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Sammanfattning 
En placering sker för att ett barn är i behov av att låna en familj för att få en trygg uppväxt och 

i detta kan det finnas biologiska barn. Vad händer med dem? Tidigare forskning presenterar 

en brist på uppmärksamhet åt de biologiska barnen från både forskare och yrkesaktiva. Syftet 

med denna studie är att undersöka biologiska barns upplevelser i att ha haft föräldrar som 

varit familjehem under deras uppväxt men även hur de ser på den egna kontakten med 

socialtjänsten. I en kvalitativ intervjustudie har vi sökt svar hos fem olika personer som idag 

är mellan 21-47 år men som under sin uppväxt hade föräldrar som var familjehem. Vi har 

genomfört semistrukturerade intervjuer och analyserat resultatet med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Studien bekräftar en brist av uppmärksamhet från socialtjänsten gentemot de 

biologiska barnen som den tidigare forskningen visat. Det framkommer även att 

intervjupersonerna har olika upplevelser men gemensamt har de tagit med sig positiva 

erfarenheter av detta. Resultatet av denna studie är att olika upplevelser kan ge samma 

erfarenhet.  
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Förord  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla våra intervjupersoner som med en värme och 

öppenhet delat med sig av sina egna upplevelser. Utan er hade denna studie inte varit möjlig 

att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare Urban Karlsson för all den nya kunskap vi fått och för alla 

svar på dem frågor vi haft.  

Slutligen vill vi tacka Socialtjänsten i Umeå och Boden samt en vän till oss som hjälpt till att 

hitta intervjupersoner.  

Återigen, ett stort tack till er alla! 

 

Klara & Ebba  
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Inledning 

Problemformulering 

Att bli placerad som barn ska möjliggöra att få en trygg och säker uppväxt. Under 

placeringstiden har socialtjänsten ett ansvar att förse det placerade barnet med adekvat 

information om insatsen och dess rättigheter. Bortsett från att de insatser som barnet ges ska 

bestå av en god kvalité, ska barnet även ges möjlighet utifrån samhällets etiska ansvar att dela 

sina erfarenheter och synpunkter på vården (Socialstyrelsen, 2016).  

Enligt Socialstyrelsen (2016) utförs en familjehemsplacering i syfte för barnets bästa, men 

vad händer med det biologiska barnet vars föräldrar är familjehem? Vi tycker att det 

biologiska barnet också ska beaktas i frågan om barnets bästa och ges möjlighet att dela sina 

upplevelser av situationen. Vi vet att en familjehemsplacering handlar om att ge 

förutsättningar för en trygg uppväxt till det placerade barnet, men det ska i sin tur inte skapa 

en dålig situation för de biologiska barnen.  

Vi har under en tid både sett och läst forskning där familjehem, placerade barn och 

socialtjänsten benämns i fokus. Det finns olika vinklar och kombinationer av vad man har 

undersökt, det finns även en del forskning om biologiska barns upplevelser och hur de 

uppfattat tiden med föräldrar som familjehem. Vår tanke utvecklades när vi hittade tidigare 

forskning om biologiska barn och deras upplevelser av stöd från deras föräldrar samt 

socialtjänsten. Utifrån detta har vi sett en saknad av studier som kombinerar de biologiska 

barnens upplevelser att ha föräldrar som familjehem med vilket stöd de fått från 

socialtjänsten. Vi har sett båda delarna men inte i ett sammanhang och därför har vi valt att 

kombinera dessa två ämnen som förekommer i tidigare forskning.  

Det kan upplevas som att de biologiska barnens röst inte är lika viktig i den situation en familj 

ställs inför när de tar emot barn som blir placerade. Lika stor omställning som det kan vara för 

ett barn att komma till en ny och okänd familj, kan det även vara för det biologiska barnet. 

Det behöver varken vara av en negativ eller positiv karaktär men det finns där och bör talas 

om i kombination med hur socialtjänsten har kontakt med de biologiska barnen.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka biologiska barns upplevelser i att ha haft föräldrar 

som var familjehem under deras uppväxt, samt hur de ser på kontakten med socialtjänsten.  

Frågeställningar 

 

1. Anser biologiska barn som växt upp med föräldrar i ett familjehem att det påverkat 

deras uppväxt? 

2. Har socialtjänsten involverat de biologiska barnen i besluten om att bli ett familjehem? 

3. Vilka erfarenheter har följt med upplevelsen av att vara ett biologiskt barn med 

föräldrar i ett familjehem?  

Begrepp 

Avsnittet presenterar en förklaring av två viktiga och återkommande begrepp som återfinns i 

vår uppsats.  

Barn: I Barnkonventionen (2009) definieras varje individ som är under 18 år som ett barn, om 

inte barnet omfattas av någon lag som gör barnet myndig vid en tidigare ålder.  

Familjehem: Ett av de centrala begreppen i vår uppsats är familjehem. I 

socialtjänstförordningen 3 kap 2 § definieras begreppet familjehem som ett enskilt hem som 

på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för 

vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (SFS 2018:1935).  
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Tidigare forskning 

I en studie har Höjer (2007) undersökt hur biologiska barn till föräldrar som är familjehem 

påverkas när det flyttar in ett placerat barn i deras hem. I undersökningen framkommer det att 

de biologiska barnen ibland kan ha svårt att förstå hur det placerade barnet agerar, detta 

eftersom att de ofta kommer från andra familjeförhållanden. Det framkommer även att de 

biologiska barnen accepterar att deras föräldrar inte kan ge lika mycket tid och 

uppmärksamhet till dem som innan. De biologiska barnen förklarar det som att de förstår att 

föräldrarna inte har lika mycket tid som innan i och med familjehemsplaceringen. Höjer 

(2007) lyfter även den brist på uppmärksamhet som de biologiska barnen och deras situation 

får, både från forskare och yrkesaktiva. Detta bland annat eftersom att de biologiska barnen 

snarare ses som en del av familjen och inte som enskilda individer. En annan anledning till att 

de biologiska barnen inte får denna uppmärksamhet kan också vara för att föräldrarna anses 

vara fungerande och kompetenta vilket i sin tur leder till att de biologiska barnen antas kunna 

klara av olika belastningar. I resultatet presenteras även att de biologiska barnen engagerar sig 

i att ta hand om det placerade barnet och tar därigenom mycket ansvar. 

Det finns biologiska barn som beskriver tiden med föräldrar som familjehem som något där 

det saknades en del egen tid med föräldrar och att uppmärksamheten blev delad med andra 

barn. Tiden innan de var familjehem återspeglas av barnen som att ha förändrats med 

uppdraget och den utökade familjekonstellationen. Det är Adams, Hasset och Lumsden (2018) 

som i en studie har genomfört intervjuer med biologiska barnen som berättar om sina 

upplevelser om att dela sina föräldrar med någon annan en lånad tid. Det framkommer hur de 

unga kunde känna frustration mot sina föräldrar och en del av de deltagande kunde även 

känna sig skyldiga när det uppstod konflikter med det placerade barnet. Adams med kollegor 

(2018) lyfter fram att deltagarna trots sina uttalanden om bristande uppmärksamhet och känsla 

av skyldighet i konflikter ändå beskrev hur de tog ansvar och skyddade de placerade barnen. 

Detta skulle kunna förklaras med det Höjer (2007) delar från sin studie om hur de biologiska 

barnen upplevde förlorad tid med sina föräldrar men ändå hade en acceptans och förståelse 

med hänsyn till familjehemsplaceringen. De biologiska barnen i Adams med kollegors (2018) 

studie beskriver bara att det förändrats och att de saknar tid med föräldrarna men lyfter aldrig 

fram om de känner en acceptans för det eller inte. Däremot kan det sista uttalandet om hur de 

tog ansvar och skyddade det placerade barnet under tiden även kopplas till en slags acceptans 

för hur det förändrades med föräldrarna vid placering.  

I en internationell studie har man undersökt den inverkan och begränsningar som det 

biologiska barnet i ett familjehem har vilket kan kopplas samman med det Höjer (2007) 

skriver om hur de biologiska barnen inte får rätt uppmärksamhet. Roche och Noble-Carr 

(2017) studie bekräftar hur de biologiska barnen är skickliga i den sociala aspekten och kan 

bidra till samt påverka den miljö som det placerade barnet vårdas i. Trots detta är de 

biologiska barnens inverkan begränsad och de ställs inför utmaningar eftersom det finns 

bristande information och stöd för dessa barn. Roche och Noble-Carr (2017) hänvisar till 

tidigare internationell forskning som visar på de biologiska barnens inflytande av omsorgen 

för det placerade barnet något som även deras egna studie visade. Studiens resultat pekar på 
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att när barn får bekräftelse för deras del i att vara familjehem och inflytelserika sociala 

aktörer, ökar även deras deltagande i det gemensamma samhällssystem som råder. Höjer 

(2007) lyfter fram den avsaknad av uppmärksamhet bland de biologiska barnen samtidigt som 

Roche och Noble-Carr (2017) visar resultat på hur viktiga de är i uppdraget som familjehem. 

Detta visar tydligt hur medvetna vi är om att de biologiska barnen hamnar i skymundan men 

även att de kan vara viktiga och ha mer inflytande än både socialtjänst och föräldrar förstår.  

I en kvalitativ studie där information inhämtas från 15 biologiska barn samt 14 föräldrar som 

är familjehem presenteras resultat kring de biologiska barnens upplevelser av att ha tagit emot 

ett familjehemsplacerat barn. Raineri, Calcaterra och Folgheraiter (2018) nämner precis som 

Höjer (2007) att biologiska barn i familjehem får bristfällig uppmärksamhet trots att dessa 

barn ingår i en process som påverkar deras liv och spelar en stor roll i familjehemmen. De 

biologiska barnen som intervjuades talade om flera positiva aspekter med att vara familjehem.  

Dels att de fick en ny betydelsefull person i deras liv samt att de fick förståelse om att det 

finns människor i svåra situationer och att de fick möjlighet att hjälpa dessa.  

Raineri med kollegor (2018) nämner förutom de positiva aspekterna säven de biologiska 

barnens negativa aspekter som de upplevt. Ett exempel på en negativ upplevelse de biologiska 

barnen hade var att de ofta kände en oro kring det placerade barnet eller en oro över att 

föräldrarna skulle behöva vara oroliga över det placerade barnet. En annan negativ upplevelse 

var att flera av de biologiska barnen kunde känna en svartsjuka när det kom till föräldrarna 

och det placerade barnet. De biologiska barnen berättade att de kände att de tog en stor del i 

att ta hand om det placerade barnet och kände sig som delaktiga i familjehemsplaceringen. De 

biologiska barnen uttryckte även att de inte kände att de behövde stöd från socialarbetare för 

deras egna mående men att de däremot hade behövt stöd från socialarbetare i hur de kan 

hjälpa det placerade barnet på bästa vis. De biologiska barnen kände sig som viktiga personer 

i omhändertagandet av det placerade barnet men upplevde inte att socialarbetare såg på dem 

på detta vis.  

Berggren och Carlzon (2013) har även de i en kvalitativ studie undersökt hur de biologiska 

barnens erfarenheter ser ut efter att ha haft föräldrar som var familjehem under deras uppväxt. 

Deras studie visade på varierande upplevelser av hur det varit att leva som biologiskt barn i 

familjehem men majoriteten var eniga om att de fått vara delaktiga i uppdraget. Däremot 

framställs det hur de biologiska barnen upplevde en avsaknad av kontakt med socialtjänst i 

form av stöd och information. Detta konstateras även av Raineri med kollegor (2018) som 

också beskriver hur de biologiska barnen i deras undersökning uttryckt hur de saknade 

kontakt med socialarbetare under tiden deras föräldrar var familjehem. 

Höjer och Nordenfors (2006) har i en studie mött biologiska barn vars föräldrar är 

familjehem. De har fått ta del av i största fall positiva erfarenheter där de biologiska barnen 

beskrivit ett stort engagemang för de placerade barnen. I studien från Raineri med kollegor 

(2018) delade även där de biologiska barnen positiva aspekter med det de upplevt och även 

där konstaterades ett engagemang gentemot den som var boende hos dem för tillfället. Höjer 

och Nordenfors (2006) beskrev detta engagemang utifrån sin studie som att i flesta fall vara 



5 
 

en tillgång men det kan även leda till att de biologiska barnen får lära sig leva med mindre 

uppmärksamhet och mindre tid med sina föräldrar. Precis som Höjer (2007) redovisat har 

även Raineri med kollegor (2018) framfört att de biologiska barnen riskerar en bristande 

uppmärksamhet från sina föräldrar men även från socialtjänst. Något som denna studie 

ytterligare visade och enligt Höjer och Nordenfors (2006) finns det en brist på beaktning 

gällande de biologiska barnens situation i det hela.  

Höjer (2007) samt Raineri med kollegor (2018) skriver likväl som Thomson och McPherson 

(2011) om några positiva upplevelser som biologiska barn i familjehem delat med sig av. I 

Thomson och McPherson (2011) studie använder de sig av publicerade artiklar som de 

analyserar. I dessa artiklar beskriver de biologiska barnen att de upplever att de i och med att 

ha varit familjehem har blivit bättre på att lyssna och kommunicera samt att de fick en ny vän 

i det placerade barnet som de kunde umgås med. Förutom dessa positiva upplevelser 

beskriver även vissa biologiska barn att de upplevde en distansering mellan sig själva och 

deras föräldrar. De biologiska barnen beskriver att de inte fick samma tid och uppmärksamhet 

som tidigare när det placerade barnet kom in i familjen. Förutom mindre tid och 

uppmärksamhet från sina föräldrar beskrev även många biologiska barn att de fick mindre 

personligt utrymme och inte fick ha saker för sig själv på samma sätt som tidigare. Två 

exempel på detta som Thomson och McPherson (2011) tar upp i sin studie är biologiska barn 

som behöver dela sovrum eller personliga ägodelar med det placerade barnet.  

Det framkommer både från Höjer (2007) och Raineri med kollegor (2018) att de biologiska 

barnen riskerar att hamna i skymundan vid vissa frågor rörande deras roll att vara familjehem. 

Enligt Roche och Noble-Carr (2017) har deras studie visat att de biologiska barnen upplever 

att de sällan är delaktiga i familjens beslut om att bli familjehem. Detta är första delen i de 

biologiska barnens roll men redan från idé innan verkställighet har de många gånger hamnat i 

skymundan. Roche och Noble-Carr (2017) beskriver att en del av barnen tydliggjorde detta 

med att de vid tidpunkten var unga. Däremot var de flesta eniga om att de efter beslut om att 

bli familjehem fick lite information om uppdraget och hur det skulle kunna påverka deras 

egna liv med sina föräldrar. Denna studie har visat på att de biologiska barnen har en viktig 

roll i att ta emot placerade barn men ändå blir det tydligt hur de inte får erkännande för sin 

delaktighet vilket även Höjer (2007) beskriver att även fast de biologiska barnen är förstående 

för att föräldrarna har mer begränsad tid kan de känna en avsaknad av uppmärksamhet 

gällande deras roll i det hela.  

Williams (2017a) har gjort en studie om biologiska barn till föräldrar som är familjehem i 

Irland. I hans studie intervjuas 15 personer, som vid denna tidpunkt är mellan 18-25 år gamla 

men som har erfarenheter av att ha varit biologiska barn i familjehem under deras uppväxt. 

Med stöd av Williams (2017a) egna resultat samt tidigare forskning beskriver han hur det är 

en viktig faktor att biologiska barn känner sig inkluderade och välinformerade för att en 

familjehemsplacering ska bli lyckad. Flera av de deltagande i studien menade att biologiska 

barn borde få vara mer delaktiga i beslut som tas, detta då de biologiska barnen är en central 

del i familjehemmets process. I studien framkommer även att brist på stöd till de biologiska 

barnen kan vara en bidragande del till att ett familjehem inte fungerar. Att det familjehem som 
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det placerade barnet hamnar i inte fungerar skulle kunna leda till ytterligare otrygghet och 

instabilitet för det placerade barnet. 

Nordenfors (2016) fokuserar på de biologiska barnens delaktighet i en studie där majoriteten 

av de svarande har upplevt sig delaktiga i den vardagliga omsorgen som familjehem. 

Williams (2017a) beskrev vikten av att de biologiska barnen känner sig inkluderade och 

välinformerade vilket kan öka förutsättningarna för en god placering. Delaktighet i vardagen 

är en del av detta vilket både Nordenfors (2016) och Williams (2017a) presenterar men det 

som de deltagande i båda studierna är enade om är avsaknaden av delaktighet i det officiella 

uppdraget som familjehem och det som hör till. Nordenfors (2016) beskriver denna avsaknad 

utifrån vad de biologiska barnen sagt om hur de inte fått uppmärksamhet under 

rekryteringsprocessen och att de inte uppfattar att de egentligen deltar i uppdraget. Trots att de 

deltagande upplevt att de inte var delaktig i beslut och uppdraget att vara familjehem, var det 

en del av dem som förklarade det med att de vid tidpunkten var för unga. Medan en del av de 

biologiska barnen beskrev sig vara i samma ålder men ändå kände att de var gamla nog att 

vara en del av beslut och uppdrag. Nordenfors (2016) konstaterar att vara för ung inte är något 

absolut utan en varierande variabel mellan de deltagande i studien.  

Williams (2017b) har i en studie om biologiska barn till föräldrar som är familjehem 

undersökt hur de kan påverkas när det placerade barnet lämnar. I resultatet framkommer det 

att de biologiska barnen upplevde det förvirrande när det placerade barnet lämnade familjen 

och att de inte fått någon förklaring av varken föräldrar eller professionella kring varför och 

när placeringen upphörde. Att inte få förklarat för sig varför och när det placerade barnet 

lämnar familjen kan också leda till att de biologiska barnen i vissa fall kan känna skuldkänslor 

för att det placerade barnet fått lämna. Williams (2017b) skriver att det därför är av stor vikt 

att de biologiska barnen blir informerade om anledningarna till varför det placerade barnet ska 

lämna familjen.  

Både föräldrar och professionella bör också vara medvetna om att de inte ska underskatta den 

stora effekten som avsked av det placerade barnen kan ha på de biologiska barnen. Detta 

resultat som framkommit kan även appliceras på det Nordenfors (2016) och Williams (2017a) 

utgav gällande vikten av de biologiska barnens delaktighet i uppdraget som familjehem. I 

denna studie visade det sig att när de inte fick vara delaktiga vid ett avslut med ett placerat 

barn kunde det även leda till skuldkänslor, förvirring och framförallt att ingen upplever sig få 

vara delaktig när ett placerat barn lämnar familjen. Även Höjer (2007) och Raineri med 

kollegor (2018) konstaterade av sina resultat att de biologiska barnen i många fall hamnar i 

skymundan och deras roll glöms bort. Deltagande i den tidigare presenterade forskningen har 

i de flesta fall varit eniga om att de upplever en avsaknad av delaktighet vilket även Williams 

(2017b) studie visar på. I den forskning som det hänvisas till går det att följa ett mönster där 

vi ser att många av de biologiska barnen upplever att de inte får vara delaktiga i beslut om att 

bli familjehem eller rekryteringsprocessen. Vidare visar forskningen att många glöms bort i 

viktiga frågor under tiden ett uppdrag är aktivt och att de flesta upplever en avsaknad av 

information när en placering avslutas. 
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Metod 
Avsnittet presenterar hur vi gått tillväga för att genomföra vår studie.  

Litteratursökning  

I sökandet av tidigare vetenskapliga artiklar och studier har vi använt oss av databaserna 

SocIndex, Swepub och DivaPortal. Vi har även sökt relevant kunskap till vår studie via 

Socialstyrelsen, Unicef samt lagar och riktlinjer från riksdagens hemsida. De sökord vi använt 

oss av för att hitta material till tidigare forskning var birth children, foster siblings, foster care 

men även svenska översättningar av dessa ord. Vi valde att använda oss av både svenska och 

internationella studier om biologiska barn i familjehem för att få en så bred kunskapsöversikt 

som möjligt.  

Kvalitativ forskningsmetod 

Vår studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod med en tolkningsinriktning som enligt 

Bryman (2018) handlar om att verka utifrån hur den deltagande förstår den gemensamma 

verkligheten. Med det syfte som formulerats med ett fokus på upplevelser utifrån de 

biologiska barnen blev det naturligt att arbeta med den kvalitativa forskningsmetoden. 

Bryman (2018) beskriver att detta arbetssätt handlar om att få information från den deltagande 

utifrån vad den upplever och tolkar av verkligheten vilket vi med hjälp av intervjuer kunnat 

göra. Enligt Larsson (2005) är intervjuer i kvalitativ forskning en metod som ger oss direkta 

tankar, känslor och upplevelser från intervjupersonen. Med denna metod har vi genomfört vår 

studie med ett försök till att uppleva vad den andra upplever som Larsson (2005) beskriver 

som en riktlinje i den kvalitativa forskningen.  

Under arbetets gång med den kvalitativa forskningsmetod har vi tagit hänsyn till den 

förförståelse som funnits hos oss båda gällande det ämne vi har studerat. Den ena av oss har 

haft praktik på socialtjänsten och genom det varit i kontakt med både familjehem, biologiska 

barn och placerade barn. I arbetet med denna studie har denne person haft det med sig och fört 

en dialog med den andra av oss för att inte hamna i förförståelse utan möta vår studie med en 

öppenhet. Men det har även gått att använda den förförståelse som personen i fråga haft och ta 

hjälp av den i sökandet av intervjupersoner men även i skrivandet av arbetet. Den andra av oss 

har endast haft en förförståelse om vad familjehem innebär och använts sig av det för att tidigt 

i arbetets gång sätta sig in i ämnet och ha lättare att förstå. Detta har inte upplevts ha en 

påverkan i arbetet som lett oss in på något speciellt utan denna person har endast kunnat ta 

hjälp av sin förförståelse. Vi båda anser att den förförståelse vi haft har vi varit medvetna om 

och använt den med största respekt för den studie vi genomfört.  
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Urval 

Vi har i vår studie genomfört intervjuer med fem olika individer som alla har erfarenheter av 

att vara biologiskt barn i familjehem. Vi har valt att avgränsa oss till att endast intervjua 

myndiga individer, det vill säga individer som är minst 18 år gamla men som under sin 

uppväxt haft föräldrar som tagit emot placerade barn i familjen. Vår studie syftar till att 

undersöka det som varit under uppväxten, därav föll det sig naturligt med en nedre 

åldersgräns på 18 år för att avgränsa till dem som haft en uppväxt och inte är mitt i den. 

Individerna som varit med i vår studie har under tiden för intervjuerna varit mellan 21-47 år 

gamla. Vi ser det som en fördel att vi haft ett brett åldersspann eftersom det gett oss 

upplevelser av att ha haft föräldrar som var familjehem under olika årtionden. Oavsett om det 

var nyligt man var mitt i uppväxten eller länge sedan har vi sett att ens upplevelser och tankar 

kring hur det var ändå finns kvar. 

I sökandet till intervjuer av individer med upplevelser av att ha varit biologiska barn i 

familjehem har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är enligt 

Bryman (2018) ett urval som omfattar individer som i stunden finns åtkomliga för forskaren.  

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval då detta blev det enklaste 

tillvägagångssättet för oss att hitta intervjupersoner till vår studie. Detta eftersom att vi sedan 

innan hade kontakt med professionella som arbetar med familjehem och kunde presentera oss 

för deras myndiga biologiska barn. Vi fann även lämpliga intervjupersoner till vår studie 

genom andra privata kontakter då vi frågade runt bland personer vi känner. Bryman (2018) 

beskriver även detta som att den som finns tillgänglig och är villig att delta får göra det vilket 

blev aktuellt för oss i vårt urval till vår studie. Två av våra intervjupersoner fick vi 

kontaktuppgifter till från socialtjänsten i Umeå och Boden. En av våra intervjupersoner kunde 

vi ta kontakt med via en gemensam vän. De två resterande personerna hittade vi genom 

sociala medier då vi publicerade en kort text om att vi sökte intervjupersoner. Den första 

kontakten med våra intervjupersoner togs via telefon och sociala medier för att sedan boka in 

tid och plats för genomförandet av intervjun. 

Datainsamlingsmetod 

Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in data som 

besvarat studiens frågeställningar gällande biologiska barns upplevelser av att växa upp med 

föräldrar som är familjehem samt hur de upplevt deras kontakt med socialtjänsten under 

denna period. Under förberedelserna inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 

1) med relevanta frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar samt ett informationsbrev 

(se bilaga 2). Detta informationsbrev har författats utifrån det informationskrav som råder 

enligt Vetenskapsrådet (u.å). Det innebär att vi som forskare ska informera den deltagande om 

vad det innebär att delta och vilka villkor som gäller för den enskilde. Informationsbrevet 

skickades skriftligen till några av intervjupersonerna medan vissa fick det muntligen på grund 

av tidigare personlig kännedom. Enligt Vetenskapsrådet (u.å) är det viktiga när informationen 

ges och inte hur.  
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Utifrån vår intervjuguide försökte vi skapa så öppna frågor som möjligt för att 

intervjupersonerna skulle ha möjlighet att svara utifrån sig själva och inte ledas till ett visst 

svar på grund av frågans utformning. Bryman (2018) skriver att forskare som använder sig av 

semistrukturerade intervjuer har en intervjuguide inför intervjun med olika frågor som ska 

ställas till intervjupersonen. Dessa intervjuer är flexibla på så vis att intervjupersonen får 

svara på frågorna på sitt egna vis. Dessutom behöver inte intervjuguiden följas strikt av 

forskaren utan frågorna får ställas i vilken ordning som helst och följdfrågor får också ställas 

fritt utifrån vad intervjupersonen berättar vilket vi ansåg vara viktigt i våra intervjuer.  

Fyra intervjuer av de totalt fem som vi gjort har genomförts via telefon varav den femte 

genomfördes vid ett fysiskt möte. Vi valde att genomföra telefonintervjuer med fyra av 

intervjupersonerna eftersom dessa bor på annan ort och vi inte hade någon möjlighet att ta oss 

dit, dels på grund av resurser men även ur en tidsaspekt. Utifrån vårt syfte med studien ansåg 

vi att en fysisk intervju inte var nödvändig. Vi ville ha ut personernas egna upplevelser och 

utifrån vårt syfte med studien ansåg vi att det ickeverbala, som exempelvis kroppsspråk, inte 

var av någon större vikt. Det viktiga för oss var att få ta del av det personerna uttryckte verbalt 

och kom inifrån dem, inte det som syntes utifrån.  

Vid intervjutillfällena inhämtade vi ett samtycke som enligt Vetenskapsrådet (u.å) ska göras 

utifrån det samtyckeskrav som råder. Detta innebär att vi som forskare ska inhämta samtycke 

från den deltagande eftersom den enskilde alltid har egen rätt att bestämma över sin 

medverkan. Efter att samtycke givits för att genomföra intervjun blev intervjupersonerna 

tillfrågade om de tyckte att det var okej att samtalet spelades in. Syftet med att spela in 

intervjuerna var för att vi sedan skulle transkribera dem och ta bort det irrelevanta för vår 

studie. Men även för att intervjupersonernas egna röst var viktig och inte vad vi uppfattat att 

de sagt. Ljudinspelningarna gav oss även möjlighet att lyssna fler gånger på vad 

intervjupersonen sagt men även hur som Bryman (2018) beskriver är en vanligt 

förekommande anledning till varför forskaren spelar in intervjun. Vid genomförandet av 

intervjuerna hade vi med oss intervjuguiden som stöd men helheten formades av följdfrågor 

och egna reflektioner från intervjupersonerna. Tidsåtgången för intervjuerna var olika och 

hamnade mellan 25-45 minuter. Enligt Bryman (2018) är det ett kännetecken för 

semistrukturerade intervjuer som menar att det ofta skiljer sig från intervju till intervju på hur 

lång tid det tar för att det finns en frihet.  

Bryman (2018) förklarar att pålitlighet i en studie kan likställas med reliabilitet. Utifrån vad 

som beskrivs av datainsamling går det att göra en bedömning om vår studie har en pålitlighet. 

Detta eftersom att det går att utläsa att intervjupersonerna förstod de frågor som ställdes samt 

att vi förstod de svar som intervjupersonerna gav. Transkriberingen av intervjuerna gick även 

till på ett lättsamt vis utan några svårigheter vilket kan stärka studiens pålitlighet ytterligare. 

Det är av vikt att göra en fullständig och detaljerad beskrivning av forskningsprocessen som 

vi gjort för att det ska gå att utläsa en pålitlighet förklarar Bryman (2018). Därför har det även 

varit av vikt att tydliggöra en problemformulering som beskriver betydelsen av studiens 

genomförande. Genom att använda vår forskningsprocess som vi redogjort för på ett utförligt 

sätt kan andra pröva studiens pålitlighet.  
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Analysmetod 

För att analysera det data som insamlats till studien har vi använt oss av en kvalitativ 

innehållsanalys. Bryman (2018) beskriver att denna metod används för granskning av data 

med ett fokus på forskarens roll vad gäller konstruktion av mening i och av texter. Det är av 

vikt att låta kategorierna skapas från den data som finns vid användning av denna metod. Men 

även att använda sig av och ha en förståelse för vilken betydelse som finns i sammanhanget 

vid analysen.  

För att använda oss av den kvalitativa innehållsanalysen började vi med att transkribera 

samtliga intervjuer för att ta bort den irrelevanta data för studien. Det var viktigt för oss att det 

som analyserades hade en mening och att det fanns en betydelse i sammanhanget. Efter 

transkribering valde vi att göra en ytterligare avgränsning genom att ta ut meningsbärande 

enheter som svarade på studiens syfte. Under denna process hade vi konfidentialitetskravet i 

åtanke som enligt Vetenskapsrådet (u.å) handlar om att ge den deltagande största möjliga 

konfidentialitet men även att behandla personuppgifter med respekt för att undvika att 

obehöriga får tillgång till dem. Detta kunde vi göra genom att endast behålla kön och ålder vid 

de meningsbärande enheterna och lämna kvar resterande personuppgifter vid 

transkriberingen. Efter att de meningsbärande enheterna tagits ut utformades koder som 

sammanfattade vardera enheten.  

Utifrån koderna utformades sedan olika kategorier som dels kunde koppla samman de olika 

intervjuerna och svara på vårt syfte men framförallt skapas av sig själv från den data som 

fanns. Utifrån den kvalitativa innehållsanalys var det av stor vikt att låta kategorierna leva ett 

eget liv och uppstå från den data som fanns, och inte från oss och vår förförståelse. Totalt blev 

det åtta kategorier som framkom av den insamlade data och omfattade det viktiga som var 

relevant för vår studie. Till sist formulerades ett tema utifrån helheten av materialet i samtliga 

intervjuer som även den uppstod av data och inte egna värderingar. Trots att Bryman (2018) 

beskriver kategorierna som en tyngdpunkt för att skapas av data, ansåg vi ändå att även temat 

skulle skapas från det eftersom den blev sammanfattande för alla kategorier. Detta beskrivs 

även i kodningsschemat (se bilaga 3). Vid analysen av all insamlade data hade vi 

nyttjandekravet som en grund för hur vi hanterade all data. Enligt Vetenskapsrådet (u.å) 

handlar detta krav just om att det vi samlat in från den enskilda endast får användas i syfte för 

vår forskning. 
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Validitet 

Begreppet validitet innebär i vilken omfattning metoden som används egentligen undersöker 

det den är avsedd att undersöka (Kvale, 1997). I denna studie har data samlats in genom 

kvalitativa intervjuer med personer som under deras uppväxt har varit biologiskt barn till 

föräldrar som var familjehem. Dessa personer besitter egna kunskaper och erfarenheter kring 

deras upplevelser av att ha varit biologiskt barn i ett familjehem samt hur de upplevde deras 

kontakt med socialtjänsten vilket är syftet med denna studie. Hela studien bygger på den 

enskildes egna upplevelser och utifrån semistrukturerade intervjuer med tillhörande 

intervjuguide kunde detta fångas upp.  

Den externa validiteten handlar om att göra en övergripande granskning av resultatet för att se 

om det i en motsvarande situation skulle hända något liknande (Kvale, 1997). Denna studie 

kan avläsas med validitet utifrån det urval som gjorts där personer som är specialiserade på 

ämnet är de deltagande. Studien bygger på upplevelser och tillhandahåller bara den som 

faktiskt har upplevt det som ska undersökas. I en liknande situation skulle något liknande 

kunna hända eftersom värderingar även kan finnas i ett språk eller struktur. Vi skulle kunna 

utgå ifrån att de personer som är med i vår studie besitter en liknande värdering för något 

utifrån att de varit i en liknande struktur. Skulle någon använda det urval vi gjort och inhämta 

information från någon som varit i en liknande struktur skulle något likt vårt resultat kunna 

hända.  

Bryman (2018) beskriver att intern validitet innebär att det ska förekomma en samstämmighet 

mellan forskarens uppfattning och de teoretiska tankesätt som utvecklas i genomförandet av 

studien. I denna studie ser vi en fördel med att vi är två forskare som har analyserat den 

insamlade data. Vi tror att det kan vara en bidragande faktor till att faktiskt tolka det 

intervjupersonen säger och inte utgå från sin egen uppfattning. Denna studie kan ses med 

intern validitet utifrån att vår uppfattning är likgiltig med det teoretiska som växt fram i 

arbetet med den insamlade data som finns men även för att två forskaren kan vara till en hjälp 

för att utveckla en tydligare relevans i analysen. Även av vikt är att vi har genomfört analysen 

med empiri nära till hands, vilket framgår av vårt analysavsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Empiri 
I detta avsnitt presenteras våra intervjupersoner samt den insamlade data vi fått genom 

intervjuerna i ett antal kategorier.  

Intervjupersoner  

Vi har mött fem olika individer med åldrarna 21, 23, 25, 30 och 47 år som under sin uppväxt 

haft föräldrar som varit familjehem. Vi har valt att döpa om våra intervjupersoner för att 

skydda dem och förenkla läsningen i detta avsnitt. Utifrån namntoppen 2018 för flick- och 

pojknamn har vi döpt om våra intervjupersoner enligt följande Alice, Maja, Lilly, Ella och 

William (SCB, 2019).  

Relationer inom familjen 

När vi genomförde våra intervjuer frågade vi våra intervjupersoner kring hur de upplevde 

deras relationer inom familjen både innan och under den tiden de var familjehem. Detta för att 

se om de upplevde någon förändring och i så fall vad de tror att det berodde på. Något vi 

finner återkommande i samtliga intervjuer är att relationerna med föräldrarna upplevdes 

oförändrade. Lilly och William beskrev båda hur relationerna var oförändrade och att de inte 

upplevde något annorlunda från innan eller under uppdraget som familjehem.  

“Jag hade en bra relation med mina föräldrar och min syster innan vi blev familjehem, det 

var väldigt okomplicerat och det blev ingen skillnad i relationerna när vi blev familjehem.” – 

Lilly 

“Ingen relation förändrades när vi blev familjehem, vi har alltid haft bra relationer.” – 

William 

Även Ella beskrev att relationerna inom familjen var oförändrade men hon förklarade att hon 

upplevde en omställning och hur det i perioder kunde vara ansträngt i familjen. Maja hade 

inget minne av att hon upplevde någon förändring inom relationerna men att dela 

uppmärksamhet med de placerade barnen kom med tiden då de var familjehem.  

“Relationen med mina föräldrar har alltid varit bra, det fanns alltid någon hemma. Jag tror 

inte att det blev så stor skillnad när vi blev familjehem, det blev en omställning men 

relationerna i familjen förändrades inte, det har inte påverkat oss negativt trots att det ibland 

kunde bli ansträngt i perioder.” – Ella 

“Jag kan inte komma ihåg någon märkbar skillnad på relationerna i familjen när vi blev 

familjehem. Jag fick dela uppmärksamheten med de placerade barnen men det var ingen 

skillnad i relationerna direkt. Det var sig ganska likt som innan.” – Maja 
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Likt de andra beskrev Alice att det var mestadels oförändrade relationer. Däremot upplevde 

hon att det fanns en relation som förändrades till skillnad från dem andra fyra personerna som 

beskrev alla oförändrade.  

“Jag har alltid haft en bra relation med mina föräldrar och det förändrades inte när vi blev 

familjehem. Jag och min bror kom närmare varandra när vi blev familjehem.” – Alice 

Kontakt med socialtjänsten 

En stor del av syftet med vår studie var att ta reda på hur intervjupersonerna upplevde 

kontakten med socialtjänsten under tiden deras föräldrar var familjehem. I vår intervjuguide 

fanns ett helt avsnitt tillägnat frågor gällande detta område vilket gör denna till den mest 

omfattande kategorin av vårt resultat. Samtliga intervjupersoner berättade att de inte hade 

någon egen kontakt med socialtjänsten. Alice beskrev att hon mestadels fick information från 

sina föräldrar men att hon fick vara med på veckomöten med socialtjänsten vid vissa tillfällen.  

“Det var mest våra föräldrar som pratade mycket med mig och brorsan innan placeringarna. 

De berättade mycket om vad det var för personer och så. Socialtjänsten brukade komma hem 

till oss på veckomöten och prata om hur det hade gått och så.” – Alice 

Samtidigt upplevde fyra av fem att de aldrig fått information från socialtjänsten, varken vid 

tiden för att bli familjehem eller under tiden de var det.  

“Jag fick ingen information om hur det kunde vara att ta emot barn. Jag har inget minne av 

att ha träffat socialtjänsten och jag hade ingen egen kontakt med dem. Jag fick det jag 

behövde av mina föräldrar.” – William 

“Det jag fick veta fick jag veta av mina föräldrar som berättade lite kortfattat. Jag har inget 

minne av att jag som biologiskt barn fick någon information av socialtjänsten.” – Maja 

“Det var bara mina föräldrar som berättade. Socialtjänsten var redan då, som nu, dåliga på 

att fånga upp de biologiska barnen.” – Lilly 

I frågan om hur intervjupersonerna upplevde möjligheten till att själva ta kontakt med 

socialtjänsten beskrev fyra av fem att de inte har något minne av att det fanns en uttalad 

möjlighet för dem att kontakta socialtjänsten. Samtidigt beskrev Alice att hon inte visste om 

det fanns en möjlighet men att hon har en tro om att hade hon behövt det, så hade det funnits. 

Flera av intervjupersonerna kopplade detta till sina föräldrar, att de bara hade kunnat fråga 

dem eller att det var deras sak att höra av sig till socialtjänsten. 

“Nej, jag minns inte att jag hade någon möjlighet för det. Jag tänkte inte ens att det var något 

alternativ att höra av mig till socialtjänsten, det var mina föräldrars grej. Jag tror att dom 

blev trygga med oss som familjehem då vi varit det länge. Socialtjänsten tänkte nog att vi 

klarade av det bra och inte behövde så mycket stöd.” – Maja  
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“Jag har inget minne av att det fanns en möjlighet att kontakta socialtjänsten själv, det var 

ingen som pratade om det. Jag kunde säga till mina föräldrar så lyssnade de men jag 

upplever nog inte att socialtjänsten frågade så mycket om oss biologiska barn.” – Lilly 

Inom denna kategori har det varit genomgående att intervjupersonerna uttryckt att de inte 

hade någon egen kontakt och att de inte fått någon information från socialtjänsten. Fyra av 

fem intervjupersoner berättade att de önskar eller tycker att det hade varit bra om det hade 

funnits mer kontakt och engagemang från socialtjänsten till de biologiska barnen.  

“Jag kan nog önska att vi som biologiska barn skulle haft mer kontakt med socialtjänsten. De 

hade kunnat säga att jag kunde höra av mig om det var något. Nu hade ju jag en bra relation 

med mina föräldrar och pratade med dem men om jag inte kunnat det hade det nog varit 

ensamt. Då hade det varit bra att ha möjlighet att kontakta socialtjänsten, eller veta om att 

den fanns.” – Maja  

“Jag önskar att det var mer från socialtjänsten åt de biologiska barnen. När socialtjänsten 

kom höll man sig undan för då skulle de prata med det placerade barnet och föräldrarna. Jag 

tycker att det borde finnas ett större engagemang från regelverket kring de biologiska barnen 

i familjehem. Man borde involvera biologiska barn bättre. Det skulle kunna finnas grupper 

där biologiska barn träffas och pratar, tror de skulle ha mycket bra att dela med varandra.” – 

Lilly 

“Ja, alltså för min del tror jag inte jag behövde det, men det kan vara jättebra, att man gör 

det och uppmärksammar och kanske tar en på egna samtal utan föräldrarna, hur det funkar 

och så, inte alltid man vågar säga heller.” – Ella 

Upplevelser som erfarenhet 

Att vara biologiskt barn i ett familjehem kan ge många olika upplevelser som utvecklas till 

erfarenheter som man annars kanske inte fått. Samtliga intervjupersoner berättade att de i och 

med att ha varit familjehem har lärt sig mycket om människor och hur andra kan ha det. Att 

man blir mer ödmjuk och får mer förståelse är något som fyra av fem intervjupersoner 

beskriver när de får frågan om hur de tror att uppväxten som biologiskt barn i familjehem har 

påverkat dem.  

“Det har påverkat mig bra att vi var familjehem, jag har fått se olika delar av samhället, fått 

mer förståelse och lärt mig om andra.” - William  

“Bara det att jag fått mer empati och förståelse. Jag har fått veta att det finns många 

människor som har det tufft. Det är en känsla av att få göra skillnad. Jag tror nog det har 

format mig som människa mer än vad jag tror.” – Maja 

“Man får lära sig vansinnigt mycket om hur andra kan ha det. Man blir ödmjukare, man blir 

tacksammare åt sitt eget liv, man förstår ju rent konkret vilken skillnad det faktiskt är mellan 

barn som man inte riktigt tänker på förrän man är där och ser det.” – Lilly 
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“Man lär sig och blir väldigt öppen, man får lära sig att alla inte har det så bra.  Man får se 

en annan del av samhället och lära sig dels omtanke och att man ska hjälpa andra människor. 

Om man har det bra och har möjligheten så gör man det. Man blir mindre fördomsfull och 

ganska ödmjuk. Nu i efterhand ser man vad det faktiskt har lärt en, nu kan jag reflektera kring 

att det varit väldigt lärorikt och bra.” – Ella 

Genomgående finns det en positiv inställning från intervjupersonerna gällande vad det givit 

dem att växa upp i familjehem. Alice beskrev hur hon fått extrasyskon av detta precis som 

Maja förklarade att det roligaste av denna upplevelse var att få fler syskon. Ella berättade hur 

hon nog insett att hennes val av arbete har tagit en viss grund i vad hon fått uppleva som 

biologiskt barn i familjehem precis som Maja beskrev att det även för henne grundat valet av 

utbildning. Intervjupersonerna har tydligt beskrivit hur upplevelserna har blivit erfarenheter 

som än idag följer sig i att ha syskon man inte trodde fanns men även att välja arbete utifrån 

att se sina föräldrar vara familjehem.  

“Jag har lärt mig mycket om människor och hur man ska hantera situationer. Det har 

påverkat mig bra att vi har varit familjehem och det har gett mig extrasyskon.” – Alice 

“Jag tror att det påverkat mig ganska mycket, jag har bara haft jobb där jag jobbat med 

människor. Det har påverkat mig på ett bra sätt, jag vill hjälpa människor.” – Ella 

Olika placeringar och dess påverkan 

Något vi fann intressant att ta reda på var om intervjupersonerna upplevde om olika placerade 

barn kunde påverka familjen på olika sätt. Samtliga intervjupersoner berättade att de upplevde 

att familjen påverkades och att de upplevde hur dynamiken kunde förändras utefter vem som 

var placerad för tillfället. Både Alice och Lilly beskrev hur familjen tillsammans kunde 

anpassa sig utifrån de behov som det placerade barnet hade vilket de båda upplevde som att 

dynamiken förändras av olika placeringar.  

“Familjens dynamik blev annorlunda med de olika barnen. Den ena kom in bra och den 

andra var inte lika intresserad.” – William 

“Familjens dynamik förändrades av de olika barnen. Det krävdes olika beroende på vilket 

barn som blev placerad hos oss. Man gick naturligt in och tog på sig olika roller vid olika 

barn.” – Lilly 

När frågan kring familjens dynamik och om olika placeringar kunde påverka familjen på olika 

sätt berättade både Maja och Lilly att de upplevde att åldern på det placerade barnet hade en 

påverkan på familjen. Både Maja och Lilly berättade att de inte tror att det är bra att ha ett 

placerat barn som är jämnårig med det biologiska barnet. Maja nämnde även att hon upplevde 

det mer naturligt när det placerade barnet var yngre än henne då det blev mer som ett syskon. 

Ella berättade att hon till viss del kan tänka sig att åldern har en roll i hur placeringar fungerar 

och påverkar familjen men främst det biologiska barnet. Ella förklarade däremot hur hon 
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egentligen tror det är individen som spelar in och familjens grundliga trygghet och inte åldern 

på det placerade barnet.  

“Det var jobbigt när vi tog emot ett barn som var något år äldre än mig. Det var enklare med 

yngre barn för då blev det inte lika mycket jämförelser om det barnet fick mer uppmärksamhet 

och så” – Maja 

“Ja det tror jag det kan göra, men det är väldigt individuellt, tror det är viktigt att man har en 

stadig familj när man blir familjehem, och att de biologiska barnen har bra värderingar vad 

det innebär och att man inte gör skillnad på barnen” – Ella 

Upplevelse av att dela med sig 

Att en familj tar emot ett placerat barn innebär att det biologiska barnet får en till person att 

dela föräldrarnas uppmärksamhet med. Vi frågade våra intervjupersoner hur de upplevde det 

att dela sina föräldrar och syskon med det placerade barnet. Alice och Maja beskrev båda två 

att det till en början upplevdes ovant att dela familj med ett nytt barn men att de aldrig tog 

skada av det utan hade förståelse för vad som hände. Ella och William beskrev precis som 

Alice och Maja att de inte upplevde det som något negativt att dela familj med ett annat barn. 

Utöver det hade Ella även en upplevelse av att det ändå varit lite speciellt och William 

berättade att det inte kändes speciellt alls eftersom han tänkte att det bara var en kort tid. 

“Ja det var ju en till att dela uppmärksamheten med. Det var krävande på olika sätt men var 

nog mest i början då man skulle lära känna det nya barnet. Det var inget jag led av och tyckte 

inte det var jobbigt egentligen utan mer en grej som vi i familjen gjorde tillsammans. Jag ser 

det inte som någon dålig upplevelse av att ha fått mindre tid utan det blev naturligt och hade 

sin förklaring.” – Maja 

“Det var lite speciellt men jag har inte haft något problem att dela, har känt att jag fått ta 

plats och fått det jag behövt ändå.” – Ella 

“Jag visste att det bara var under en kort tid så det kändes inget speciellt att dela föräldrar 

och syskon.” – William 

Förväntningar på biologiska barn 

Våra intervjupersoner tillfrågades om vad de upplevde att det fanns för förväntningar på dem 

som biologiska barn under tiden de var familjehem. Ella och Lilly berättade att de inte 

upplevde att det fanns några annorlunda förväntningar på dem som biologiska barn när de 

blev familjehem. Maja berättade att hon upplevde att hon fick ta mer ansvar och hjälpa till när 

de hade yngre placeringar men att det inte var något som upplevdes jobbigt utan bara var 

roligt. Ella och Lilly berättade också att de hjälpte till mer när de hade yngre placeringar men 

att de inte såg det som något extra ansvar utan bara som något roligt. 
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“Jag tänkte nog inte att det var några annorlunda förväntningar på mig, men det var väl vid 

yngre placeringar att jag hjälpte till men det tyckte jag var roligt men var inte som något 

extra ansvar utan bara sånt man gör.” – Ella 

“Inga. Det var bara att bete sig som vanligt. Ingen behövde säga något. De placerade barnen 

blev som småsyskon så var bara roligt att hjälpa till.” – Lilly 

“Var det yngre barn som kom så tog jag mer ansvar, tog mer hand om barnet, var barnvakt 

och sånt. Jag tyckte inte det var jobbigt utan det var mer kul.” – Maja 

Precis som Maja berättade Alice att hon upplevde att hon fick ta mer ansvar när de blev 

familjehem. Alice nämner även att hon fick tänka på att inte bråka på samma vis som hon 

gjorde innan. 

Att få vara delaktig i processen 

Upplevelserna som en individ besitter från tiden med föräldrar som familjehem kan variera 

stort. Den ena upplevde det där medan den andra upplevde något annat. Det finns inget facit 

på vad man kan komma att uppleva eller har upplevt i en sådan situation. Våra 

intervjupersoner delade en upplevelse som alla på något sätt berättade om under intervjun. 

Det handlade om den individuella upplevelsen av att på något sätt fått vara delaktig i 

processen som finns innan, under och efter uppdraget som familjehem. Samtliga 

intervjupersoner upplevde att de av sina föräldrar blev involverade och fick vara med i 

beslutet med hänsyn till den egna åldern.  

“Ja, jag var involverad i beslutet om att bli familjehem. Det var mest mina föräldrar som 

pratade med mig och brorsan om det.” – Alice 

“Ja, vi hade familjeråd. Jag kommer ihåg att mina föräldrar frågade oss barn innan vi blev 

familjehem. Hade jag sagt nej hade det nog inte blivit av.” – Maja  

De delade även upplevelse av att socialtjänsten inte involverade de biologiska barnen i 

processen, men att man kände sig delaktig i föräldrarnas process. 

Att känna oro  

Något som framkommer i både tidigare forskning samt i en av våra intervjuer är att biologiska 

barn uttrycker att de kunde känna en oro. I vår intervju med Maja berättade hon att det var 

jobbigt att se hur hennes föräldrar kunde vara nedtyngda av att vara familjehem samt att se 

hur det placerade barnet ibland kunde må dåligt och ha det tufft. Maja berättar även att det var 

jobbigt när en placering upphörde då hon inte visste hur det skulle gå för barnet i framtiden. 

“Att se hur det påverkade mina föräldrar. Att se om dom blir nedtyngda eller trötta av att 

vara familjehem. Eller att se att det placerade barnet kunde ha det väldigt tufft och må dåligt 

i perioder.” – Maja 
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Analys och diskussion 

Oförändrat men en omställning 

Det fanns en övergripande upplevelse bland intervjupersonerna av att relationer inom familjen 

generellt inte påverkades av att vara familjehem. Delad uppmärksamhet, en omställning och 

perioder av ansträngning var det som separerade de olika intervjuerna från varandra. Det var 

inte familjens specifika relationer som upplevdes förändras när de var familjehem utan den 

mer generella situationen och vardagslivet i familjen. I tidigare forskning presenterad av 

Adams, Hasset och Lumsden (2018) fanns det en liknande upplevelse av vad som hände när 

familjen blev familjehem. Deras studie resulterade i att de biologiska barnen upplevde en 

förändring likt våra intervjupersoner som även de beskrev en förändring med uppdraget. Det 

var inte relationerna i sig som förändrades utan den generella situationen inom familjen, 

precis som vårt resultat pekat på. Att de biologiska barnen övergripande beskriver relationerna 

i familjen som oförändrade tänker vi skulle kunna förklaras med en grundtrygghet som finns 

inom familjen. Att familjesituationen generellt däremot har upplevts förändrad på olika vis 

tänker inte vi är något märkligt utan något som vi snarare ser som en naturlig omställning då 

en ny person kommer och ska finna sin plats i familjen. Denna omställning i familjen är även 

något som våra intervjupersoner beskrev kunde uppstå vid olika placerade barn. Några av 

intervjupersonerna utvecklade det med att koppla till det placerade barnets ålder och beskrev 

hur de upplevt att åldern hade en del i hur familjen påverkas. De berättade hur det för dem 

hade varit mer naturligt och lättare vid yngre placeringar än jämnåriga då en som var yngre 

kändes mer som ett syskon och att det inte blev lika mycket jämförelser kring 

uppmärksamhet. En annan intervjuperson berättade att hon tror att ålder på det placerade 

barnet kan ha en påverkan på familjen men att hon samtidigt tror att det är väldigt individuellt. 

Ingen kan egentligen veta varför det är en skillnad på hur dessa intervjupersoner beskriver 

olika placeringar och dess påverkan men vi kan måla upp en teori om att det baseras på den 

individuella upplevelsen av att ha varit biologiskt barn i familjehem. De utgår från sig själva 

och vad de upplevt vilket även gör att de mest troligt relaterar till placeringarna som funnits 

med under deras uppväxt och inte någon annans.  

Under intervjuerna framkom det att familjens dynamik kunde framstå på olika vis beroende 

på vilket placerat barn som kom till familjen. Något som våra intervjupersoner beskrev var att 

familjemedlemmarna naturligt gick in i olika roller när olika placerade barn kom och även att 

rutiner i vardagen kunde förändras. Att de gick in i olika roller skulle även kunna beskriva att 

relationerna inom familjen inte upplevdes förändrade utan bara att familjesituationen och 

dynamiken blev annorlunda. Grundtrygghet som tidigare beskrivits kan vara en del medan 

anpassning av att gå in i olika roller utifrån vem som är placerad kan vara den andra delen i att 

relationerna inom familjen har bestått. Vi tänker att en grundtrygghet även kan skapa en 

säkerhet hos familjen som gör det möjligt för dem att göra det som behövs utifrån vem som är 

placerad för stunden samt en förutsättning för att bibehålla relationerna om inte utveckla dem 

starkare. Det beskrev en av våra intervjupersoner som höll med resterande om att relationerna 
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inom familjen var oförändrade men att hon såg en starkare relation till sin bror efter att de 

blivit familjehem.   

Att ha förståelse 

Den delade uppmärksamheten som en intervjuperson nämnde i förhållande till förändrad 

familjesituation var återkommande bland flera intervjupersoner när det kom till deras 

upplevelser av att dela med sig med de placerade barnen. Intervjupersonerna beskrev att dela 

uppmärksamheten till en början kunde upplevas som något ovant men att det ändå inte var 

någon negativ upplevelse då de hade förståelse till varför det var så. Denna förståelse som 

intervjupersonerna beskrev är även något som återfinns i en studie av Höjer (2007) där hon 

presenterade att de biologiska barnen fann en acceptans i att de inte fick tid och 

uppmärksamhet från deras föräldrar på samma vis som innan de blev familjehem. Trots att 

intervjupersonerna upplevde det speciellt att dela uppmärksamheten fanns ingen upplevelse 

av att ha blivit bortglömd av sina föräldrar. Något gemensamt bland alla intervjupersoner var 

att de upplevde att de fick bra stöd och information från deras föräldrar inför att barn skulle 

placeras i deras familjer. Detta var något som fick oss att fundera på om föräldrarnas stöd och 

information till de biologiska barnen kan vara en bidragande faktor till att våra 

intervjupersoner beskrev att de hade en förståelse kring varför de inte fick lika mycket 

uppmärksamhet som tidigare. Vi tänker att föräldrarnas information kring vilket barn som 

skulle bli placerat i familjen kan ha gett de biologiska barnen en förståelse av situationen och 

kanske även en känsla av delaktighet i uppdraget som familjehem.  

Bristande information kan skapa oro 

I tidigare forskning från Berggren och Carlzon (2013) fanns det en samstämmighet bland 

intervjupersoner likt våra som även de var eniga om att föräldrarna involverade dem i 

uppdraget. Det beskrivs både i studien av Berggren och Carlzon (2013) samt av våra 

intervjupersoner att det fanns en brist av kontakt från socialtjänsten i form av stöd och 

information under tiden som familjehem. Vi tänker att bristande information från 

socialtjänsten kan skapa en oro hos de biologiska barnen gentemot det placerade barnet men 

även för sina föräldrar då det kan bli missuppfattningar och missförstånd kring vad som 

faktiskt händer när informationen aldrig når dem. Våra intervjupersoner har inte känt sig 

inkluderade i uppdraget som familjehem även fast vi vet att de är en stor del i uppdraget och 

inte bara deras föräldrar. Något som vi även sett i tidigare forskning där Roche och Noble-

Carr (2017) presenterar resultat som visar på hur de biologiska barnen både kan bidra till samt 

påverka den miljö som det placerade barnet vårdas i. Trots detta är deras inverkan begränsad 

och de ställs inför utmaningar eftersom det finns bristande information och stöd för dem. En 

av våra intervjupersoner beskrev att hon kände en oro för både hennes föräldrar och det 

placerade barnet.  

Oron för det placerade barnet beskrevs genom att hon kände en ovisshet kring hur barnet 

skulle få det i framtiden när det flyttade men också att det var jobbigt att se det placerade 

barnet må dåligt i perioder. Här kan vi tänka att det Roche och Noble-Carr (2017) säger även 
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är det våra intervjupersoner sagt då de inte känt sig inkluderade i uppdraget och saknat 

information samt att en av dem upplevt oro för både placeringen och sina föräldrar. Denna oro 

kan vara den utmaning som uppkommer i samband med den bristande informationen som 

beskrivs i den tidigare forskning av Roche och Noble-Carr (2017). 

En saknad av egen kontakt 

I vår studie uppkom delade meningar gällande behov av kontakt med socialtjänsten eller inte 

men intervjupersonerna var eniga om att en möjlighet till kontakt ändå borde finnas. Detta 

kunde vi även se i tidigare forskning av Raineri, Calcattera och Folgheraiter (2018) som likt 

vår studie kunde se att trots att det inte alltid fanns ett eget behov av stöd för det biologiska 

barnet fanns det ändå en önskan om att få hjälp i hur man skulle stötta det placerade barnet. 

Det är svårt att säga vad den bristande kontakten från socialtjänstens sida kan bero på. Det 

intressanta i vår studie men även i den tidigare forskningen är att det generellt upplevs att det 

inte finns något eget behov av kontakt men att det ändå borde finnas. Varken tidigare 

forskning eller vår studie har visat något tydligt exempel på vad den bristfälliga kontakten kan 

grunda sig i. Däremot beskrev en av våra intervjupersoner hur hon trodde att det kunde bero 

på att socialtjänsten var trygga med dem som familjehem och kanske inte såg ett behov för de 

biologiska barnen. Denna teori kan även återfinnas i tidigare forskning från Höjer (2007) som 

i sin studie kunde lyfta en anledning till att biologiska barn i familjehem får en bristande 

uppmärksamhet från socialtjänsten. Det hon pekade på var detsamma som vår intervjuperson 

sade om att det kan bero på att de biologiska barnens föräldrar ses som fungerande vilket 

skapar en förutfattad mening om att de ska kunna hantera olika belastningar.  

Våra intervjupersoner upplevde inte att de hade någon egen kontakt med socialtjänsten vilket 

vi skulle kunna koppla till att de inte heller hade några förväntningar på sig från socialtjänsten 

utan de ses bara som en del av familjen. Det är egentligen bara föräldrarna som förväntas göra 

något bra. Ändå har tidigare forskning från Roche och Noble-Carr (2017) visat att biologiska 

barn är inflytelserika sociala aktörer. Våra intervjupersoner beskrev inte heller att de upplevde 

några tydliga förväntningar från deras föräldrar däremot upplevde en del att när det var yngre 

placeringar fanns det mer ansvar för dem att ta vilket kändes naturligt och inte påtvingat. Vi 

skulle kunna säga att varken socialtjänsten eller föräldrarna utifrån våra intervjupersoner har 

haft några specifika förväntningar utan mest sett dem som en del av familjen och att de inte 

ska ta ansvar för det uppdrag som föräldrarna har tagit på sig. Det går att se fördelar i det 

genom att fortsätta tillåta de biologiska barnen vara barn och inte en del av uppdraget 

samtidigt som man skulle vilja bekräfta deras viktiga del i uppdraget för att stärka deras 

deltagande i vårt samhällssystem. Något som Roche och Noble-Carr (2017) tidigare visat på 

att bekräftelse gentemot de biologiska barnen och deras del i uppdraget även är stärkande för 

ett fortsatt engagemang i samhället.  

Som tidigare nämnts kunde vi i vår studie se att våra intervjupersoner upplevde att de inte 

hade någon egen kontakt med socialtjänsten men även att de inte behövde det. Trots detta 

framkommer det i flera av intervjuerna att det bör finnas en möjlighet till kontakt men även en 

önskan om att det var mer från socialtjänsten riktat till de biologiska barnen. Det finns tidigare 
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forskning från Williams (2017a) som beskriver vikten av att biologiska barn ska känna sig 

inkluderade och välinformerade för att en familjehemsplacering ska bli fungerande. I hans 

resultat framkommer det att bristande stöd för de biologiska barnen kan vara en faktor till att 

ett familjehem inte fungerar och när det inte fungerar kan det leda till att det placerade barnet 

hamnar i en ytterligare otrygghet och instabilitet.  

Ett av socialtjänstens mål är att barnets bästa särskilt ska beaktas när det handlar om åtgärder 

som rör barn (SFS 2018:1894). Utifrån detta vet vi att socialtjänsten har ett ansvar men även 

att de vill barnets bästa vid insatser gällande dem. De biologiska barnen i vår studie upplevde 

att de inte hade någon egen kontakt med socialtjänsten. Fyra av fem upplever heller inte att de 

fick uppmärksamhet eller har något minne av att ha pratat med socialtjänsten överhuvudtaget. 

I Sverige finns det formulerat att socialnämnden i varje kommun har det yttersta ansvaret för 

barn och unga (Bris, u.å). Om vi utgår från det Williams (2017a) har kommit fram till om att 

bristande uppmärksamhet för de biologiska barnen kan leda till att familjehemmet inte 

fungerar och att det i sin tur skapar en otrygghet för det placerade barnet skulle vi kunna säga 

att det är viktigt att inkludera det biologiska barnet i uppdraget. Vår studie visar på att det 

finns en bristande uppmärksamhet från socialtjänstens sida gentemot de biologiska barnen 

men det visar även att uppdraget som familjehem har fungerat oavsett om de haft en egen 

kontakt eller ej. Våra intervjupersoner uttrycker däremot att deras föräldrar varit bra aktörer i 

att informera och inkludera dem i uppdraget vilket skulle kunna förklara varför den teori 

Williams (2017a) presenterar inte går att applicera på denna studie. Vi tänker däremot, likt 

några av våra intervjupersoner att kontakten med socialtjänsten ändå är en viktig del eftersom 

alla barn inte är lika nära sina föräldrar som våra intervjupersoner beskrev sig vara. Precis 

som några berättade för oss att om relationen hade varit annorlunda med föräldrarna, hade de 

nog känt sig ganska ensamma i uppdraget och att de önskar en större inkludering för 

biologiska barn från socialtjänsten i framtiden.  

Positivt att växa upp i familjehem 

Det våra intervjupersoner har upplevt genom att under sin uppväxt ha haft föräldrar som varit 

familjehem har även givit dem erfarenheter som format dem mer än vad man kan tro. 

Genomgående bland våra intervjupersoner kan vi se att deras upplevelser i det stora hela har 

gett dem positiva erfarenheter. Något som framkommer i flera av intervjuerna var att de 

berättade hur de har blivit mer ödmjuka och fått mer förståelse för andra vilket även tidigare 

forskning av Thomson och McPherson (2011) kunnat presentera. I deras fall beskrev de 

biologiska barnen att de blivit bättre på att lyssna och kommunicera något som kan kopplas 

samman med det våra intervjupersoner sagt om att få mer förståelse men även hur det 

påverkat en del till att arbeta med människor. Att lära sig lyssna kan vara att förstå och att lära 

sig kommunicera kan vara att aktivt arbeta med människor på ett vårdande och hjälpande sätt.  

Utöver att lära sig av att växa upp på det sätt som våra intervjupersoner har gjort kunde de 

även beskriva vad de tagit med sig till idag som vuxna. Detta uppdrag har inte bara gett dem 

en bredare syn och förståelse för människor utan även syskon man inte trodde fanns. Några av 

våra intervjupersoner beskrev hur ett barn som var placerat i familjen än idag kan ses som ett 
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syskon och blev en naturlig del i livet. Tidigare forskning av Höjer och Nordenfors (2006) har 

även den visat att biologiska barn i de flesta fall beskriver positiva erfarenheter av att växa 

upp med föräldrar som var familjehem och att de känt ett stort engagemang för de placerade 

barnen. I vår studie upplevs positiva erfarenheter utifrån hur det format intervjupersonerna 

och gett dem något som finns med än idag. Samtidigt beskrivs positiva erfarenheter i den 

tidigare forskning genom att de biologiska barnen fick känna ett starkt engagemang för någon. 

Det beskrivs på olika sätt hur dessa erfarenheter gör sig synliga men gemensamt mellan vår 

studie och tidigare forskning är att de biologiska barnen har presenterat erfarenheterna som 

positiva.  

Avslutande diskussion 

Denna studie har visat på att relationer inom familjen generellt varit oförändrade från tiden 

innan och efter de var familjehem. Den förändring som verkar ske är den vardagliga 

situationen i familjen som påverkas av de olika placeringarna på olika sätt. I detta beskrivs 

även att en delad uppmärksamhet blir vanligt men att det är något som de biologiska barnen 

har förståelse för. Det går att se vikten av att som förälder ge barnen information för en ökad 

inkludering i uppdraget eftersom det kan bidra till en ökad förståelse gällande delad 

uppmärksamhet. Får de biologiska barnen möjlighet att bli inkluderade av föräldrarna i 

uppdraget kan även en acceptans för det som råder inom familjen anses vara lättare att uppnå 

enligt våra intervjupersoner. Vi ser att det är bra att prata med de biologiska barnen innan ett 

beslut om att bli familjehem tas. De är viktiga i hela uppdraget och det är bra att som förälder 

våga se det och låta dem få vara det. Ge bekräftelse för deras viktighet i det hela. Vi tror det 

kan stärka familjens relationer men även helheten av uppdraget att vara familjehem.  

När det kommer till vilka förväntningar som finns på biologiska barn i familjehem visar 

denna studie på att intervjupersonerna inte upplever att det fanns några särskilda 

förväntningar på dem. Att ta mer ansvar i och med en placering blev för vissa en naturlig del i 

uppdraget som familjehem och inte något som de såg som någon förväntning. Detta visar på 

att förväntningar gentemot de biologiska barnen är individuellt inom familjen. I denna studie 

framgår det inte att det finns några tydliga förväntningar från föräldrar men det visar ändå på 

att om det finns är det skillnad från familj till familj. Det kan vara en slump att dessa 

intervjupersoner inte upplevde det men det handlar om att just i deras familj fanns inte 

förväntningar. Det fanns inte heller några förväntningar på de biologiska barnen från 

socialtjänsten i och med att det inte fanns någon egen kontakt mellan dem. Vår studie visar att 

det finns en avsaknad av uppmärksamhet och information från socialtjänsten till de biologiska 

barnen. Våra intervjupersoner nämner att det inte finns något särskilt behov av detta men att 

det ändå finns en önskan för en möjlighet till egen kontakt med socialtjänsten. Vi ser att de 

biologiska barnen bör bli mer involverade i hela processen av socialtjänsten eftersom att de är 

en stor del av uppdraget som familjehem, inte bara statister. De biologiska barnen är viktigare 

än vad man tror.  
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Genom vår studie kan vi se att upplevelser är olika från människa till människa men att de i 

slutändan kan ge samma påverkan. Våra intervjupersoner har alla med sig olika upplevelser 

från att ha varit biologiska barn i familjehem men något gemensamt är att de alla upplever att 

det har påverkat dem positivt. Att de har blivit ödmjukare och fått mer förståelse för andra 

människor är ett tydligt resultat som framkommer genom vår studie. Det finns en del negativa 

upplevelser av uppväxten med föräldrar som familjehem men samtliga intervjupersoner har 

ändå sett detta som en givande och positiv erfarenhet. Vi ser genomgående hur de pratat om 

detta på ett positivt sätt och med en förståelse att det påverkat dem att bli mer ödmjuka. Under 

livets gång är man med om både negativa och positiva upplevelser som kan resultera i olika 

erfarenheter. I detta fall har positiva och negativa upplevelser för samtliga intervjupersoner 

blivit till positiva erfarenheter. Det centrala temat som kan generaliseras i denna studie är att 

olika upplevelser kan ge samma erfarenhet.  

Utifrån vår studie hade det varit av intresse att fördjupa arbetet med att även intervjua 

föräldrarna till de barn vi mött. Framtida forskning hade kunnat inkludera både biologiska 

barn, placerade barn och föräldrarna från samma familj samt ansvariga för placerade barn och 

familjehem vid socialtjänsten. Vi ser att vår studie kommer med en synvinkel men är 

medvetna om att det finns fler. Om det ligger i intresse kan denna studie vidare utvecklas av 

att koppla in fler parter som kan kopplas samman till varandra.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide   
 

Bakgrund 

Kön?  

Ålder?  

Hur såg familjen ut? Biologiska syskon?  

Hur gammal var du när dina föräldrar blev familjehem?  

Under hur lång period var ni familjehem?  

Hur många barn var det totalt placerade hos er under tiden du bodde hemma?  

Var de olika långa placeringarna? Vilken ålder var de i? 

 

Relationer inom familjen 

Hur såg relationen med dina föräldrar ut innan ni blev familjehem? 

Om biologiska syskon: Hur såg relationen med dina syskon ut innan era föräldrar blev 

familjehem? 

Upplevde du att någon relation förändrades när ni blev familjehem? 

Hur kändes det att dela föräldrar och syskon med ett annat barn?  

Om olika placerade barn: Upplevde du någon skillnad på familjens dynamik beroende på 

vilket barn som var placerat? 

 

Familjehem på uppdrag av socialnämnden 

Var du involverad i beslutet om att bli familjehem? 

Vad visste du om familjehem innan ni blev det? 

Hur fick du lära dig om det? 

Fick du någon information rörande hur det kunde vara att ta emot barn i sitt hem med sina 

föräldrar?  

Vem delgav dig denna information?  

Hur frekvent träffade du socialtjänsten innan ni tog emot eran första placering? 

Hade du någon egen kontakt med socialtjänsten?  

Hur såg kontakten med socialtjänsten i så fall ut? 

Hur såg möjligheten ut för dig att ta kontakt om du ville det? 

Hur upplever du din delaktighet när socialtjänsten var på besök för uppföljning vid placering? 

Upplever du att du blev sedd/uppmärksammad av socialtjänsten?  

 

Egna upplevelser 

I vilken grad upplever du att du som biologiskt barn blev sedd av dina föräldrar när ni var 

familjehem? 

Vad upplever du att det finns för fördelar med att vara biologiskt barn i ett familjehem?  

Vad upplever du att det finns för utmaningar med att vara biologiskt barn i ett familjehem?  

Hur tror du att det har påverkat dig att ni var familjehem under din uppväxt?  

Om olika placerade barn: Hur var det för dig när en placering upphörde? 

Vad upplevde du att det fanns för förväntningar på dig som biologiskt barn?  

Hur ser du på att själv bli familjehem?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Vi heter Klara Englund och Ebba Fredriksson Isaksson och studerar vid socionomprogrammet 

på Umeå Universitet. I vår utbildning ingår det att göra en kandidatuppsats vilket är 

anledningen till denna studie och dess genomförande. 

Vi har valt att göra en studie om biologiska barn i familjehem med hjälp av intervjuer. Syftet 

med denna studie är att undersöka biologiska barns upplevelser i att ha haft föräldrar som var 

familjehem under deras uppväxt. Samt hur de ser på kontakt med socialtjänsten från det 

biologiska barnets vinkel.  

Vi söker dig som är över 18 år men som under sin uppväxt hade föräldrar som var 

familjehem. Det är helt frivilligt att delta i studien och vi kommer att hantera allt material med 

största möjliga konfidentialitet. Ditt namn kommer inte att framgå i studien. 

Det handlar om en intervju som vi i dagsläget beräknar mellan 30-60 minuter, men det kan 

variera. Intervjun kommer att genomföras efter överenskommelse om hur, när och var. 

Intervjun kommer att fokusera på dina upplevelser av att vara biologiskt barn i familjehem 

samt dina upplevelser av kontakt med socialtjänsten under den tiden. 

Vi hoppas att du vill delta och förbättra kunskapen om biologiska barn i familjehem.  

För mer information eller frågor kring studie och deltagande, vänligen kontakta oss. 

 

Klara Englund Ebba Fredriksson Isaksson 

070-xxxxxxx       072-xxxxxxx 

klara.englund@mejl.se             ebba_if@mejl.se 
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Bilaga 3 – Kodningsschema 

 

 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

“Jag har alltid haft en bra relation med mina 

föräldrar och det förändrades inte när vi blev 

familjehem. Jag och min bror kom närmare 

varandra när vi blev familjehem.”  

En relation bestod, 

en annan 

förändrades  

Relationer 

inom familjen  

Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet  

“Det jag fick veta fick jag veta av mina 

föräldrar som berättade lite kortfattat. Jag 

har inget minne av att jag som biologiskt 

barn fick någon information av 

socialtjänsten.” 

Ingen direkt 

information från 

socialtjänsten till 

de biologiska 

barnen 

Kontakt med 

socialtjänsten 

Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet 

“Man får lära sig vansinnigt mycket om hur 

andra kan ha det. Man blir ödmjukare, man 

blir tacksammare åt sitt eget liv, man förstår 

ju rent konkret vilken skillnad det faktiskt är 

mellan barn som man inte riktigt tänker på 

förrän man är där och ser det.” 

Lärdomar om hur 

andra barn kan ha 

det gör en mer 

tacksam och 

ödmjuk 

Upplevelser 

som erfarenhet 

Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet 

“Familjens dynamik blev annorlunda med de 

olika barnen. Den ena kom in bra och den 

andra var inte lika intresserad.” 

Familjens 

dynamik påverkas 

av placeringarna 

Olika 

placeringar och 

dess påverkan 

Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet 

“I början var det konstigt att dela familj med 

ett annat barn, men det var aldrig någon som 

särbehandlades så det kändes inte orättvist.”  

Ovant till en 

början att dela 

familj med ett nytt 

barn 

Upplevelse av 

att dela med sig 

Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet 

“Inga. Det var bara att bete sig som vanligt. 

Ingen behövde säga något. De placerade 

barnen blev som småsyskon så var bara 

roligt att hjälpa till.” 

Det var som 

vanligt, kändes 

naturligt att 

hjälpa, var som 

småsyskon 

Förväntningar 

på biologiska 

barn 

Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet 

“Ja, vi hade familjeråd. Jag kommer ihåg att 

mina föräldrar frågade oss barn innan vi blev 

familjehem. Hade jag sagt nej hade det nog 

inte blivit av.” 

Pratade om det i 

familjen och alla 

var med i beslutet  

Att få vara 

delaktig i 

processen  

Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet 

“Det var en ovisshet att inte veta hur barnet 

kommer ha det i framtiden när det flyttar. 

Det var jobbigt att bara släppa och hoppas på 

det bästa för barnet.” 

Ovisshet kring det 

placerade barnets 

framtid efter flytt 

Att känna oro  Olika upplevelser 

kan ge samma 

erfarenhet 
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Bilaga 4 - Arbetsfördelning 

I vår arbetsfördelning har vi utgått ifrån att båda ska få vara en del av varje moment i arbetet 

för att utvecklas som mest. Under intervjun turades vi om att ställa frågor och kom med egna 

följdfrågor som båda fick ställa när man ville. När vi sedan transkriberade intervjuerna var det 

till största del Ebba som skötte skrivandet men vi lyssnade och diskuterade tillsammans under 

transkriberingen. Vi använder oss mycket av att diskutera under arbetets gång och medans det 

sker antecknar vi båda. Inledningen turades vi om att skriva. Till en början skrev Klara och 

sedan tog Ebba över för att vi skulle få in bådas prägel på den och kunna rätta varandra i 

meningsbygget samtidigt som vi förde en diskussion. I arbetet med tidigare forskning valde vi 

att båda fick leta fram artiklar för att vi sedan skulle ha en gemensam diskussion som sedan 

blev att vi skrev tillsammans. Vad gäller det vi tagit från litteratur så har vi tillsammans letat i 

böckerna och sedan diskuterat för att kunna skriva ned referens tillsammans med våra 

reflektioner. Eftersom vi genomgående arbetat med diskussion och gemensamt skrivande blev 

även resterande delar av arbetet präglat av det.  

 

Genomgående har vi i slutändan lagt vikt i diskussion och att gemensamt skriva för att få en 

beblandning av bådas uttryck och skrivsätt. Hela arbetet har skrivits i ett drivedokument för 

att underlätta diskussion och samarbete för gemensamt skrivande. Vi har alltid haft fysiska 

möten vid arbetstillfällen.  

 


