertagits
och placerats i
familjehem.

Kvalitativ och kvantitativ. Akt
insamling, samtal med
socialsekreterare (har även fått fylla
i en enkät) och intervjuer med
föräldrar (dock enbart med tre
föräldrar).

Poirier & Simard (2006).
Parental Involvement
During the Placement of a
Child in Family Foster
Care: Factors Associated
with the Continuation of
Parental Roles. Kanada.

Huvudanledningen som
föräldrarna uppgav till
barnets omhändertagande
var föräldrarnas egen
psykiska ohälsa (38.2%),
fysisk misshandel,
sexuellt utnyttjande,
bristande omsorg
(25.4%),
missbruksproblematik
(18.2%), beteende
problem hos barnen
(16.4%), och i ett av
fallen (1.8%), förälderns
vägran att ha vårdnad om
barnet. En genomgång av
akterna visade

Studiens syfte är att
(a) beskriva
föräldrarnas
delaktighet
(b) identifiera
variabler kopplade till
deras delaktighet.
Vidare att fylla hålen
i tidigare forskning
genom att undersöka
föräldrars upplevelse
av att vara inblandade
i Child welfare system
samt att utforska om
deras upplevelser
varierade beroende på
anledningen till att de

Kvalitativ och kvantitativ.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Målstyrt urval.

58 föräldrar (46
mammor och 12
Socialt arbete. pappor) som hade
minst ett barn (yngre
än 14 år) som varit
fosterhemsplacerat av
sociala myndigheter i
Quebec. Föräldrarna
skulle också ha haft
minst 1 oövervakat
besök med sitt barn
under en 6 månaders
period innan studien
inleddes. Föräldrar
som enbart fick ha
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Datan presenteras i form av
tabeller. Del av materialet har
undergått en tematisk analys.

Det stöd som föräldrarna fått har oftast bestått av
traditionella socialsekreterarinsatser i form av
ekonomiskt bistånd, kontakt med missbruksvården,
hjälp att lösa bostadssituationen, vård inom psykiatrin,
ibland en stödkontakt med familjebehandlare eller
kontaktperson. Hjälp med känslomässig krisbearbetning
under krisperioden efter omhändertagandet har enbart ett
fåtal fått. Det förföll som att socialsekreterare inte riktigt
insett att även om föräldrar delvis har ett eget ansvar i att
barnen omhändertas och trots att de ibland verkade
lättade över att barnen placerades, så är deras
känslomässiga kris lika dramatisk som för vem som
helst som utsätts för en svår förlust. Föräldrarna visade
tecken på att leva kvar i någon slags förlängd, eller
obearbetad, kris. De levde i kaos, fungerade inte i nya
sociala sammanhang och få hade lyckats etablera några
nya varaktiga familjerelationer. Om tecknen på
kvarstående kriser härrör från den separationskris de
upplevt i samband med omhändertagandet eller om den
har annat ursprung är oklart.

Resultaten tyder på att föräldrarna deltar lite i vårdrelaterade uppgifter eller skol aktiviteter, men är mer
Materialet samlades in genom
involverade i beslutsfattande och diskussioner gällande
enskilda intervjuer där strukturerade barnet. Större deltagande observerades där föräldern
enkäter användes. Enkäten var
hade en make eller partner och där socialarbetare och
uppbyggd kring följande områden; fosterföräldrar föreföll ha en positiv inställning till
familjeegenskaperna,
föräldern och dess delaktighet. De föräldrar som deltog
föräldraegenskaper, barnets
mest i vårdrelaterade uppgifter och skol aktiviteter var
egenskaper samt placeringshistoria, de som inte erfor några svårigheter avseende deras
nuvarande placeringens
deltagande, upplevde att socialarbetarna hade en positiv
förhållanden, föräldraengagemang inställning till dem samt att fosterföräldrarna var positiv
under placeringen, interventionens inställda till föräldrarnas deltagande. Författarna menar
uppbyggelse samt föräldrars
att socialarbetare och fosterföräldrar i större utsträckning
uppfattning kring socialarbetare
bör anstränga sig för att underlätta och stödja de
och fosterföräldrar.
biologiska föräldrarnas involvering i barnets liv. Tid bör
investeras i att främja samarbetet mellan familjerna och
Beskrivande analys
att arbeta för att föräldrar ska ha en fortsatt roll i sina

Palmer, Maiter & Manji
(2006). Effective
intervention in child
protective services:
Learning from parents.
Kanada.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

övervakade besök
med sina barn eller ej
tilläts besök
exkluderades från
studien.

huvudanledningen för
omhändertagandet var
försummelse/bristande
omsorg (77.8%), fysiskt
eller sexuellt utnyttjande
(11.1%), långvarigt
emotionellt
avståndstagande (9.2%),
bristande materiella
förutsättningar för god
omvårdnad (1.9%).

uppmärksammats av
sociala myndigheter
(deras problem).

(frekvensfördelning och deskriptiv
statistik), två variabel statistisk
analys, analys av intern konsistens.

barns liv. Det är viktigt att föräldrarna kan se på
fosterföräldrarna som stöd, inte ersättare. Insatser bör
utformas så att föräldrar får stöd och möjlighet att delta
kring beslut gällande barnen. Vidare bör det vara
socialarbetarens uppgift att initiera och underlätta för
föräldrars engagemang samt att se till att bemöta
föräldrarnas eventuella känslor av misslyckande, ilska
och skuld i det inledande skedet av placeringen.

Delvis randomiserat
urval.

Framkommer ej.

Att undersöka CPS
praxis med fokus på
föräldrars upplevelse
av och syn på vad
som är, respektive
inte är, en hjälpsam
CPS-insats.

Explorativ, kvalitativ design.
Semistrukturerade intervjuer.

Resultaten visade att föräldrarna värderade goda
referenser, konkret hjälp och emotionellt stöd från CPS
högt. Deras mest negativa erfarenheter av kontakten
med CPS inkluderade upplevelsen av att be om hjälp
och initialt inte få någon respons, att få otillräckligt stöd,
upplevelsen av att vara orättvist behandlad och
trakasserad samt den traumatiserande erfarenheten av
plötsligt, under polisliknande omständigheter, få sina
barn omhändertagna.

Projekten innebar att
genom undersökning
uppmärksamma dels
de föräldrar som har
sina barn placerade i
fosterhem, dels de
barn som är
fosterhemsplacerade.
Syftet var att genom
deras berättelser om

Kvalitativ med en fenomenologisk
ansats. Inleddes med fokusgrupper
för barn respektive biologiska
föräldrar. Materialet från
fokusgrupperna följdes upp
med enskilda semistrukturerade
intervjuer.

Föräldrar från fall
Socialt arbete. kopplade till två Child
Protective Servicesbyråer lokaliserade i
mitten av 2 medelstora städer i Ontario.

Exploratory, qualitative design.
Semistrukturerade intervjuer.
Tematisk analys med hjälp
kodningssystem (använde det
kvalitativa programpaket QSR
NUD * IST Vivo)

Total 61 föräldrar,
varav 58 mammor, 3
pappor, mellan ålder
16-47. Tiden som
föräldrarna hade
ärenden hos CPS
varierade från 1
månad till 15 år.
Arneke & Nilsson (2009).
Att bo som barn i en annan
familj. Att ha sina barn
boende i en annan familj.
Hur känns det? Sverige.

FoU-rapport

Fosterhemsplacerade
barn (N= 20, ålder 9 –
Socialt arbete. 20 år) och deras
föräldrar (N= 16, 12
mammor, 4 pappor) i
Halmstad och
Varbergs kommun.
Föräldrar har
tillsammans 31 barn
placerade i fosterhem

Framkommer ej tydligt.
Olika anledningar nämns
exempelvis missbruk,
och kriminalitet.
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Fokus gruppen för föräldrar bestod
av 4 personer, 3 kvinnor och en

Utredningstiden, var den period, som föräldrarna var
mest kritiska till. De tyckte inte att de fick hjälp, de blev
inte lyssnade på, de kände sig överkörda både känslomässigt och verbalt. Det gick för snabbt, de hann inte
förstå vad som hände. Allt var genomgående negativt,
deras kärlek, känslor och omtanke om barnen lyftes inte
fram. De kände inte igen sig i beskrivningarna. Några
kände sig kränkta. Merparten upplevde att ingen tog till
vara på deras kunskap och deras medbestämmande vid
letandet av en lämplig fosterfamilj. Flertalet föräldrar

och/eller i släktingars
hem.

sin livssituation och
deras erfarenheter ge
de som arbetar med
barn i familjehemsvård mer kunskap om
deras tankar och
funderingar.

Föräldrar som var
inne i ett aktivt
missbruk, avtjänade
ett fängelse straff,
hade grav
psykiskohälsa eller ett
begåvningshandikapp
eller vars barn bott
mindre än två år i sitt
nuvarande fosterhem
exkluderades. Vidare
exkluderades barn
med ett begåvningshandikapp och
föräldrar och barn
som författarna själva
var eller varit
handläggare för.

Författarna anser att socialtjänsten måste ta ett större
ansvar för samarbetet med fosterfamiljen och barnets
föräldrar för att uppnå trygghet för barnet.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Målstyrt urval. 8
mammor och 1 pappa,
till barn som blivit
placerade till följd av
Socialt arbete. att de riskerat att fara
illa i det egna
hemmet. Barnen
skulle ha placerades
innan 5 års ålder men
nu kommit hem igen.

Alkohol (N=3), psykisk
ohälsa (N=1), "not being
able to cope" (N=4),
försummelse (N=1), våld
i hemmet (N=2). 1/4 av
barnen var placerade på
frivillig basis.

Booth & Booth, (2005).
Parents with learning
difficulties in the child
protection system -

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Framgår ej tydligt.

25 föräldrar från 20
hushåll, vars barn

Tematisk analys.

upplevde bytet av handläggare som mycket störande.
Man vill inte på nytt upprepa sin historia utan gå vidare.
Såväl föräldrar som barn upplevde ett utanförskap.
Somliga föräldrar upplevde dock att de fått en ny
tillhörighet i barnens nya familj. Några såg kontakten
med fosterföräldrarna som en tillgång, genom att lära
och ta till sig av fosterföräldrarnas agerande i relation till
barnet upplevd de att de stärktes i sin egen föräldraroll.
Föräldrarna beskrev sorg och saknad men också en
förnöjsamhet och trygghet i att barnen har det bra.
Föräldrarnas tankar runt föräldraskapet varierade. Några
såg sig alltid som mamma och pappa. Andra kände sig
bara som mamma när de träffade sina barn. Åter andra
upplevde att de förblev mammor och pappor parallellt
med att barnen fått en annan mamma och pappa, sina
fosterföräldrar.

Malet, McSherry, Larkin,
Kelly, Robinson, Schubotz
(2009). Young children
returning home from care:
the birth parents’
perspective. Irland

Målstyrt urval.

man. 16 föräldrar deltog i enskilda
intervjuer och 4 av dem hade även
varit med i fokusgruppen.

Att ta del av
Kvalitativ, semistrukturerade
föräldrars perspektiv, intervjuer.
vars barn kommit
Tematisk analys.
hem, på hur de
hanterade situationen
när deras barn var
placerat, hur de tror
att deras barn "was
faring" hemma med
dem och vilket stöd
som de fick under och
efter deras barn varit
placerat.

Att belysa mammor
och pappor med
Vissa har blivit placerade inlärningssvårigheters
till följd av försummelse/ perspektiv på
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Kvalitativ. Guidade konversationer
runt ett visst antal rubriker. 20
intervjuer genomfördes, en för varje
hushåll, och på 5 av dessa

Drygt hälften av föräldrarna kände sig missnöjda med de
sociala myndigheterna. Själva omhändertagandet
upplevdes som mindre stressande när det skedde mer
successivt. Föräldrarna hade särskilt svårt att hantera
situationen när deras barn var placerade, och vissa såg
placeringen som skadlig för sina barn. Föräldrarnas
upplevelse av domstols möten/Looked After Childrenmöten under placeringen var beroende av relationen till
social arbetaren. När besöken var strikt reglerade
upplevde föräldrarna besöken som svåra. Flera kände att
de inte fick tillräcklig hjälp efteråt och att sociala
myndigheter mest var intresserade av att "kolla upp
dem". Stödet till föräldrar och barn efter en placering
verkar inte adekvat.
Assessment: 1/3 av föräldrarna menade att det inte gjorts
någon assemssment av deras föräldraförmåga. Endast 5
föräldrar hade fått reda på resultatet, om än väldigt
sparsamt typ "you failed". Support: bara 7 hushåll kunde

Experiences and
Socialt arbete. omhändertagits.
perspectives. Storbritannien.
Av dessa hade 22
inlärningssvårigheter.

bristande omsorg.

Hinton (2013). Parents in
Forsknings
the Child Protection System. rapport.
Australien.
Socialt arbete.

Mer än 60 % av
föräldrarna berättade om
våld inom familjen,
hälften av mammorna
hade problem med
psykiskohälsa och 45 %
berättade om
missbruksproblematik.

Målstyrt urval.
Föräldrar som haft
kontakt med
Tasmania’s
Child Protection
Service inom de
senaste 4 åren och där
anledningar till oro
för barnets situation
varit nog för att starta
en utredning, de hade
haft direkt kontakt
med socialarbetare
inom CPS, var äldre
än 18 år, kom från
låginkomst hushåll
och hade någon slags
stabilitet trots sina
omständigheter.
Urvalet bestod av 44
föräldrar, 3 mor/
farföräldrar som
fungerade som
primära vårdnads-

omhändertagningsprocesser.

medverkade även partnern.

Att dokumentera
föräldrars, samt
frivilliga
organisationer som
arbetad mer att
erbjuda dem stöd,
upplevelser och
preferenser gällande
vad för slags stöd som
skulle kunna göra en
skillnad för deras
förmåga att skydda
barnen. Vidare
syftades studien till
att undersöka
utmaningar, både för
NGO-anställda,
föräldrarna och
socialarbetarna,
relaterade till att
arbeta i partnerskap
för att uppnå bästa
möjliga stöd för
barnen.

Kvalitativ.
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Tematisk analys.

Bygger på en litteraturöversikt,
djupgående intervjuer med 20
familjer, 6 fokusgrupper (N=27),
147 intervjuer med NGO-anställda,
intervjuer med 5 advokater och 2
fokusgrupper med socialarbetare
(N=16) samt en genomgång av
aktuella policies.
Tematisk analys.

inte hitta någonting positivt att säga om sin
socialarbetare. Föräldrarna definierade en bra soc.
arbetarens attityd: redo att lyssna, inte bossig, hjälpsam.
Case meetings etc.: många upplevde inte sig lyssnade
till. De upplevde också sig grillade, att mycket kritik
framfördes och att det deltog många på mötet vilka de
inte ens visste vilka det var. Ibland hade de även svårt
att förstå och hänga med i det som sas på mötet.
Support: få föräldrar hade fått hjälp från socialarbetaren
med att veta sina rättigheter. Många lämnades på egen
hand. Få kunde följa med och förstå vad som hände i
rättegången, men ingen av de intervjuade protesterade
mot själva rättegångsförfarandet eller hur de
behandlades där. Aftermath: en fjärdedel av föräldrarna
uppgav frivilligt att de skulle eller hade steriliserat sig.
Resultaten visade på att föräldrar kämpade i ett
kontradiktoriskt system som erbjöd minimalt stöd och
begränsade möjligheter att delta i beslutsfattande.
Föräldrar vars barn var placerade utanför hemmet
rapporterade en rad svårigheter som påverkade
förmågan att bibehålla positiva relationer till sina barn.
Dessa svårigheter inkluderade bl.a. konstanta
förändringar gällande besök, inställda träffar, svårigheter
att stå för kostnader kopplade till besöken, hur besöken
hanterades och övervakades, samt relationen till barnens
fosterfamiljer. Extra svårt var det för föräldrar vars barn
var långtidsplacerade att bibehålla en relation till barnen
samtidigt som de kämpade med sina känslor av förlust.
Att vara inblandad i Child Protection System kan ha en
djup påverkan på föräldrarnas liv. Känslan av sorg,
förlust, stigma, att hantera nya ekonomiska
förutsättningar och påverkan på familjerelationer och
anknytningen kan vända upp och ned på liv. Ofrivilligt
omhändertagande och känslor av sorg, ilska och förlust
kan få långvariga konsekvenser fysiskt, psykologiskt
och socialt. Dessa reaktioner kan vara överväldigande
och påverka möjligheten till en återförening.
Att bli stämplad som ”dålig förälder” påverkar

havare (av 38 hushåll
hade 35 erfarenheter
av att minst ett barn
omhändertagits).

självkänslan och kan få till konsekvens att föräldrarna
”stänger av” sina känslor, vilket i sin tur kan påverka
föräldernas förmåga att knyta an till barnet.
Resultaten visade på bristande stöd efter att barnen
omhändertas, både känslomässigt och i att hantera de
problem som orsakat placeringen. Istället förväntas
föräldrarna förändra sina beteenden utan stöd samtidigt
som de är extra sårbara utifrån situationen. Det kan leda
till sämre utfall både för barnen och för dem själva. Vad
de behöver är koordinerat stöd från det att kontakten
med Child Protection initieras, genom traumat kopplat
till omhändertagningen, till efter att de återförenas
alternativt förlorar vårdnaden permanent.

140 individer som
arbetar för olika
ickestatliga
organisationer
(NGOs) som
tillhandahållit stöd för
föräldrarna, 5
advokater samt 16
socialarbetare
verksamma inom
familjeenheten deltog
också i studien.
Schofield & Ward (2011).
Understanding and working
with parents of children in
long term foster care.
Storbritannien.

Forskningsrapport

Målstyrt urval.
Föräldrar vars barn
hade varit placerad i
(publicerad
fosterfamiljer under
som bok)
minst 1 års tid och där
barnet varit under 10
år gammal vid den
Socialt arbete. initiala placeringen.

Framkommer ej tydligt.
55 % (N=18) av
föräldrarna uppgav dock
att de hade problem med
missbruk, 52 % (N=11)
av mammorna att det
förekom våld i hemmet.
30 % (N=10) uppgav att
de var diagnostiserad
32 föräldrar, 24
med en psykisk sjukdom
mammor och 8
(depression, ångest,
pappor, ålder 29-55.
boarderline, schisofreni).
Föräldrarna hade
12 % (N=4) uppgav att
sammanlagt 120 barn, de hade inlärnings90 (75 %) av barnen
svårigheter och lika
hade någon gång varit många att de själva varit
omhändertagna. I
placerade under sin
många fall hade
barndom. Många av
barnen varit placerade föräldrarna hade upplevt
under stora delar av
flera av nämnda
sin barndom, upp till svårigheter. Vidare är det
10 år eller mer. När
möjligt att det finns
de först placerades
andra problem som inte

Syftet är att hjälpa
socialarbetare förstå
föräldrars upplevelser
av processen att få
sina barn omhändertagna och att lyfta
fram ett arbetssätt
bland socialtjänsten
som uppmärksamma
och stödjer föräldrar
som personer "med
egna behov"
samtidigt som den är
barnfokuserad.

Kvalitativ.
Enskilda intervjuer med föräldrar,
21 intervjuer med mammor, 5 med
pappor och 3 där båda föräldrarna
deltog. Två fokusgrupper med
föräldrar (N= 2+3) samt 3
fokusgrupper med socialarbetare
(totalt 22 deltagare).
Tematisk analys

Upplevelsen av förlust och separation var ett dominant
tema som framkom i intervjuerna vidare kopplingen
mellan förlusten och en förändrad identitet och
självkänsla. Vissa föräldrar kämpade med att se sig
själva som föräldrar, andra upplevde att de förlorade sin
identitet i samband med omhändertagandet. Brist på
information om barnet och dess mående var en faktor
som upplevdes försvåra bibehållandet av sin identitet.
Författarna kopplade föräldrarnas upplevelser till teorin
om kognitiv dissonans. Föräldrarna upplevde två
konfliktområden att lösa: det första gällande
motsägelsen mellan hur de ser sig själva som föräldrar
och hur andra människor (deras familjer, socialarbetare,
domstolar, grannar, samhället) ser på dem, det andra är
motsättningen mellan sina egna bilder av sig själv,
tanken om att man försökt vara en bra förälder krockar
med insikten om att barnen kommit till skada under
deras vårdnad. För att hantera dessa känslor utvecklar
föräldrarna olika strategier.
Föräldrarna upplevde chock, förnekelse, ilska, sorg,
depression till följd av omhändertagandet och känslorna
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var de mellan nyfödda nämnts p.g.a. föräldrarna
och 14 år gamla.
inte velat dela med sig av
den informationen med
forskarna.
Det framkommer inte
heller hur stor andel som
inledningsvis fått sina
barn tvångsomhändertagan, hur många som
”under press” frivilligt
gått med på placeringar
och hur många som
själva ansökt om insatser.
Dock står det att enbart
en minoritet av dem
fortsatte att vara frivilliga
placeringar, de flesta
slutade med
domstolsbeslut.

kunde bestå under lång tid. Förlust berörde dels
saknaden av barnet men även en förlust av
föräldrarollen.
Omhändertagandet och den efterföljande krisen ledde i
vissa fall till att de ursprungliga problemen förvärrades
och föräldrar som innan missbrukat vände sig till
droger/alkohol i ännu större utsträckning för att hantera
känslorna. För andre ledde omhändertagandet istället till
en känsla av lättnad och de kunde ta itu med problemen
som orsakat omhändertagandet.
Direkt efter omhändertagande upplevde både föräldrar
och socialarbetare att både kontakten och det stöd som
de fått innan minskade drastiskt.
Föräldrarna uttryckte vikten av att få information om
sina rättigheter som förälder, att bli lyssnade till, att
känna sig förstådda och att få vara ”experter” på sina
egna barn. Vidare att det var avgörande att få ta del av
information om barnen för att inte känna sig
exkluderade.
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Höjer (2007). Föräldrars
röster.
Sverige.

Forskningsrapport
(publicerad
som bok).

Målstyrt urval.

13 föräldrar som har
eller har haft sina
barn placerade i
Socialt arbete. familjehem (12
kvinnor och en man).
Även 3 socialarbetare
och 3 medarbetare
från allmänna
barnahuset
medverkade.

Framkommer ej. Dock
berättar föräldrarna om
att de vid omhändertagandet haft problem
med t.ex. missbruk av
alkohol och/eller
narkotika, våld och
psykisk ohälsa.

Syftet var att i form
Kvalitativ, fokusgrupper.
av fokusgruppintervjuer
inhämta kunskap om
Tematisk analys.
föräldrarnas
erfarenheter av att
deras barn var, eller
hade varit, placerade i
fosterhem.

Föräldrarna berättade om känslor av maktlöshet,
förtvivlan och desperation och en bristande förståelse
från socialarbetaren för att deras agerande var en följd
av den krisreaktion omhändertagandet startade.
Föräldrar upplevde att de förväntades handla rationellt,
förstå och acceptera instruktioner och samarbeta även
om de visade tydliga krisreaktioner. Reaktioner i form
av förtvivlan och aggressivitet möttes med kritik, och
togs ofta som bevis på att föräldern verkligen var
olämplig. Föräldrarna kände sig marginaliserade och
stigmatiserade och upplevde att de blev ”straffade” och
fick ”skylla sig själva” för att de exempelvis inte klarat
av att prioritera sina barn framför sina egna behov.
Stigmatiseringen och känslan av bristfällighet kunde
hindra föräldrarna från att vara goda föräldrar och göra
det som krävs av sådana – informera sig om barnen, vara
delaktiga och ta ansvar. Vidare upplevde de att social
arbetarna fokuserade på barnen och att de blev lämnade
själva med känslor av förtvivlan och övergivenhet.
Ett respektfullt förhållningssätt och en öppen och icke
värderande attityd är vad föräldrarna önskar sig av
kontakten med socialtjänsten. Vidare kontinuitet, att få
ha samma socialarbetare för att kunna bygga upp en
tillitsfull relation och slippa berätta sin historia om och
om igen.
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Haight, Black, Mangelsdorf,
Giorgio, Tata, Schoppe &
Szewczyk (2002). Making
visits better: The
perspectives of parents,
foster parents, and child
welfare workers. USA.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

Mammor till barn
mellan 24-60 mån.
gamla som haft sina
barn placerade i > 1
Socialt arbete. mån. men < 12 mån
och där målet var att
barnen skulle komma
hem igen.
28 mammor, 13
familjehemsmammor
samt 24 socialsekreterare från
familjeenheten.
Mammorna hittades
via socialkontorets
register.

Wells, Cathleen (2010). A
narrative analysis of one
mother's story of child
custody loss and regain.
USA.

Vetenskapligt
granskad
artikel.

1 singel-mamma på
55 år som har 3 barn.

Mammor som blivit
Socialt arbete. fråntagen vårdnaden,
fått sina barn
Psykologi.
placerade i
fosterhem och sedan
återfått den.

En av mammorna hade
sitt barn placerat frivilligt
och de övriga 27
ofrivilligt. Barnen var
placerade till följd av
vanvård (n=19), psykisk
misshandel (n=6),
sexuella övergrepp (n=1)
och våld inom hemmet
(n=2).

Svårigheterna kring
småbarnsföräldrarnas
besök i familjehemmen utifrån
mammornas,
familjehemsmammornas och
socialsekreterarnas
perspektiv.

Misshandel och
försummelse/bristande
omsorg,
missbruksproblematik

Att genom att
Kvalitativ, semistrukturerad
använda existerande
djupintervju.
teoretiska
Strukturerad narrativ analys.
koncept skapa en
djupare förståelse för
hur mammors
”modersidentitet”
förändras i och med
att de först blir
fråntagna och därefter
får tillbaka vårdnaden
om sitt barn.
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Kvalitativ. Semistrukturerade
djupintervjuer som varade 1-2
timmar vardera.
Kodning utifrån identifierade
faktorer som påverkade kvaliteten
på mödrarnas besök.

För alla 3 grupperna fanns det svårigheter runt besöken:
familjehemsmammorna i att stötta barnet före och efter
besöket, socialsekreteraren i att observera
föräldraförmågan och stötta föräldern och mammorna i
att hantera sorgen och känslorna över att ha fått sitt barn
omhändertaget. Mammorna uttryckte sorg, depression
och trauma över att ha förlorat sitt barn. Men utöver sina
egna känslor pratade flera även om sina barns känslor
och hur det påverkade besöken. Flera uttryckte skuld
över det som deras barn behöver gå igenom.
Socialarbetarna och fosterhemsmammorna tenderade
dock att inte uppmärksamma dessa känslor och ha
förståelse för hur det kunde påverka besöken.

Berättelsen visar på en mammas svårigheter att leva ett
moraliskt liv trots olika problem med partner, bostad
och alkohol- och droganvändning. Innan barnen blir
omhändertagna känner sig mamman osäker kring om
hon vill vara en mamma eller tonåring. På grund av
hennes missbruk går dock barnen in i samhällsvård och
barnens mormor blir deras fostermamma. Genomgående
är att barnens mamma jämför sig med deras mormor och
tillskriver sig själv negativa egenskaper. Efter barnen
hamnat i vård känner sig mamman förvirrad och brottas
med en känsla av att vilja vara med sina barn. Mamman
känner sig äcklad av sig själv: hon har en familj men tar
inte hand om den. Efter det följer en period där mamman
försöker och misslyckas med att ta hand om sina barn.

BILAGA 2
Författare och årtal

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Teman
Stigma
Makt
Roll/identitet
Kognitiv dissonans
Emotioner
Skam och skuld
Påverkan på livet och relationer
Krisreaktion
Barnets bästa
Relation till fosterfamilj
Relation till soc. arbetare
Stöd som erbjudits
Uttryckt önskan om stöd
Önskemål i kontakt med
socialarbetaren
Kritik mot socialtjänsten
Påverkar utfallet av placeringen
Behov av att samtala med andra
med liknande erfarenheter
Implikationer för socialt arbete
Övrigt
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Studie 4

Studie 5

Studie 6 …

