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Sammanfattning 

 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka och få en djupare kunskap om 

biologiska barns upplevelser av att ta emot och leva med familjehemsplacerade barn i 

familjen. För att få svar på detta har vi undersökt hur uppväxten för biologiska barn i 

familjehem kan se ut, hur det placerade barnet har påverkat föräldrarnas uppmärksamhet 

gentemot de biologiska barnen samt hur de biologiska barnen beskriver att deras uppväxt har 

påverkat dem. Samtliga fyra intervjupersoner har vuxit upp som biologiskt barn i samma 

familjehem och är idag mellan 22-30 år. I denna kvalitativa fallstudie samlades datamaterialet 

in med semistrukturerade intervjuer där fyra teman ingick. Det insamlade materialet 

bearbetades med tolkande fenomenologisk analysmetod. Resultatet diskuterades utifrån 

systemteori, KASAM, anknytningsteori och social responsivitet. I studien framkom att 

intervjupersonerna tog ansvar för de placerade barnen samt att de på olika sätt blivit 

påverkade av att växa upp i ett familjehem. Studiens resultat visar på att biologiska barn och 

placerade barn ska vara lika i ett familjehem men ändå är de inte det.  
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Inledning 

 

Att alla barn har rätt till trygga uppväxtvillkor samt en god fostran är någonting som bland 

annat går att finna i lagtexten. Enligt 1 § i 6 kap av Föräldrabalken (1949:381) har barn rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Enligt Socialstyrelsen är det oftast barnets familj 

som tillgodoser dessa grundläggande behov (Socialstyrelsen, 2014a). Vidare menar 

Socialstyrelsen att vissa familjer av olika anledningar inte klarar av eller har möjlighet att 

tillgodose dessa behov och det är då samhällets ansvar att se till att barnets behov uppfylls på 

annat håll. I Sverige delar man grovt sett in samhällsvården i två olika delar; familjehemsvård 

och institutionsvård. I de fall ett barn behöver heldygnsvård utanför det egna hemmet bör 

barnet helst placeras i ett familjehem snarare än på en institution (Höjer, 2001). Enligt 2 § i 6 

kap Socialtjänstlagen (2001:453) är det varje enskild kommuns ansvar att se till att det finns 

familjehem där enskilda som behöver vårdas utanför det egna hemmet kan bo. 

Familjehemsvård kännetecknas av att en offentligt reglerad vård utförs i ett privat hem av en 

privat familj (Höjer, 2001). Tanken är att familjehemsföräldrar ska fungera som ett 

komplement i de fall de biologiska föräldrarna brister, vilket gör familjehemsuppdraget unikt. 

Uppdraget som familjehem är en utmaning för de som tar sig an det. Uppdraget som 

familjehem är både jobbigt och påfrestande för hela familjen, det kräver bland annat ett stort 

engagemang, är tidskrävande och innehåller konflikter. Samtidigt som det skänker glädje och 

tillfredsställelse till familjehemmet (ibid).  

 

Familjehem och familjehemsplacerade barn är ett hett diskussionsämne. Det finns idag rätt 

stor kunskap om barn som far illa. Det är konstaterat att barn ofta placeras för sent och att det 

förekommer misshandel i familjehemsvården. Fokus är främst på de placerade barnen och 

deras situation. Med anledning av ovanstående hamnar familjehemmets biologiska barn och 

deras behov i skymundan. Deras situation diskuteras inte lika frekvent och uppmärksammas 

därför inte i samma utsträckning som de placerade barnen. Alla barn är beroende av sina 

föräldrar och har behov av kärlek och omsorg. De biologiska barnen är samtidigt också aktiva 

”vårdgivare” i familjehemmet (Höjer & Nordenfors, 2006). Studier visar bland annat på att 

det kan påverka barn att växla mellan olika roller i familjen (Younes & Harp, 2007). Att 

föräldrarnas förväntningar skiftar och att biologiska barn förväntas kunna anpassa sitt 

beteende till sina nya roller är andra utmaningar biologiska barn i familjehem står inför. 

Studier visar också på att biologiska barn prioriterar de placerade barnens behov framför sina 

egna. De biologiska barnen slits mellan ett andrahandsval samtidigt som de även säger sig 

uppleva positiva känslor av att leva med ett placerat barn i familjen (Höjer och Nordenfors, 

2006).  

 

Intresset för att utföra denna studie grundar sig i att en av författarna lever med en man som 

själv har varit ett biologiskt barn i ett familjehem medan den andra författaren har funderingar 

på att själv bli ett familjehem. Med utgångspunkt ur detta har vi båda ett stort intresse av och 

en viss kunskap om hur livet i ett familjehem kan se ut. Att vi båda uppmärksammat den 

kunskap som idag finns om de placerade barnen och deras behov gör att vi upplevt en 
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avsaknad av kunskap om hur de biologiska barnens uppfattning av uppdraget ser ut och vilka 

behov dessa barn har. Vi är båda av uppfattningen att de biologiska barnen utsätts för 

svårigheter som andra barn inte behöver uppleva samtidigt som de tack vare sina erfarenheter 

också får lärdomar för livet som många andra vuxna inte har. Detta väckte vår nyfikenhet på 

att undersöka ämnet närmare.  

Problemformulering 

 

Varje år placeras omkring 13 500 barn i familjehem (Socialstyrelsen, 2013a). Enligt Solveig 

Freby (personlig kommunikation, 25 februari 2015) som är ansvarig över barn- och 

ungdomsvård samt barn och unga i familjehem på Socialstyrelsen förs det idag ingen statistik 

över hur många biologiska barn som växer upp i familjehem. Då många av familjehemmen 

består av kärnfamiljer antar vi att det finns tusentals biologiska barn som tar emot och bor 

med placerade barn. Det finns ganska mycket kunskap om varför barn blir placerade i 

familjehem samt vad som fungerar och vilka svårigheter de placerade barnen och 

familjehemsföräldrarna kan möta. Däremot vet vi lite om de biologiska barnens upplevelser. 

Dessa barn hamnar ofta i skymundan gentemot de placerade barnen då de placerade barnen 

med anledning av sin problematik behöver mer uppmärksamhet och resurser. Därför är det 

viktigt att det forskas mer kring detta ämne för att kunna tillgodose även de biologiska 

barnens behov. Med denna studie vill vi uppmärksamma de biologiska barnens situation och 

behov. 

Syfte 

 

Syftet är att få förståelse för biologiska barns upplevelser och påverkan av att ta emot 

familjehemsplacerade barn i familjen.  

Frågeställningar 

 

För att få svar på vårt syfte har vi brutit ned detta till fyra frågeställningar som uppsatsen har 

för avsikt att besvara.  

- Hur beskriver biologiska barn sin uppväxt i familjehem och hur har den påverkat dem? 

- Hur beskriver de biologiska barnen relationerna till andra familjemedlemmar samt de 

placerade barnen? 

 

Ansvarsfördelning  
 

Den här uppsatsen är gemensamt skriven av Hanna Henriksson och Sandra Kangas och vi är 

därmed även gemensamt ansvariga över slutresultatet. Genom att vara två författare kunde vi 
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försäkra oss om att vi höll oss till både syfte och frågeställningar genom hela processen. När 

en av oss höll på att gå utanför uppsatsens syfte kunde den andra styra tillbaka på rätt väg.  

Hanna har ansvarat över kontakten med intervjupersonerna och är även den som utförde 

intervjuerna. Sandra är den av oss som främst sökt relevant litteratur. Vi har inte alltid varit 

överens gällande innehållet i uppsatsen och har därmed fått kompromissa kring vissa saker. 

Det kan vara så att vi utelämnat något som varit relevant för studien då vi inte alltid varit 

överens om vad som hör till vår studie och inte. Då vi är två författare har vi lättare kunnat 

upptäcka fel och brister i texten och har kunnat åtgärda dessa.  

 

Begrepp 

 

I följande avsnitt presenterar vi hur vi förhåller oss till aktuella begrepp i uppsatsen.  

 

Som barn räknas alla som är under 18 år enligt första artikeln i FN:s Barnkonvention (FN 

Barnkonvention). Därför använder vi ordet vuxna när vi syftar till individer över 18 år och 

ordet barn när vi syftar till individer under 18 år.  

Under senare halvan av 1900-talet ersattes begreppen fosterhem och fosterbarn med 

familjehem och familjebarn (Socialstyrelsen 2013a). Med anledning av detta har vi valt att 

använda begreppet familjehem istället för fosterfamilj. För att tydligt särskilja de biologiska 

barnen från familjehemsbarnen och då vi inte vill förutsätta att våra intervjupersoner uppfattar 

dessa barn som sina syskon har vi valt att benämna dessa barn som placerade barn. 

Samtliga intervjupersoner är idag vuxna men i uppsatsen har vi genomgående valt att kalla 

dem för biologiska barn för att underlätta läsningen för läsaren.  

Kunskapsöversikt 

 
I följande avsnitt följer en redogörelse för hur vi har gått tillväga för att finna litteratur till 

arbetet med vår uppsats. Den aktuella lagstiftningen, begreppet familjehemsvård och dess 

olika delar samt kraven på familjehem presenteras. Även en kortare historisk tillbakablick av 

hur familjehemsvården tidigare har sett ut och statistik över familjehemsvården i Sverige.  

 

Litteratursökning  

 

Med utgångspunkt ur vårt syfte började vi med att söka vetenskapliga artiklar till vår uppsats i 

Umeå Universitets biblioteksalbum. Vi använde oss av databasen SocINDEX och använde 

sökord som foster care, fosterchildren, fosterparents och biological children in foster care. Vi 

hade förmånen att även få tillgång till artiklar via en av författarnas jobb på socialtjänsten. Vi 

sökte manualer, handböcker samt statistik på Socialstyrelsens hemsida. Vi tog via telefon 

kontakt med Solveig Freby som är ansvarig över social barn- och ungdomsvård samt barn och 



  

4 
 

unga i familjehem på Socialstyrelsen. Vi letade efter böcker på våra lokala bibliotek samt på 

sökmotorerna på deras hemsidor. En av författarna hade också möjlighet att hitta böcker via 

sitt jobb på socialtjänsten. De böcker vi hade ledde oss sedan genom sina referenser vidare till 

ny litteratur att fördjupa oss i.  

 

Familjehemsvård och aktuell lagstiftning  

 

Att beröva ett barn från sin familj är någonting man i första hand vill undvika och därför 

försöker man så långt det är möjligt att stötta familjen i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 

2013a). I och med att Sverige är ett av de länder som har ratificerat FN:s konvention om barns 

rättigheter måste konventionens artiklar tas med i beaktning när det gäller beslut som rör barn. 

Den är däremot inte införlivad i sin helhet i den svenska lagstiftningen. Artikel 3 i FN:s 

barnkonvention tar bland annat upp att varje beslut som rör barn måste grunda sig i vad som 

är bäst för det enskilda barnet (FN:s Barnkonvention). Enligt 1 § i 5 kap Socialtjänstlagen 

(SoL) är det socialnämndens uppgift att verka för att barn och ungdomar växer upp under 

trygga och goda förhållanden samt i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och 

ungdomar får det skydd och stöd som de behöver. I de fall familjen inte längre kan tillgodose 

barnets behov kan det bli nödvändigt att placera barnet utanför sitt eget hem (Socialstyrelsen, 

2013a). Enligt 1 § 6 kap SoL är det socialnämndens uppgift att sörja för att den som behöver 

vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård 

eller boende.  

I Sverige delar man grovt sett in samhällsvården i två olika delar; familjehemsvård och 

institutionsvård. En placering kan antingen ske på frivillig basis eller med hjälp av tvång. 

Enligt 1 § i 4 kap SoL handlar det om frivillig vård om vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har 

gett samtycke till socialtjänstens förslag gällande vård med stöd av SoL. Är barnet 15 år krävs 

också barnets samtycke till vård. I de fall samtycke inte ges handlar det om tvångsvård med 

stöd av 2 § och/eller 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

I vissa fall kan också en placering ske med stöd av Lag (1993:348) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

Enligt Socialstyrelsen är familjehem den vanligaste formen av placering i Sverige. Längden 

på placeringen kan variera och kan handla om allt ifrån korta, tillfälliga placeringar, till längre 

och mer permanenta placeringar (Socialstyrelsen, 2013a). Det finns olika typer av 

familjehem. Det kan handla om traditionella familjehem, där barnet inte är bekant med 

familjehemsföräldrarna sedan innan. Det finns också nätverks- eller släktinghem, där 

familjehemmet sedan tidigare funnits med i barnets nätverk på något sätt. Förstärkt eller 

konsulentstödd familjehemsvård är en annan typ familjehemsvård där privata företag går in 

och ger familjehemmet och i en del fall, det placerade barnet, ett extra stöd då behov finns. I 

de fall en snabb placering behöver komma till stånd finns så kallade jourhem. Precis som de 

låter är jourhemmens uppgift att ge barnet ett omedelbart skydd eller stöd för en tillfällig 

period (Socialstyrelsen, 2013a). Tanken med familjehemsvård är att barnet ska få stanna kvar 

så länge behov kvarstår men målet är dock att barnet ska kunna återförenas i det egna hemmet 
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så snart det är möjligt (ibid). 

 

Familjehemsvårdens historia 

 

År 1785 kom den första fosterbarnsstadgan (Höjer, 2001). Till en början handlade det om att 

ta emot föräldralösa eller övergivna barn. Barnen placerades då ut i olika hem av bland annat 

fattigvårdsnämnder och präster. Vilken typ av fosterhem man kom till varierade (Höjer, 

2001). Det var allt ifrån bra fosterhem till fosterhem där man utnyttjade barnen som 

arbetskraft (Socialstyrelsen, 2013a).  

År 1902 kom den första lagstiftningen gällande familjehemsvård ”lag om fosterbarns vård” 

(Höjer, 2001). Lagen var till för att ge barn under sju år ett starkare skydd. Denna lag gällde 

inte barn över sju år och därför kom det bara några månader senare en ny lag Lag om 

uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn (Höjer, 2001). Denna lag gav 

samhället befogenhet till att ingripa ifall barnet haft omsorgsbrist eller varit försummat (ibid). 

År 1924 fick samhället ett större ansvar. Det var då nästa nya lag införlivades och denna 

räknades som en barnavårdslag. Samhället kunde då ingripa mot föräldrarnas vilja ifall man 

ansåg att ett barn for illa (Höjer, 2001).  

Tanken med familjehemsvård var till en början att barnet skulle tappa kontakten med sina 

biologiska föräldrar och endast ha kontakt med familjehemmet. Genom detta trodde man att 

barnet skulle nå en sundare utveckling. Med tiden har ny forskning visat på det motsatta. Man 

upptäckte att föräldrarnas närvaro i barnets liv hade en positiv effekt för att barnet skulle 

utvecklas positivt. Under senare halvan av 1900-talet kom det istället att handla om att 

försöka undvika separationer mellan barnet och dess föräldrar. Man försökte också i högre 

grad undvika placeringar utanför det egna hemmet och istället ge familjen stöd i hemmet. 

Under denna tid byttes begreppen familjehem och familjehemsplacerade barn ut mot 

begreppen fosterhem och fosterbarn (Socialstyrelsen, 2013a). År 1980 kom den 

Socialtjänstlag vi har än idag (Höjer, 2001). Lagen reglerar samhällets ansvar för barns 

välbefinnande och den enskilda individen.  

 

Vem får bli ett familjehem? 

 

Enligt 6 § i 6 kap SoL måste en omfattande utredning av familjehemmet ske innan ett barn 

placeras i hemmet. Då familjehemmets uppgift är att kompensera för den omsorgsbrist barnets 

egen familj inte kan tillgodose är det viktigt att se över att familjehemmet är ett lämpligt 

familjehem som kan kompensera för den omsorgsbrist den egna familjen brister i. Man 

utreder bland annat att familjehemmet är kapabel till att förmedla den omvårdnad, trygghet 

och kärlek som ett barn är i behov utav (Socialstyrelsen, 2014a). Hur familjehemmet ska se ut 

framgår ur 1961 års råd och anvisningar av Socialstyrelsen. I ett familjehem bör två makar 

finnas, de bör ha en normal ekonomisk standard samt kunna föra sig socialt (Höjer, 2001). I 

dagens Sverige är det också mer vanligt att man som familjehem utbildar sig för att på ett bra 
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sätt kunna ta emot placerade barn i familjen (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Statistik 

 

Som tidigare nämnts är familjehem den mest förekommande placeringsformen i dagens 

Sverige. År 1920 var det omkring 37 000 barn placerade utanför det egna hemmet. Fram till 

år 1990 skedde därefter en minskning för att idag återigen öka (Socialstyrelsen, 2013b). Den 1 

november 2013 hade 22 700 barn hade heldygnsinsatser. Av dessa barn var det 60 procent 

som var placerade i familjehem. Av de familjehemsplacerade barnen var ca 70 procent 

placerade med stöd av SoL och ca 30 procent av barnen var placerade enligt LVU 

(Socialstyrelsen, 2014a).  

 

Metod och tillvägagångssätt 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera val av vetenskaplig ansats, undersökningsmetod, 

urval, undersökningsinstrument, datainsamling samt analys av material.  

 

Fenomenologisk ansats  

 

I vår studie har vi inspirerats av fenomenologin. Fenomenologin är en traditon inom den 

kvalitativa forskningen (Kvale, 1997). Inom fenomenologin uppmärksammas mänskliga 

fenomen där individers upplevelser av dessa fenomen beskrivs. Det är individens perspektiv 

på fenomenet som är av intresse och utifrån individens upplevelser försöker forskaren 

beskriva både innehåll och struktur hos individens upplevelser. Fenomenet vi studerar i vår 

studie är erfarenheterna av att vara biologiskt barn i ett familjehem. Inom fenomenologin är 

essensen det primära i individens upplevelser. Essensen är det som ska identifieras i de olika 

berättelserna om att vara biologiskt barn i ett familjehem efter tolkning av hur respondenterna 

beskriver upplevelserna. Essensen är det som gör fenomenet till vad det är och är därmed 

kärnan i fenomenet (ibid).  

Två viktiga begrepp inom fenomenologin är förståelseinriktning samt induktivt 

förhållningssätt (Kvale, 1997). Förståelseinriktning innebär att det är individens upplevelse av 

fenomenet som är intressant och inte fenomenet i sig. I vår studie bodde alla fyra barn i 

samma hem samt hade samma föräldrar och uppväxtvillkor. Förståelse för individens 

subjektiva upplevelse av fenomenet nås genom tolkning. Förståelseinriktning innebär därmed 

att man inom fenomenologin utforskar meningsinnehållet. Därmed föll det sig naturligt att 

använda ett induktivt förhållningssätt då det innebär att det är empirin och inte teorin som är 

utgångspunkten i studien. Den fenomenologiska forskningen syftar till att få ny kunskap och 

inte att prova redan känd kunskap. Detta innebär att det inte ska tas någon hänsyn till tidigare 

teorier, modeller och hypoteser om fenomenet under forskningsprocessen (Szklarski, 2009). 

För oss innebar detta att vi inte läste in oss på tidigare forskning i ämnet förrän efter att vi 

utfört studien även om vi självklart hade viss förförståelse innan studiens genomförande.  
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Undersökningsmetod  

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. I kvalitativa 

forskningsmetoder utgår man från undersökningspersonernas perspektiv (Bryman, 2011). 

Fokus ligger på vad undersökningspersonerna upplever som viktigt och betydelsefullt i sin 

livsvärld. Det handlar om att få kunskap om undersökningspersonernas subjektiva 

upplevelser, genom att utgå ifrån den egnes ord och beskrivningar (ibid). Att vårt syfte var att 

undersöka och få djupare kunskap om biologiska barns upplevelser av att ta emot 

familjehemsplacerade barn gjorde att kvalitativ forskningsmetod lämpade sig väl i arbetet 

med vår studie.  

 

Urval  

 

I studien har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval i sökandet efter individer med 

erfarenheter av att vara biologiska barn i familjehem. Enligt Bryman handlar ett 

bekvämlighetsurval om personer som ”råkar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman, 2011, 

s. 194). Att bekvämlighetsurval blev ett naturligt val för oss var dels för att intervjupersonerna 

var lätta att få tag på, då vi sedan innan hade kännedom om dessa personer men också för att 

dessa personer passade in i vårt syfte. Vi valde att intervjua fyra biologiska barn som allihop 

har vuxit upp i en och samma familj som tagit emot placerade barn i familjen. Dessa individer 

är uppvuxna med att ha ett placerat barn i familjen åt gången men också av att ha flera 

placerade barn samtidigt. Idag uppnår de biologiska barnen en ålder av 22-30 år. 

Forskning tyder på att män och kvinnors ansvar i familjehemmet inte är likartade (Höjer, 

2001). Av de fyra personer vi valde att intervjua var tre män och en var kvinna. Genom att få 

med båda könens upplevelser av hur det var att ta emot placerade barn i familjen kunde vi få 

en mer rättvis bild i upplevelserna av detta. Vi såg det som en fördel att båda könen finns 

representerade i vår studie med hänsyn till tidigare forskning trots att fördelningen är ojämn 

mellan dessa. 

Bryman (2011) menar att en fallstudie innebär att man forskar och redogör för ett enda fall. I 

och med att samtliga intervjupersoner tillhör en och samma familj blev en fallstudie lämplig 

att använda som forskningsdesign i vår studie. 

 

Undersökningsinstrument  
 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar var semistrukturerade intervjuer lämpliga att 

använda i vår undersökning. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår från en 

intervjuguide där specifika teman arbetats fram för att säkerställa att man får med den 

kunskap man är ute efter och för att se till att man inte kommer bort från det specifika ämnet 

alltför mycket (Bryman, 2011). Vi utformade en intervjuguide som innehöll fyra specifika 

teman som vi ansåg vara centrala utifrån studiens syfte; bakgrund, relationer, insatsen 

familjehem och individ (se bilaga 3). Vi kom fram till våra fyra teman genom att tillsammans 

göra en tankekarta. Samtliga teman innehöll ett antal frågor som vi omarbetat vid ett flertal 
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tillfällen under studiens gång. Detta ansågs som nödvändigt för att få frågorna att vara så 

genomtänkta som möjligt. Vi försökte att använda oss av ett tydligt och lättförståeligt språk 

med inte alltför snäva frågor, detta för att ge intervjupersonen tämligen stort utrymme till att 

kunna svara fritt på de frågor som ställs (ibid).  

 

Datainsamling  

 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi en pilotstudie på ett biologiskt barn som tidigare 

vuxit upp med familjehemsplacerade barn i familjen. Pilotstudien gjorde vi för att ta reda på 

om frågorna i intervjuguiden uppfattades som det var tänkt att de skulle, för att försäkra oss 

om att frågorna var begripliga utifrån intervjupersonernas perspektiv men också för att skapa 

nya infallsvinklar kring vårt syfte med studien (Dalen, 2008; Lantz, 2011). Då personen i 

pilotstudien inte tillhörde samma familj som intervjupersonerna gick inte dessa resultat att 

använda i vår fallstudie.  

Av de fyra personer vi valde skedde intervjun med en av männen i dennes hem och resterande 

intervjuer över telefon. Det är viktigt att se till att det inte finns några störningsmoment som 

kan påverka intervjupersonen (Bryman, 2011). Varför vi försäkrade oss om att 

intervjupersonerna befann sig på ett lämpligt ställe och avskilt från andra tänkbara 

störningsmoment. Att tre intervjuer ägde rum per telefon ser vi inte till vår nackdel då det 

snarare kan vara lättare att svara sanningsenligt på känsligare frågor när intervjuaren inte 

befinner sig fysiskt närvarande i rummet. Det är också både kostnads- och tidseffektivt. En 

nackdel med telefonintervjuer kan vara att de sällan kan vara mer än 20-25 minuter långa utan 

att koncentrationsförmågan försämras (Bryman, 2011).   

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon för att på så vis säkerställa att det 

som sades under intervjuerna inte riskerade att utelämnas eller glömmas bort då vi påbörjade 

vårt analysarbete. Att vi vid upprepande tillfällen kunde avlyssna intervjuerna samt att vi fick 

möjlighet att lägga fokus på ämnet var andra fördelar med att spela in samtalen. Intervjuerna 

varade allt mellan 20 minuter till 1 timme och 20 minuter.  

Vi har gjort vårt bästa för att handla i god tro i utförandet av intervjuerna för att inte riskera att 

leda in intervjupersonerna på något spår vi själva stakat ut för dem.  

 

Analys av material 

 

Vi har utgått från en fenomenologisk analysmetod. Till att börja med lyssnade vi igenom de 

inspelade intervjuerna utan medveten värdering för att uppmärksamma ifall det var någonting 

vi hade missat eller ifall vi skulle se materialet ur andra nyanser. Därefter transkriberade vi 

samtliga intervjuer. Med fokus på studiens syfte bedömdes innehållet av de intervjuades 

upplevelser vara det väsentliga samtidigt som tonfall, upprepningar, pauser etc. inte ansågs 

som lika viktigt varför denna information också valdes att utelämnas ur transkriberingarna. I 

nästa steg gjorde vi en översiktlig genomgång av varje enskild intervju där relevansen i 



  

9 
 

materialet undersöktes. Allt material som inte handlade om fenomenet rensades bort. Därefter 

läste vi mer noggrant igenom varje enskild intervju för att identifiera meningsbärande enheter 

(se bilaga 1). Varje enhet ska säga något nytt om fenomenet och de olika enheterna skildrar på 

så sätt olika aspekter av fenomenet (Szklarski, 2009). Detta gjorde vi tills samtliga texter var 

indelade i enheter. Därefter utförde vi en detaljerad analys av de meningsbärande enheterna 

där de relaterades både till varandra och till enheternas kontext för att se vilka mönster som 

framträdde. Tolkningen ska fånga både den explicita (det de bokstavligen säger) och den 

implicita (uttryck, liknelser och metaforer) meningen i berättelserna (ibid). Längre påståenden 

kortades ned till kortare och mer precisa påståenden. Sedan tog vi bort eventuella 

ovidkommande påståenden, upprepande enheter och förde samman enheter med likande 

innehåll. När vi sammanfört de meningsbärande enheterna läste vi igenom dem för att kunna 

identifiera de teman som fanns i texterna. Bland våra teman upptäckte vi sedan något som 

genomgående fanns i samtliga teman och detta bestämdes till essensen av texterna.  

Etiska överväganden 

 
I vår studie har vi genomgående tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet u.å). De fyra principerna är; informationskrav, samtyckekrav, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekrav och kommer att förklaras närmare nedan. 

 

Informationskravet  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningen och dess syfte till de 

som berörs av den. Våra intervjupersoner har blivit informerade om syftet med studien samt 

hur vi kommer att gå till väga. Vi har också informerat om vilka som kan ta del av studien då 

den är färdigställd. I det initiala skedet fick intervjupersonerna en kort information om vad 

studien handlar om samt varför vi är intresserade av deras medverkan. Därefter skickade vi en 

skriftlig information till dem med ytterligare information om studien (se bilaga 2). Denna 

information upprepades vid intervjutillfället för att intervjupersonerna skulle kunna ta 

ställning till om de ville medverka eller inte. Vid intervjutillfället gavs också intervjupersonen 

möjlighet att ställa eventuella frågor.  

 

Samtyckeskravet  

 

Enligt samtyckeskravet har samtliga deltagare i en undersökning rätt att bestämma över sin 

medverkan. Detta innebär att intervjupersonen har rätt att inte svara på vissa frågor eller 

avbryta den pågående intervjun direkt. Intervjupersonerna har gett sitt samtycke till att 

medverka i studien. I vår studie har intervjupersonerna getts möjlighet att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjun samt att inte svara på enskilda frågor om de av olika 

anledningar inte velat göra detta. Samtycket fick vi muntligt under den första 
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telefonkontakten.  

 

Konfidentialitetskravet  

 

Enligt konfidentialitetskravet ska de uppgifter som finns om intervjupersonerna i studien 

hanteras med stor konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras där utomstående inte kan 

få tag i dem. Intervjupersonerna ska känna sig trygga med att inga uppgifter publiceras på ett 

sådant sätt att intervjupersonens medverkan i studien inte längre är anonym. Detta har vi tagit 

hänsyn till i vår studie genom att vi endast frågat om ålder samt kön. Vi valde att inte fråga 

våra intervjupersoner om bland annat yrke, civilstånd och deras nuvarande 

familjekonstellation för att göra det svårare för läsaren att identifiera dem. Då vi använder 

citat i texten utelämnar vi ålder för att försvåra identifiering av de intervjuade. Vi har 

informerat våra intervjupersoner om dessa åtgärder vilka vi har vidtagit för att säkerställa 

deras anonymitet. Vi har även klargjort att vi inte kan garantera deras anonymitet i vår studie. 

Efter att vi transkriberat intervjuerna raderades ljudfilerna och transkriberingarna kommer att 

kasseras då kursen är avslutad.  

 

Nyttjandekravet  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om intervjupersonerna endast får 

användas till studien och inte i några andra sammanhang. Detta har vi helt och fullt tagit 

hänsyn till då vi endast använder materialet till studien för att sedan kassera det då kursen är 

avslutad för att förhindra att utomstående får tag i materialet. 

 

Andra överväganden 

 

Vår studie tar upp ett känsligt ämne som kan vara jobbigt att prata om för intervjupersonerna. 

De hade kunnat bli ledsna eller kränkta under intervjun. Hade detta hänt skulle vi ha erbjudit 

dem att pausa eller avbryta intervjun. Vi hade gärna erbjudit dem samtalsstöd efter 

intervjuerna men vi hade inga resurser för detta. Syskonen i familjen är medvetna om att 

samtliga av dem deltar i studien. Detta gör att de inte är anonyma inför varandra. Då endast ett 

av syskonen är kvinna är det också tydligt vad som är hennes berättelse. Vi valde att utelämna 

intervjupersonernas ålder i studiens resultat för att inte avslöja mer än nödvändigt om dem. Vi 

ansåg att det viktigaste var att komma fram till essensen i deras berättelser. 
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Resultat 

 

I denna del presenteras intervjupersonerna samt det empiriska materialet i ett antal teman. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

 

För att göra resultatet mer lättläst och överskådligt har vi valt att döpa om våra 

intervjupersoner till David, Jonathan, Oliver och Erika. Dessa namn har ingen koppling till 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna kommer från samma familj och har vuxit upp under 

samma förhållanden i ett traditionellt familjehem. Familjen har under intervjupersonernas 

uppväxt haft mellan 10-20 barn placerade hos dem. Det har hänt att flera barn varit placerade 

hos familjen samtidigt. 

 

Jämlikhet i familjehemmet  

 

Samtliga intervjupersoner upplever att föräldrarna har behandlat dem och de placerade barnen 

lika. Både David och Erika beskrev att alla barn har haft samma regler samt att föräldrarna 

aldrig har gjort någon skillnad på de biologiska och placerade barnen utan alla har varit deras 

barn. David ansåg även att den avundsjuka som fanns gentemot de placerade barnen inte 

skilde sig från den avundsjuka han kände gentemot sina biologiska syskon. David berättar:  

Ja det kände jag flera gånger men det kan ju också ha varit för att mina 

biologiska syskon fått något som jag vill ha t.ex. Det kan jag inte säga berodde 

på att de var placerade barn. Det går inte att bedöma så utan det var vanlig 

avundsjuka bara. 

David beskriver även att ansvaret för sysslor hemma delades lika mellan de biologiska och de 

placerade barnen. Erika delar den uppfattningen och upplevde även att alla barn har fått jobba 

för det de fått oavsett om de var biologiska eller placerade barn. Erika berättar:  

Det har alltid varit så att har en fått åka slalom då har alla fått göra det och då 

har det fått kosta vad det kosta vill. Det har alltid varit rättvist men då har det ju 

varit så också att man har fått jobba för det man har haft. Man har fått lära sig 

att ta ansvar.  

Jonathan upplevde att föräldrarna blev strängare efter att barn blev placerade hos dem. 

Föräldrarna blev inte bara strängare mot de placerade barnen utan också mot de biologiska. 

Jonathan berättar:  

Hur ska man säga… De vart som strängare och mera jaa.. Ja men de vart 

strängare i alla fall. Mot alla barn, de drog alla över en och samma kant så att 

säga. 
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Ansvar efter placeringen 

 

Tre av fyra intervjupersoner upplevde att de fick ett ökat ansvar efter att barn blev placerade i 

familjen. Jonathan upplevde att det inte blev någon skillnad för honom gällande 

ansvarstagandet efter placeringen. Han tog samma sorts ansvar efter placeringen som före. 

Jonathan berättar:  

Nä jag var nog lika slö då som nu. 

Oliver berättar att han tog på sig att välkomna det placerade barnet till familjen genom att 

bemöta barnet på ett bra sätt och introducera barnet till familjen och deras förhållningssätt i 

lagom takt. Oliver berättar:  

Jag försökte fråga honom lite om hur hans uppväxt varit och berätta lite 

försiktigt i början hur vi hade det och våra regler och vad vi gör. Lite försiktigt i 

början och så försökte jag att lära känna honom, hur han var. 

Samtliga intervjupersoner som upplevde att de fick ett ökat ansvar efter placeringen tyckte att 

det var något de gjorde på eget initiativ. Det var inte något föräldrarna bad dem att göra utan 

de tog på sig mer ansvar självmant. Erika berättar:  

Mina föräldrar har aldrig gjort skillnad. Men jag har gjort skillnad på min egen 

roll. Jag har räknat mig själv som en av de vuxna för jag har ju varit äldst och 

det kanske har tett sig naturligt, Jag tog på mig det och tyckte väl att jag 

behövde det. 

På liknande sätt beskriver David och Oliver att de tagit ansvar för de placerade barnen. David 

berättar:  

Jag tog mer ansvar då när de hade flyttat till oss. Det tog jag själv, på mitt eget 

initiativ. Det blev ju som, man hade sin uppgift och man tog mer ansvar att göra 

den. 

Oliver berättar:  

Desto mer svårigheter de hade desto mer ansvar blev det för mig speciellt om de var i min 

ålder. Om det var problem i skolan visste jag ju att då är det jag som får hjälpa eftersom jag 

nyss har haft de ämnena. Samtidigt fick man ju ha koll på att han så att han sköter sig också. 

De biologiska barnen valde att ta på sig mer ansvar för att de upplevde att de behövde göra 

det och inte på grund av att föräldrarna bad dem om detta. Oliver upplevde att han klarade 

saker själv och inte behövde sina föräldrar till att klara upp svåra situationer. Han ansåg sig 

vara lika kompetent som dem i det avseendet. Oliver berättar:  

Mina föräldrar sa ju att det är bara att jag kommer till dem om det är 

någonting, vi sov ju på olika våningar i huset. Men samtidigt kände jag, vad kan 

de göra ändå. Det är ju lika att jag säger åt honom själv. Det kändes som att det 
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de kan göra det kan jag göra själv. Jag tror jag var kring 13 år när jag började 

tänka så. 

 

Rollförändring i familjen  

 

Samtliga intervjupersoner kunde uppleva svårigheter i början av en placering när de inte 

kände barnet som flyttade in. David upplevde att det uppstod konkurrens gällande 

föräldrarnas uppmärksamhet. David tror att han fick nog med uppmärksamhet men säger att 

han ville ha mer uppmärksamhet från föräldrarna. Erika upplevde också att de placerade 

barnen fick mer uppmärksamhet och hon valde att också själv ge dem mer uppmärksamhet.  

Jonathan upplevde att han fick stå tillbaka till förmån för det placerade barnen gällande både 

tid och uppmärksamhet från föräldrarna.  Jonathan berättar:  

Det kändes som ”vad fan gör ni här?!” och de var som inkräktare i början. 

Jonathan upplevde att hans roll i familjen förändrades efter att de tog emot placerade barn och 

beskriver att han upplevde att han då bara var en i mängden. Jonathan berättar:  

Det vart väl mer så att man bara var en i mängden. Det var så det kändes som. 

Oliver har liknande upplevelser som Jonathan och beskriver att han upplever att han glömdes 

bort lite på grund av det placerade barnets svårigheter. Oliver hade förståelse för att det 

placerade barnet krävde mer uppmärksamhet och valde därför att själv stå tillbaka samtidigt 

som han tog på sig en annan roll. Oliver berättar:  

Man kände ju att man hjälpte andra individer och man var ju tvungen att vara 

nästan som en fadersfigur åt någon som var ett år yngre än en själv. Man visste 

ju att de behövde mina föräldrar och det på ett annat sätt än en själv.  

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de på eget initiativ valt att stå tillbaka till 

förmån för de placerade barnen. Erika gjorde detta genom att ge sig själv en vuxnare roll och 

ta hand om de yngre syskonen medan Oliver drog sig undan och lät de placerade barnen ta 

mer plats och tyckte också att det var så det skulle vara. Oliver berättar:  

Eftersom vi har haft så mycket är det ju svårt att hinna ge tid åt sina egna, visst 

man ska ju prioritera det men det är svårt när man är fosterfamilj. De behöver 

en moders- och fadersfigur och då blir det ju att man glider lite utanför. Det blir 

ju att man prioriterar dem istället och det tycker jag är bra. 

 

Erika berättar:  

Jag gav mig själv en vuxnare roll och det var någonting man ville ta på sig. 

Man ville veta och förstå mer än vad man kanske borde i den åldern.  
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Relationer i familjehemmet 

 

Alla intervjupersoner utom Oliver upplevde att relationen till de biologiska syskonen var 

bättre och närmare jämfört med relationen till de placerade barnen. Erika berättar:  

Jag tror att det har blivit starkare på något sätt, jag tror det när det är vi som 

har hängt ihop. Alla barn är ju ens syskon men det är ju vi fyra som har hängt 

ihop genom alla år oavsett vad som har hänt. 

Oliver upplevde inte att det var någon skillnad mellan relationen till de biologiska syskonen 

och de placerade barnen. Däremot tyckte han att han gled ifrån sina biologiska syskon när 

familjen tog emot placerade barn. Det tror han berodde på att de placerade barnen hade 

svårigheter som de biologiska syskonen inte hade och därför spenderade han mer tid med de 

placerade barnen. Oliver berättar:  

Man höll sig mest till dem som var i samma ålder som en själv och sen försöker 

man ju prioritera dem när man vet att de har det jobbigt och det blev ju att man 

var mer med dem än med sina egna syskon. Man visste ju att ens egna syskon 

skötte sitt och man gissade att de hade det bra. Så det blev att man gled isär. 

Oliver och Jonathan upplevde att relationen med föräldrarna blev sämre när familjen tog emot 

placerade barn. Erika och David upplevde däremot inte att det blev någon skillnad från hur 

det var innan barnen blev placerade.  Oliver berättar:  

Det har ju blivit att man själv inte har haft så jättebra kontakt. Man har ju 

försökt få dem att ha en bättre kontakt med ens föräldrar och då har det ju gjort 

att man själv inte har haft så bra kontakt med föräldrarna. 

David berättar:  

Jag tror inte att den förändrades. Man var så liten då men den förändrades nog 

inte.  

 

Rädsla vid placeringen av barnet 

 

Samtliga intervjupersoner hade upplevt rädsla med anledning av det placerade barnet. Alla 

fyra berättade om en rädsla som uppstått i samband med en brand i familjens stall på gården. 

David berättar:  

Jag blev riktigt rädd och orolig när ett barn höll på att bränna ner stallet. Då 

var jag rädd för allas skull. Det gick ganska snabbt, det var ju som ett rop på 

uppmärksamhet och hjälp.  

Jonathan nämnde också att han upplevt rädsla när ett av de placerade barnen kommit hem full. 

Det gjorde föräldrarna arga och det blev livat i huset vilket Jonathan tyckte var jobbigt. Oliver 

beskrev att han varit rädd för det placerade barnets föräldrar när de kommit oanmälda till 
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familjen och samtidigt varit påverkade av antingen droger eller alkohol. Vid de tillfällena 

valde Oliver att föra bort det placerade barnet så att hen inte skulle behöva se det. Oliver 

berättade också om att han varit rädd för att ett placerat barn skulle anfalla honom när han sov 

vilket gjorde att han var rädd under nätterna och ville ha dörren till sitt rum låst. Oliver 

berättar:  

Man kunde ju märka att de hade ett speciellt tankesätt om de varit med om 

något traumatiskt och man visste ju om ifall de hade en psykisk störning. Så man 

kunde ju ligga och tänka på det när man skulle sova, man tänkte ifall han skulle 

anfalla en eller liknande och göra en illa. 

Oliver var den av intervjupersonerna som berättade om flest händelser kopplade till rädsla.  

 

Påverkan av att tillhöra ett familjehem 

 

Samtliga intervjupersoner upplevde att de på något sätt påverkats av att ha placerade barn i 

familjen. Hälften av dem tyckte att det enbart varit bra och att det gett dem positiva 

erfarenheter. Erika tyckte att det gett henne god kunskap kring barnuppfostran och en 

erfarenhet som är användbar den dagen hon får egna barn. Hon har lärt sig läsa av barnens 

signaler och hantera konflikter som kan uppstå. Erika berättar:  

Inför framtiden känner jag att jag står på ganska stadiga fötter inför det här 

med egna barn. Jag har sett både det bra och det mindre bra men det har varit 

en jättenyttig livserfarenhet. 

David tyckte att det bara varit positivt och ansåg att hans erfarenheter av familjehemmet 

format honom till den han är idag. Oliver tyckte att han påverkades mycket eftersom han 

kände sig tvungen att hålla koll på det placerade barnet i skolan, föregå med gott exempel och 

ta ett större ansvar. Detta upplevde han som negativa erfarenheter och beskrev på samma gång 

att han även fått positiva erfarenheter tack vare de placerade barnen. Oliver beskrev att han 

lärt sig att dela med sig och vara mindre självisk. Jonathan var den enda av intervjupersonerna 

som inte påverkats positivt av att ta emot placerade barn. Jonathan berättar:  

Jag bjuder inte hem folk. Jag vill ha mitt hem för mig själv så att säga. Ens hem 

är ens fristad men det var det ju inte när det kom okända människor dit och 

bodde. Nu är det väl mer så att det här är mitt hem och ni får inte komma hit. 

Jonathan upplevde att han påverkats negativt av de placerade barnen och detta visade sig 

genom att han inte så gärna ville att folk ska komma hem till honom. Han ser hemmet som sin 

tillflyktsort där han får vara utan att någon okänd eller utomstående kommer dit.  

Intervjupersonerna pratade också om att det gett dem lärdomar för livet och att de har lärt sig 

mycket om andra människor och hur man ska bemöta dem på ett bra sätt. Oliver berättar:  
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Jag har fått många lärdomar i livet och vet att alla människor är olika. Jag tror 

att jag har blivit en bättre människokännare. På kort tid vet jag ungefär var jag 

har en person och man har lärt sig mycket om olika beteenden hos människor. 

David upplever att han har utvecklats på ett annat sätt med anledning av att han tillhörde ett 

familjehem. David berättar:  

Jag tror att jag mest har utvecklat sociala egenskaper. Nu kan jag sätta mig in 

andras situation och lyssna på dem bättre. 

Två av intervjupersonerna upplevde också att de nått en större mognad efter placeringen och 

att de fått ett annat sätt att se på människor.  

Erika berättar: Sen läser man tidningen på ett annat sätt och försöker se bakom 

kulisserna lite. Lite samma sak blir det ju med barn som inte mår bra eller har 

haft det särskilt bra hemma, man visste ju att det fanns något som låg bakom det 

dåliga beteendet. 

Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt redogör vi för den tidigare forskning som finns inom 

familjehemsforskningen. Vi kommer att visa på bredden på den forskning som finns genom 

att presentera forskning kring placerade barn, familjehemsföräldrar samt biologiska barn i 

familjehem.   

 

Placerade barn 

 

Socialstyrelsen (2013b) presenterar i sin grundutbildning för familjehemsföräldrar att de 

vanligaste orsakerna till att barn placeras är att föräldrarna inte har förmåga att ta hand om 

barnen på ett bra sätt. Det händer också att barn placeras för att föräldrarna blir sjuka eller 

avlider. Tonåringar kan också bli placerade på grund av deras eget beteende vilket i sin tur 

ofta bottnar i en problematik hos föräldrarna. Anledningarna till placering kan exempelvis 

vara att barnet själv blivit utsatt för misshandel och/eller sexuella övergrepp eller att någon 

annan i familjen blivit utsatt för detta. Barnen har ofta ensamstående mammor och dålig eller 

ingen kontakt med sina pappor. De har i många fall låga betyg och problem med hälsan. 

Deras grundförutsättningar i livet har varit sämre än för de flesta andra barn. Idag är det 

vanligt att socialtjänsten erbjuder familjen stöd i hemmet istället för att placera barnen. Med 

anledning av detta antas det att barn som placeras idag har haft svårigheter en längre tid och 

att vårdbehoven därför är stora (ibid).  

Socialstyrelsen presenterar i en av sina handböcker betydelsen av risk- och skyddsfaktorer. 

Där beskriver man riskfaktorer på följande sätt ”riskfaktorer är sociala, psykologiska, 

medicinska eller biologiska faktorer som kan leda till problem för barnets hälsa, utveckling, 

anpassning eller beteende” (Socialstyrelsen, 2013a, s. 21). Det är främst mängden 
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riskfaktorer som ökar risken för olika problem och inte någon specifik riskfaktor i sig. 

Följande faktorer kring barns livsvillkor och förutsättningar är riskfaktorer. Placerade barn har 

många gånger inte fått tillräcklig omsorg, blivit utsatta för misshandel och övergrepp. De har 

ofta bristfällig fostran och vägledning från föräldrarna samt svår skolgång. Med anledning av 

placeringen har de blivit utsatta för plötsliga uppbrott och har tvingats byta omsorgsgivare. 

Skyddsfaktorer kan väga upp och mildra risker. Effekten av skyddsfaktorerna ökar oftast med 

antalet. Exempel på skyddsfaktorer hos barnet kan vara förmåga att lösa problem, framgång i 

skolan och förmåga att kontrollera impulser och känslor. Exempel på skyddsfaktorer i 

familjen och närmiljön kan vara god omvårdnad och tillsyn, en bra relation med sina 

vårdnadshavare och möjlighet till fritidsintressen (ibid). 

 

Familjehemsföräldrar 

 

I en engelsk studie utförd av Schofield, Beek, Ward och Biggart (2012) undersöktes hur 

familjehemsföräldrar beskriver sina roller som professionella uppdragstagare och/eller 

engagerade föräldrar för att sedan också kunna se hur de hanterar de olika rollerna. Studien 

visade på att en ökad professionalism hos familjehemsföräldrarna inte nödvändigtvis leder till 

att det blir svårare för dem att vara engagerade och tillgivna föräldrar. I sökandet efter att 

uppnå lyckade långvariga placeringar behövs det både kompetenta och tillgivna 

familjehemsföräldrar. Rollerna behöver inte vara oförenliga även om det finns svårigheter 

med att förena ett hem och ett arbete. Schofield et al. (2012) konstaterar att socialsekreterare 

måste vara medvetna om och förstå dessa två olika roller hos familjehemsföräldrarna för att 

kunna se hur dessa roller kan berika varandra. Därmed kan de också ge dem stöd i att hantera 

de olika rollerna (ibid).   

 

Höjer (2001) ville i sin avhandling undersöka hur kärnfamiljen påverkas av att bli familjehem 

och fokuserade främst på relationerna inom familjen och hur dessa har påverkats av 

familjehemsuppdraget. Höjer kom fram till att familjehemsföräldrarna ansåg att uppdraget 

som familjehem var en utmaning som gav utdelning. Familjehemsskap är därmed 

dubbelsidigt. Uppdraget är jobbigt och påfrestande för hela familjen samtidigt som det ger 

tillfredsställelse till samtliga familjemedlemmar. Höjer beskriver vidare i sin avhandling att 

ett uppdrag som familjehem kräver att familjehemsföräldrarna reflekterar över sig själva, sitt 

föräldraskap och sitt förhållande. De måste ha en enad front tillsammans och känna att de kan 

bearbeta nya upplevelser med varandra. Uppdraget innebär förändringar på många plan i 

familjens liv och familjehemsföräldrarna måste ha ett förhållande som klarar detta. Flertalet 

av informanterna i Höjers studie uttrycker att ett bra och respektfyllt förhållande mellan 

familjehemsföräldrarna är en förutsättning för ett fungerande familjehem (ibid).  

Höjer (2012) beskriver att det finns en skillnad i familjehemsföräldrarnas berättelser där 

kvinnorna verkar ha svårare än männen att beskriva situationer då familjehemsuppdraget har 

bidragit till problem för de biologiska barnen. Kvinnorna beskrev oftare svårigheterna hos de 

biologiska barnen otydligt och flyktigt medan männen var tydligare och mer detaljerade i sina 

berättelser. Höjer resonerar kring om ansvarsfördelningen gällande barnen kan vara kopplat 
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till könsroller. Kvinnor upplever att det förväntas att de ska klara av sitt ansvar gällande 

barnen och familjehemsuppdraget pressar dem ytterligare. De förväntas kunna ta hand om 

sina egna barn samtidigt som de också ska klara av uppdraget som familjehem. När dessa två 

inte går ihop kan kvinnan hamna i en ansvarsfälla genom att om hon säger upp uppdraget som 

familjehem misslyckas hon med att ta sitt ansvar för de placerade barnen. Om hon istället 

väljer att fortsätta som familjehem utsätter hon sina egna barn för svårigheter och är därmed 

ingen bra mamma. Därför är det för hotfullt för kvinnorna att erkänna för sig själva att barnen 

fått en sämre uppväxt med anledning av familjehemsuppdraget (ibid). 

 

Enligt en amerikansk studie av Rich (1996) placeras de flesta barn med anledning av att de 

har svåra beteendeproblem eller föräldrar med stora brister i omsorgen gentemot deras barn. 

Rich kom fram till att familjehemsföräldrar bör få tillgång till mer utbildning för att hantera 

dessa svårigheter. Familjehemsföräldrarna har oftast ingen beredskap för att hantera och 

förstå både de emotionella och beteendemässiga problem som ett placerat barn kan ha. Dessa 

problem kan bestå av aggressivitet, vredesutbrott, lynnighet, sömnsvårigheter, onormala 

matvanor, hyperaktivitet, depression, ångest och olämpligt sexuellt beteende. 

Familjehemsföräldrar skulle på ett bättre sätt kunna bidra för att stärka barns utveckling och 

för att lösa beteendeproblem om de hörde till en del av ett terapeutiskt team. Rich ansåg det 

vara rimligt att förvänta sig att detta även skulle öka familjehemmens tillfredsställelse och 

status. Detta skulle öka sannolikheten för framgångsrika placeringar och det finns också 

belägg för att utbildade familjehemsföräldrar inte i samma utsträckning avbryter en placering 

(ibid). 

 

Biologiska barn i familjehem 

 

En amerikansk studie utförd av Younes och Harp (2007) visar på vilka sätt det kan påverka ett 

barn att växla mellan olika roller gentemot sina syskon – att inte vara konstant äldst eller 

yngst utan att dessa roller är varierande beroende på de placerade barnen. För de biologiska 

barnen innebar detta att de förväntningar föräldrarna hade på dem också skiftade och de 

förväntades kunna anpassa sitt beteende till dessa olika roller. I studien framkom även att 

personligheterna hos samtliga familjemedlemmar förändrades beroende på om familjen hade 

äldre eller yngre familjehemssyskon. Younes och Harp kom vidare även fram till att de 

biologiska barnen beskrev positiva följder av att ha placerade barn i hemmet. De biologiska 

barnen beskrev att de blivit mer självständiga, fått fler vänner och uppskattade sin familj mer 

än tidigare. Samtliga barn beskrev också negativa aspekter av placeringarna så som bristande 

uppmärksamhet från föräldrar, ekonomisk förlust, stress och inte så mycket tid för sig själv 

(ibid).  

Höjer och Nordenfors (2006) kom i sin studie fram till att de biologiska barnen känner sig 

delaktiga i uppdraget som familjehem samtidigt som de tar ansvar för sina fostersyskon och 

deras välbefinnande. De biologiska barnen är en aktiv del i familjehemmet vilket visar sig i 

deras goda omsorgsförmåga och deras ansvarstagande under placeringen. De biologiska 

barnen beskriver att de har fått insikt i hur livet kan te sig för andra barn och detta har gett 
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dem en ökad förståelse för andra människor och deras liv. De ansåg att de kunde se sina egna 

problem ur en annan synvinkel i jämförelse med deras jämnåriga kompisar. De biologiska 

barnen beskrev ofta svåra situationer som de upplevt som jobbiga samtidigt som de trots det 

jobbiga fortfarande var positiva till att leva med placerade barn. Detta resultat ansåg Höjer & 

Nordenfors berodde på att familjerna tillsammans reflekterade kring det som hände och på så 

sätt stöttade och stärkte varandra. Relationen mellan det biologiska barnet och det placerade 

barnet påverkades starkt av upplevelsen av orättvisa dem emellan. I de fall där föräldrarna 

uppmärksammade orättvisan hade barnen en bättre relation och föräldrarnas agerande ansågs 

vara en bidragande faktor till detta. Höjer och Nordenfors konstaterar att detta är viktigt för 

både socialtjänst och familjehemsföräldrar att ha kunskap om. Upplevelsen av att vara 

andrahandsval var vanligt hos de biologiska barnen. Även om föräldrarna inte gav barnen 

olika roller valde de biologiska barnen att prioritera de placerade barnens behov i första hand 

och föräldrarnas behov av att få hantera situationen kring dem. Konsekvenserna av detta blev 

att många av de biologiska barnen inte pratade om sina problem och höll dem för sig själv. De 

biologiska barnen blev därmed åsidosatta för att det placerade barnets behov prioriterades 

högre. Detta resulterade i att många barn höll sina problem för sig själv (ibid).  

Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle-Westermark (2001) har studerat sammanbrott hos 

familjehemsplaceringar. Med sammanbrott menas att vården avslutas på ett oväntat sätt ur 

socialtjänstens synvinkel. Det kan handla om att barnet rymmer, familjehemmet säger upp sitt 

uppdrag eller att socialtjänsten avbryter placeringen i familjehemmet med anledning av 

situationen i familjehemmet. Det är inte ovanligt att en placering slutar i sammanbrott, 

anledningarna till dessa sammanbrott är många - vilket gör det svårt att identifiera och därmed 

också generalisera orsakerna för att kunna skapa bättre förutsättningar för bra placeringar. 

Studien visar också på att biologiska barn i familjehem ökar risken för sammanbrott samtidigt 

som en placering i ett familjehem utan biologiska barn har större sannolikhet att bli lyckad. 

Ålder och kön på de biologiska barnen har betydelse då risken för sammanbrott ökar om de är 

av samma kön och i samma ålder som det placerade barnet. Om de biologiska barnen är yngre 

än det placerade barnet finns det också en ökad risk för att placeringen ska leda till 

sammanbrott (ibid). 

 

I Höjers (2006) studie framkom det att många av intervjupersonerna upplevt att de fått mindre 

tid och uppmärksamhet med sina föräldrar efter placeringen. De biologiska barnen var 

medvetna om att familjehemsuppdraget gjorde föräldrarna mindre tillgängliga för dem. De 

visste också att det de placerade barnen krävde mer resurser från deras föräldrar och därför 

valde de ofta själva att stå tillbaka och låta de placerade barnen komma i första hand. De 

valde även att inte berätta för sina föräldrar om sina egna problem för att undvika att utsätta 

dem för mer stress (ibid). 
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Teorier 

 

I följande del kommer vi att presentera de fyra teorier vi har sett som relevanta för vår studie. 

Dessa fyra är systemteori, KASAM, anknytningsteori samt social responsivitet.  

 

Systemteori 

 

Det är av stor vikt att reflektera över att de upplevelser biologiska barn i familjehem har 

existerar i en specifik miljö. Biologiska barn växer upp i en familj som är deras egen samtidigt 

som den också tillhör andra – de placerade barnen. Det är viktigt att ta hänsyn till hela 

systemet som de biologiska barnen befinner sig i. Därför har vi valt systemteori som en 

teoretisk utgångspunkt.   

 

Systemteori fokuserar på samspelet mellan delarna men helheten anses vara större och är av 

betydelse för hur delarna agerar tillsammans (Öqvist, 2008). Alla människor är delar av ett 

system- en helhet som i sin tur ingår i ett annat system. De relationer som finns i systemen 

påverkar de olika delarna och bildar tillsammans en helhet. För att vi ska kunna förstå varför 

en individ agerar så som hen gör måste det sättas i relation till den helhet som individen 

befinner sig i. Inom systemteorin används också begreppet nivåer. Detta används för att kunna 

förstå på vilket sätt varje del fungerar och förhåller sig till varandra inom ett system. Det är av 

stor vikt att det finns tydliga gränser mellan de olika nivåerna. I en familj innebär detta att det 

ska finnas tydliga gränser mellan vad som är de vuxnas och barnens angelägenheter. Inom 

systemteorin finns inte orsak och verkan och relationerna i ett system anses inte vara linjära 

utan cirkulära. Allt existerar i en helhet och därför går det inte att fokusera enbart på 

exempelvis en individs beteende. För att kunna förstå beteendet hos individen måste hänsyn 

tas till hela systemet och hens sammanhang. (ibid.).  

 

KASAM 

 

Att de biologiska barnen existerar i en specifik miljö är som tidigare nämnt. Att det lätt kan 

uppstå situationer dessa barn inte är vana vid och att en problematik kan uppstå ter sig därför 

ganska tydligt. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för dessa barn till att klara av 

befintlig situation. Detta tänker vi oss att man kan göra med hjälp av KASAM. 

 

KASAM står för känsla av sammanhang (KASAM) och grundar sig i att en hög känsla av 

sammanhang i livet ökar sannolikheten för att individen ska kunna hantera svåra händelser i 

livet och uppnå en bättre hälsa (Antonovsky, 1991). KASAM är indelat i tre delar; 

begriplighet, hanterbarnhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till hur man upplever att 

omvärlden och individen själv är förutsägbar och begriplig. Det ger en viss förmåga att 

förutse vardagen vilket gör att oväntade eller traumatiska händelser kan förstås av individen. 

Hanterbarhet är de resurser man har och förlitar sig på för att lösa eventuella problem som 

uppstår. Resurserna finns både hos individen själv och i nätverket runt individen. 



  

21 
 

Meningsfullhet är viljan att möta motgångar och svårigheter samt att hitta en mening i de 

situationer som uppstår för att därefter kunna ge problemet det engagemang som krävs för att 

lösas. Om en individ har en stark KASAM bedömer hen ofta stressfaktorerna som mer 

positiva, mindre konfliktfyllda och mindre farliga än en person med låg KASAM. Dessa 

individer kan identifiera problem och vidden av dessa, se problemen som en utmaning och 

använda rätt resurser för att lära problemen (ibid).  

 

Anknytningsteori 
 

Vikten av att ha fungerande relationer tänker vi oss att anknytningsteorin kan påvisa. 

Föräldrarnas fokus hamnar på de placerade barnen då de biologiska redan har en bra grund att 

stå på samtidigt som de biologiska barnens anknytning till sina föräldrar kan påverkas av 

familjehemsuppdraget. De placerade barnen har ofta fått erfara sämre relationer än de 

biologiska och de biologiska barnens signaler kan därför lätt bli åsidosatta. 

 

Enligt anknytningsteorin är en god anknytning mellan barn och föräldrar en viktig 

förutsättning för att barn ska utvecklas gynnsamt (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander, 2006). Den primära anknytningen ligger till grund för hur barnet senare i livet 

utvecklas känslomässigt och fysiskt. Vid en trygg anknytning kan barnet hämta tröst från 

föräldern då en hotfull situation uppstår. Barn som växer upp i familjer med dåliga 

uppväxtförhållanden kan utveckla undvikande, ambivalent eller desorienterat 

anknytningsmönster. Undvikande anknytning innebär att barnet inte visar något behov av att 

få tröst från sin förälder. Detta för att barnet förväntar sig att bli avvisad om hen söker tröst. 

Beteendet är ett sätt att undvika besvikelse. Ambivalent anknytning uppstår när föräldern 

ibland är lyhörd inför barnets behov för att i nästa stund inte alls uppmärksamma barnet och 

hens behov. Barnet kan inte förutse förälderns agerande. Inom anknytningsteorin används 

också begreppet en trygg bas som beskriver förälderns förmåga att vara en trygg hamn för 

barnet när hotfulla eller skrämmande situationer uppstår. Tack vare vetskapen om att det finns 

en trygg bas kan barnet utforska världen och söka närhet till föräldern då världen anses 

skrämmande. Om barnet känner en osäkerhet till föräldern som trygg hamn påverkas 

förmågan att undersöka världen negativt och barnet kan inte lita på att föräldern är tillgänglig 

för barnet (ibid.).  

 

Social responsivitet  

 

Vi tänker oss att det är av stor vikt att reflektera över föräldrarnas uppmärksamhet och 

bekräftelseförmåga gentemot barnen i familjehemmet. Biologiska barn kan lätt hamna i 

skymundan då placerade barn har särskilda behov och svårigheter. Social responsivitet blir 

därför en lämplig utgångspunkt i arbetet med vår uppsats.  

 

Enligt teorin om social responsivitet vill alla människor alltid ha responser eller gensvar 

(Asplund, 1987). Det är en ett grundläggande behov hos människan för att kunna existera och 
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även utvecklas till kulturella individer. Social responsivitet innebär att vi både får och ger 

responser till och från varandra. Responserna kan vara både positiva och negativa och vi blir 

bekräftade genom dessa. Asocial responslöshet är motsatsförhållandet till social responsivitet 

vilket betyder att vi inte får eller ger någon respons alls. Teorin menar på att vi både är 

konkreta personer och abstrakta individer i samhället och att vi idag främst är abstrakta och 

anonyma. Som abstrakt individ i dagens samhälle är man både anonym och utbytbar och intar 

roller som är opersonliga. I den konkreta socialiteten tar man inte på sig roller 

överhuvudtaget. Detta hänger tätt ihop med responsiviteten. Enligt teorin har vår naturliga 

responsivitet kuvats och vi får därför inte tillräckligt utlopp för våra känslor (ibid). 

 

Diskussion  
 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera de resultat vi presenterat ovan och koppla dessa till 

tidigare forskning samt de teorier vi tidigare presenterat.  

 

Helt jämlika 

 

I intervjuerna framkom att samtliga intervjupersoner upplevde att föräldrarna behandlat dem 

och de placerade barnen lika. Det var tydligt att föräldrarna hade som avsikt att behandla 

barnen lika vilket går att förstå utifrån systemteorin där familjen kan ses som ett system 

(Öqvist, 2008). Föräldrarna ansåg att de placerade barnen ska ingå i familjens system på 

samma sätt som de biologiska barnen. Vi anser att föräldrarna ökade sannolikheten för en hög 

KASAM hos barnen genom att behandla samtliga barn lika och inkludera dem i systemet. 

Vardagen blev mer förutsägbar för samtliga barn då föräldrarna hade samma regler för alla 

(Antonovsky, 1991). Samtidigt blir det svårt för barnen att uppnå en hög KASAM då ingen 

vet hur länge de kommer att stanna i familjehemmet och med anledning av detta blev inte 

vardagen förutsägbar (Antonovsky, 1991). De sysslor som fanns i hemmet delades lika mellan 

barnen vilket gjorde det meningsfullt för de biologiska barnen att göra dem tillsammans med 

de placerade barnen (ibid). Att föräldrarna blev strängare efter att barn blev placerade hos 

dem kan förklaras av att placerade barn kan ha haft en bristfällig fostran och saknat 

vägledning och gränssättning från sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2013a). Detta ser vi som ett 

tecken på att familjehemsföräldrarna försökte kompensera för den bristfälliga regelsättningen 

de placerade barnen haft och därför blivit strängare i hopp om att rätta till de misstag som det 

placerade barnets föräldrar gjort. Det går däremot inte att bortse eller ta bort problemen som 

finns kring de placerade barnen och går inte att fixa endast genom en strukturerad vardag. 

Däremot tror vi att behandla barnen jämlikt är en bra början på att lösa problemen. 
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Ansvar efter placeringen 

 

Det var bara en av intervjupersonerna som inte upplevde ett ökat ansvar efter att barnen 

placerades och resterande intervjupersoner tog mer ansvar och gjorde det på eget initiativ. De 

biologiska barnen tog mer ansvar för att föräldrarna inte på ett nog tydligt sätt visade vad som 

var deras uppgift gällande det placerade barnet. På detta sätt lever inte familjen fullt ut enligt 

systemteorin då det inte finns tydliga gränser mellan vad som är de vuxnas ansvar och barnens 

uppgift (Öqvist, 2008). I intervjuerna framkom att de biologiska barnen i samband med det 

ökade ansvaret också tog på sig en vuxnare roll. Detta anser vi hänger ihop då 

ansvarstagandet hos de biologiska barnen hänger ihop med de roller de växlar mellan. Barnets 

växling mellan roller beror i sin tur på det placerade barnets ålder (Younes & Harp, 2007). De 

biologiska barnen fick ge upp sina tidigare roller för att ge plats åt de placerade barnen. Här 

ser vi kopplingar till social responsivitet då de biologiska barnen beskriver hur de glömdes 

bort, kände sig osynliga och valde att dra sig undan. Att barnen valde att dra sig undan kan 

bottna i att de inte fick nog med responser och därigenom inte heller nog med bekräftelse av 

sina föräldrar (Asplund, 1987). 

En av intervjupersonerna upplevde ingen skillnad i ansvarstagandet före och efter placeringen 

av barnet. Detta skulle kunna bottna i bristen på social responsivitet (Asplund, 1987). Detta 

tänker vi oss har att göra med att det är samma person som uttryckte att han bara upplevde sig 

som en i mängden. Bristen på ökat ansvar från denna intervjuperson skulle kunna tyda på att 

han inte fick nog med responser och bekräftelse från sina föräldrar och utsattes därför för 

asocial responslöshet. Vi tolkar det vidare som att intervjupersonen upplevde en abstrakt 

socialitet där han var utbytbar och ingen varken uppfattade eller bekräftade honom.  

Samtliga intervjupersoner uttryckte att de själva valt att stå tillbaka till förmån för de 

placerade barnen. Detta kan tolkas genom anknytningsteorin då man kan se att de biologiska 

barnen med stor sannolikhet hade en trygg anknytning till sina föräldrar i grunden. Med 

anledning av detta kände de sig trygga i relationen till sina föräldrar och valde istället att ge 

det placerade barnet möjlighet till en trygg anknytning till föräldrarna (Broberg et al, 2006). 

För de biologiska barnen fungerade föräldrarna som en trygg bas vilket gjorde det möjligt för 

dem att låta de placerade barnen få mer tid och uppmärksamhet av föräldrarna (ibid). Det kan 

också ha varit så att de biologiska barnen valde att dra sig undan och därmed inte heller 

berätta om sina egna svårigheter för att inte utsätta föräldrarna för stress (Höjer, 2001). Som 

ett resultat av att samtliga biologiska syskon drog sig undan upplevde de flesta av 

intervjupersonerna också att relationen till de biologiska syskonen blev bättre efter att de blev 

ett familjehem. Vi har tidigare presenterat att de biologiska barnen upplevde att de placerade 

barnen fick mer uppmärksamhet med anledning av deras svårigheter. Detta ser vi som 

förklaringar till att de biologiska barnen istället knöt närmare an till varandra, föräldrarna 

hade inte samma tid med dem som förut. Istället fick de biologiska syskonen stå för den 

trygga basen åt varandra i familjehemmet. Det kan också vara så att de biologiska barnen inte 

upplevde brist på uppmärksamhet från sina föräldrar med anledning av att barnen var 

placerade barn. Det kan bero på att det ökade antalet barn i familjen automatiskt gjorde att 

föräldrarna hade fler att dela sin uppmärksamhet mellan. Känslan av att inte få nog med tid 
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med föräldrarna kan med andra ord ha varit densamma även om de extra barnen i familjen 

inte varit placerade barn utan biologiska syskon.  

 

Rädsla och förlorad oskuldsfullhet 

 

I resultatet framgick det att samtliga intervjupersoner känt rädsla på grund av de placerade 

barnen. Vid dessa tillfällen anser vi att de biologiska barnen inte har upplevt en nog hög 

KASAM. Om händelsen som ledde till rädsla hade varit begriplig, hanterbar och meningsfull 

hade intervjupersonerna inte behövt uppleva rädsla utan hade istället förstått händelserna i sitt 

sammanhang (Antonovsky, 1991). Händelsen uppfyllde inte kriterierna för ett högt KASAM 

vilket ledde till att rädslan tog över. Däremot var det hälften av intervjupersonerna som i 

efterhand kunde se att händelserna som för dem var kopplade till rädsla handlade om ett rop 

på hjälp från det placerade barnet. Det gjorde att händelsen i efterhand blev begriplig 

(Antonovsky, 1991). De intervjupersoner som beskrev denna förståelse för det placerade 

barnets agerande beskrev också färre upplevelser av rädsla. Detta tolkar vi som att de kunnat 

hantera händelserna bättre tack vare ett högt KASAM.  

Majoriteten av de intervjuade upplevde att de påverkats positivt av att vara ett familjehem. 

Dessa intervjupersoner beskrev att de fått kunskap och lärdomar för livet tack vare 

placeringarna. Trots att samtliga intervjupersoner beskrivit situationer som varit påfrestande 

och svåra med anledning av det placerade barnet var de flesta ändå främst positiva till 

erfarenheten. Vi tänker oss att detta bottnar i att livet som familjehem är komplext och att 

nyttan i det här fallet överväger lidandet (Nordenfors, 2006). Det kan också vara så att denna 

känsla hos de biologiska barnen grundar sig i att denna typ av uppväxt är det enda dessa barn 

känner till.  

I de flesta av intervjupersonernas berättelser var det tydligt att det fanns en kunskap och en 

kompetens kring hanteringen av svårigheter med de placerade barnen. Vi ser detta som ett 

tecken på att de biologiska barnen var en aktiv del av familjehemmet och inte endast en del av 

barnaskaran (Höjer & Nordenfors, 2006). De är aktiva omsorgsgivare som samlar på sig både 

kunskap och kompetens av sina erfarenheter som en del i familjehemmet (ibid).  

I våra intervjuer upptäckte vi snabbt en röd tråd som löpte genom alla berättelser. Det 

gemensamma i dessa var att samtliga intervjupersoner pratar om att alla barn behandlades lika 

samtidigt som de i nästa mening beskriver hur de på olika sätt ändå inte var det. Trots att 

föräldrarna strävade efter att alla barn skulle vara jämlika och hade samma regler för samtliga 

barn fanns det ändå en oundviklig skillnad mellan dem. De biologiska barnen beskrev också 

en önskan om att alla barn bör vara lika och de pratade också om de placerade barnen som om 

de vore deras syskon. Däremot framkommer det indirekt att det finns skillnader. Det fanns 

alltid skillnader mellan de biologiska och de placerade barnen som gjorde att de inte var lika 

trots ansträngningar. Med anledning av de placerade barnens svårigheter och bakgrund 

agerade de på ett annat sätt än de biologiska barnen. De flesta av de biologiska barnen har 

upplevt att de behövde ta ett större ansvar efter placeringen vilket tyder på att alla barn inte 

var lika. De biologiska barnen beskrev även hur de stod tillbaka till förmån för de placerade 
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barnen samt att relationen till de biologiska syskonen var starkare än relationen till de 

placerade barnen. De biologiska barnen berättade också om tillfällen då de hade upplevt 

rädsla med anledning av de placerade barnen. Uppväxten i ett familjehem har påverkat dem 

och gett dem kunskap och lärdomar som de har nytta av idag. Om vi tittar på det väsentliga i 

deras berättelser kan vi konstatera att essensen i deras upplevelser av att vara biologiska barn i 

ett familjehem är att alla ska vara lika men ändå är de inte det.  

 

Slutsatser och reflektion  

 
Studiens resultat visar på att alla ska vara lika men ändå är de inte det. Med anledning av det 

placerade barnet upplevde de biologiska barnen att de tog ett ökat ansvar. De såg att det fanns 

en problematik kring de placerade barnen som gjorde att de behövde ta ett större ansvar. 

Studien visar även på att de biologiska barnen är en aktiv del av familjehemmet som tar 

ansvar både för det placerade barnets välmående och situation. De biologiska barnen 

beskriver många skillnader gentemot de placerade barnen trots att de också uttrycker en 

önskan om att alla ska vara jämlika. Dessa olikheter gör att de inte är jämlika de placerade 

barnen utan att det ständigt finns faktorer som gör att de inte kan vara jämlika fullt ut. Vår 

studie visar på att trots ansträngningar från både familjehemföräldrar och biologiska barn är 

inte de placerade och de biologiska barnen lika. Detta skulle kunna grunda sig i att de 

biologiska barnen hade ett annat förhållningssätt till de placerade barnen jämfört med 

förhållningssättet till sina biologiska syskon. De tog på sig en omvårdande roll gentemot de 

placerade barnen vilket gör att de inte heller kan räknas som jämlikar. Det blir inte ett jämlikt 

förhållande mellan den som vårdar och den som vårdas och vi tänker oss att detta kan vara en 

anledning till att det fanns skillnader mellan barnen trots en stark motvilja från flera håll. Vi 

anser vidare att det är familjehemsföräldrarna som har möjlighet att förändra detta förhållande 

genom att sätta tydliga gränser för vad som är de biologiska barnens ansvar och vad som är 

föräldrarnas ansvar. Genom att föräldrarna på ett tydligt sätt markerar för de biologiska 

barnen att de inte bör vara en aktiv del av familjehemmet utan istället en del av barnaskaran 

tänker vi oss att de biologiska barnen inte på samma sätt tar på sig en omvårdande roll 

gentemot de placerade barnen. Därmed ökar sannolikheten att samtliga barn är just det – en 

del av barnaskaran.  

Resultatet i vår studie har många likheter med den forskning som sedan tidigare finns inom 

området och bekräftar den kunskap som redan finns snarare än att presentera ny kunskap. Vår 

studie är unik genom att den kopplar systemteori, KASAM, social responsivitet och 

anknytningsteori till de biologiska barnens upplevelser – vilket inte har gjorts tidigare. Vår 

studie visar på vikten av mer kunskap och forskning kring dessa barn för att få en ökad 

förståelse för deras livssituation. Då tidigare forskning visar på att de biologiska barnen är 

omsorgsgivare till de placerade barnen (Höjer & Nordenfors, 2006) ser vi det som självklart 

att det krävs mer kunskap kring ämnet. Det faktum att det i dagsläget inte finns någon statistik 

över hur många biologiska barn som växer upp i familjehem visar på hur litet intresset för 

dessa barns situation är (S. Freby, personlig kommunikation, 25 februari 2015). Biologiska 

barn i familjehem kan stå inför svårigheter vilket vi också har förstått med utgångspunkt ur 
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vår studie. Finns inte kunskap om deras situation kommer vi inte heller ha möjlighet till att 

hjälpa dem förändra eller förbättra sina uppväxtvillkor. Ökad kunskap om de biologiska 

barnen tänker vi oss skulle vara relevant exempelvis för socialtjänsten för att möjliggöra att 

dessa barn blir sedda och att deras åsikter blir hörda. De biologiska barnen bör ges tillfälle att 

uttrycka sig kring uppdraget som familjehem och hänsyn bör tas till deras åsikter och känslor. 

Vi tänker oss att de biologiska barnen själva riskerar att fara illa med anledning av de 

svårigheter vi tidigare presenterat gällande att vara biologiskt barn i familjehem. Detta tror vi 

kan motverkas genom att socialtjänsten och familjehemmet är lyhörda inför samtliga barns 

behov och därmed minska risken att ett barn far illa till förmån för ett annat. Vi tycker också 

att de biologiska barnen bör få utbildning anpassad för dem då vi kunnat konstatera att de 

precis som sina föräldrar är aktiva vårdgivare i familjehemmet. Samtidigt bör socialtjänsten 

och familjehemsföräldrarna komma ihåg att de biologiska barnen är just barn och inte ska 

behöva ta på sig ett alltför stort ansvar gentemot de placerade barnen. Kunskapen om de 

biologiska barnen kan vara till stor nytta för de familjer som överväger att bli familjehem för 

att göra dem medvetna om eventuella framtida svårigheter för de biologiska barnen. I längden 

anser vi även att samhället i stort skulle ha nytta av att ta vara på den kunskap och kompetens 

som de biologiska barnen har tack vare sina erfarenheter av familjehem för att kunna utveckla 

den svenska familjehemsvården ytterligare.  

  

Vidare reflekterar vi kring att resultatet av studien kunde ha sett annorlunda ut om vi valt att 

istället intervjua biologiska barn från olika familjer. En sådan jämförelse hade varit intressant 

men utrymmet i denna uppsats var inte nog stor för detta. Vi är medvetna om att upplevelsen 

hos ett biologiskt ensambarn som i sin familj tar emot placerade barn också kan ha andra 

erfarenheter och upplevelser än de biologiska barn med syskon. Det finns inte heller nog med 

utrymme till att undersöka detta närmare.  

 

 

Metodologiska reflektioner  

 

Tillförlitlighet 

 

Inom kvalitativ forskning används begreppet tillförlitlighet för bedömning av kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011). Nedan presenteras de fyra delkriterier som ska vara 

uppfyllda för att tillförlitligheten ska anses vara uppfylld. 

 

Pålitlighet   

 

Pålitlighet syftar till studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Om flera forskare drar samma 

slutsatser vid studier av materialet är pålitligheten hög. Därför kan man öka pålitligheten i en 

studie genom att låta flera forskare göra analyser av det aktuella materialet (Kvale, 1997). I 

vår studie valde vi att till en början läsa igenom de transkriberade intervjuerna enskilt och 

samtidigt markera de intervjusvar som var aktuella för vår studie. När vi sedan sammanställde 
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dessa tillsammans märkte vi att vi hade ansett att samma svar var relevanta för vår studie. Då 

vi båda hade uppfattat materialet på samma sätt ökade pålitligheten i vår studie jämfört med 

om vi gjort det själva. I studien har vi genomgående och på ett tydligt sätt beskrivit vad som 

är empiri och vad som är våra tolkningar av materialet – vilket också har en betydelse för 

pålitligheten.  

 

Att endast en av oss genomförde samtliga intervjuer ser vi som en fördel då 

frågeformuleringen och intervjutekniken därmed var densamma i alla intervjuer.  Pålitligheten 

i vår studie ökade också då vi valde att göra en pilotstudie för att upptäcka fel och brister i vår 

intervjuguide. Vi har noggrant beskrivit det tillvägagångssätt vi använt oss av för att läsaren 

ska få en klar och tydlig bild av hur studien genomförts. Detta för att läsaren ska få en 

förståelse för de val vi gjort samt konsekvenserna dessa har lett till. Vår kännedom om 

intervjupersonerna kan ha påverkat intervjuerna i det avseendet att intervjupersonerna valt att 

utelämna information med anledning av att vi inte kunnat garantera anonymitet.  

Trovärdighet 

 

Med trovärdighet menas resultatens tillförlitlighet – om forskaren kunnat ge en korrekt bild av 

fenomenet (Bryman, 2011). Vi har genomgående i vår studie återvänt till våra 

transkriberingar och tidigare forskning för att försäkra oss om att våra analyser varit 

trovärdiga. Vi anser att trovärdigheten i vår uppsats är hög då vi har undersökt det vi har haft 

för avsikt att undersöka. För att öka trovärdigheten hade vi kunnat låta våra intervjupersoner 

läsa igenom transkriberingarna för att därefter godkänna dem. På så sätt hade vi kunnat 

försäkra oss om att vi uppfattat dem rätt och studiens resultat hade blivit mer tillförlitligt. Vi 

valde att inte göra detta då vi var oroliga att tiden inte skulle räcka till.  

 

Överförbarhet  
 

Överförbarhet handlar om i vilken mån studien går att överföra till andra miljöer av andra 

personer (Bryman, 2011). Att överföra resultatet från vår studie till ett annat sammanhang blir 

svårt då vi gjort en fallstudie och har haft ett begränsat urval – vilket är ett problem för 

kvalitativa forskare.  Med anledning av att vi intervjuat ett fåtal personer blir inte vårt resultat 

möjligt att överföra. Vi har inte heller haft för avsikt att med denna studie uppnå ett 

överförbart resultat då vi har gjort en fallstudie. En fallstudie kan inte vara representativ och 

tillämpbar på andra fall (ibid). 

 

Möjlighet att kunna styrka och konfirmera 

 

Möjlighet att kunna styrka och konfirmera innebär att det ska vara tydligt att forskaren inte 

medvetet låtit personliga åsikter påverka studien och dess utförande (Bryman, 2011). Vi har 

varit medvetna om att vår förkunskap kan ha bidragit till att vi gjort omedvetna värderingar 

gällande studien men detta har vi försökt undvika genom att vi ständigt återkommit till det 

insamlade materialet. Då vi använt oss av en induktiv ansats har vi inte blivit påverkade av 



  

28 
 

tidigare forskning och teorier då vi inte haft vetskap om dessa förrän efter intervjuernas 

genomförande. 

 

Övriga reflektioner  
 

Då vi gjort en fallstudie gäller resultatet från denna undersökning endast denna studie och går 

därför inte att generalisera. Vi kan inte heller veta om samtliga av intervjupersonernas 

upplevelser går att härröra till att de hade placerade barn. Eftersom vi hade kännedom om 

intervjupersonerna sedan tidigare hade vi även viss förkunskap om dem innan vi utförde 

studien. Detta har gjort att vi inte har kunnat vara helt objektiva trots att vi strävat efter det. 

Med tanke på att vi sedan tidigare hade kännedom om intervjupersonerna kan vi omedvetet ha 

påverkat dem i intervjusituationen och det kan ha lett till att resultatet inte är helt tillförlitligt. 

Det skulle kunna vara så att alla barn som vuxit upp i samma familj med samma 

förutsättningar och samma kontext har liknande upplevelser av att ha placerade barn i 

familjen.  Vår studie visar däremot på att varje individ är unik och därför är det en fördel att 

kunna studera flera individer i en och samma familj. En nackdel med att intervjua barn från 

samma familj kan vara att intervjupersonerna väljer att utelämna valda delar ur sina 

upplevelser då de är medvetna om att resterande syskon också deltar i studien och kommer att 

ha möjlighet att ta del av denna. Vi har valt att utelämna information om de biologiska 

barnens samt de placerade barnens ålder för att studiens omfattning hade blivit för stor om vi 

även tagit deras ålder i beaktning under diskussionen.  
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BILAGA 1 
 

Analysen 

 

Data Meningsbärande 

enheter 

Teman Essens 

Det har aldrig varit någon 

skillnad på vi och dem, 

för morsan och farsan har 

alla alltid varit deras 

barn.  

Upplevde att alla barn i 

familjen var jämlika 

Jämlikhet i 

familjehemmet 

 

Alla ska vara lika ändå är 

de inte det  

 

Jag själv tog mycket 

initiativ. Har de behövt 

hjälp t.ex. i skolan har 

man sett till att det går 

bra i skolan, man har 

hjälpt om man har sett att 

de behöver det.  

Tog ansvar för det 

placerade barnets 

skolgång 

Ansvar efter placeringen Alla ska vara lika ändå är 

de inte det  

 

I början var det väl sådär 

som en nykomling, då 

såg man den nästan som 

en inkräktare innerst 

inne. Det var väl den där 

avundsjukan tror jag 

säkert. 

Konkurrens mellan de 

biologiska och placerade 

barnen 

 

Rollförändring i familjen Alla ska vara lika ändå är 

de inte det  

 

Egentligen tror jag att det 

har blivit nästan lite 

starkare på något sätt, 

även när man flyttade 

hemifrån försökte man 

hålla kontakten och hålla 

ihop. Vi har ju hängt med 

genom alla år oavsett vad 

som hänt.  

Gemenskapen med de 

biologiska syskonen 

upplevdes bättre  

Relationer i 

familjehemmet 

Alla ska vara lika ändå är 

de inte det  

 

Jag påverkades ganska 

mycket. Om jag var äldre 

skulle jag föregå med 

gott exempel och det var 

jag som t.ex. skulle ha 

koll på honom i skolan.  

Upplevde att det egna 

livet förändrades 

Påverkan av att tillhöra 

ett familjehem 

Alla ska vara lika ändå är 

de inte det  

 

Så man kunde ju ligga 

och tänka på det när man 

skulle sova, man tänkte 

ifall han skulle anfalla en 

eller liknande och göra en 

illa. 

Upplevde obehag med 

anledning av det 

placerade barnet 

Rädsla Alla ska vara lika ändå är 

de inte det  

 

  



  

 
 

BILAGA 2 
Informations- och samtyckesbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på Umeå Universitet som läser sjätte terminen på socionomprogrammet. 

Vi skriver nu vår C-uppsats som kommer att handla om biologiska barn i familjehem. Syftet 

med vår studie är att undersöka biologiska barns upplevelser av att ta emot placerade barn i 

familjen. Vi kommer att intervjua personer som är över 18 år och har erfarenheter av detta. 

Därför är vi intresserade av att träffa dig som vuxit upp som biologiskt barn i ett familjehem 

för att i en enskild intervju ta del av din berättelse. Studiens fokus är dina upplevelser och 

erfarenheter av ha placerade barn i familjen. Vi hoppas att vår studie kan bidra med ökad 

kunskap kring situationen för biologiska barn i familjehem. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Det är möjligt att när som helst avbryta intervjun eller ta 

tillbaka sitt samtycke. Du som medverkar kan också välja att inte svara på en eller flera frågor 

om du av olika anledningar skulle vilja det. Medverkan är anonym och uppgifterna kommer 

att hanteras konfidentiellt genom att det endast kommer att vara vi som gör undersökningen 

som har tillgång till intervjumaterialet. De namn och orter som eventuellt nämns i intervjun 

kommer att ersättas med andra namn och orter eller utelämnas. Vi kommer att göra vårt bästa 

för att det du berättar inte ska kunna kopplas till just dig. Vi föredrar att spela in intervjuerna 

för att på ett bättre sätt kunna återge dina upplevelser och detta är också frivilligt. Efter 

färdigställd studie kommer det inspelade materialet samt transkriptionen av intervjun att 

raderas. Det som framkommer i denna studie kommer bara att användas till vår C-uppsats. 

Uppsatsen kommer att publiceras på Umeå Universitets elektroniska publiceringsbas, DIVA. 

Där kan du och andra som är intresserade läsa vår uppsats.  

 

Om du är intresserad av att delta eller har några funderingar gällande detta är du välkommen 

att kontakta oss! 

 

Vänliga hälsningar 

Hanna Henriksson & Sandra Kangas 

 

Hanna Henriksson    Sandra Kangas  

+46X XXX XX XX   +46X XXX XX XX 

Mejl: hanna.henriksson@mejl.se  Mejl: sandra.kangas@mejl.se 
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BILAGA 3  
Intervjuguide 

Bakgrund 

Kön 

Ålder 

Hur såg din familjekonstellation ut under din uppväxt?  

Hur gammal var du när det första familjehemsplacerade barnet flyttade till familjen? 

Hur många barn har totalt varit placerade i din familj under din uppväxt? 

Har ni någon gång tagit emot flera familjehemsplacerade barn samtidigt? 

Hur upplevde du att det var att ta emot placerade barn i familjen? 

 

Relationer  

Upplever du att relationen till dina föräldrar förändrades efter det att ett barn blev placerat hos 

er? 

Upplever du att relationen till dina syskon förändrades efter det att ett barn blev placerat hos 

er? 

Hur upplever du att relationen till det placerade barnet var jämfört med relationen till dina 

syskon? 

 

Hur upplever du att omgivningen reagerade på att ni var ett familjehem? 

Hur förändrades ditt nätverk efter det att ett barn blev placerat hos er? 

 

Insatsen familjehem 

Upplever du att du var delaktig i beslutet om att bli ett familjehem? 

Hade du någon kontakt med socialtjänsten? 

Tycker du att det behövdes/hade behövts? 

Fick du någon kunskap om att ta emot placerade barn innan ni blev ett familjehem?  

Hur hanterade du det placerade barnets svårigheter? 

Upplever du att ni som familjehem behövde avlastning? 



  

 
 

Hade du någon gång kontakt med det placerade barnets föräldrar?  

Finns det någon särskild händelse du minns extra väl från tiden då ni var ett familjehem? 

Fick du någon gång uppleva rädsla eller oro med anledning av att ni hade ett placerat barn i 

familjen? 

Fick du någon gång känna besvikelse med anledning av att ni hade ett placerat barn i 

familjen? 

 

Individ 

Vilka positiva känslor fick du av att ha ett barn placerat i hemmet?  

Vilka negativa känslor fick du av att ha ett barn placerat i hemmet? 

Hur upplever du att det har påverkat dig att ta emot ett familjehemsplacerat barn?  

Hur påverkades du av det placerade barnets svårigheter? 

Upplever du att ditt ansvarstagande förändrades efter det att barnet placerades i din familj? 

På vems initiativ tog du ansvar?  

Upplever du att du fick den tid och uppmärksamhet du behövde från dina föräldrar? 

Fick du stå tillbaka för att det placerade barnet krävde mer uppmärksamhet från dina 

föräldrar?  

Fanns det någon konkurrens mellan dig och det placerade barnet gentemot dina föräldrar? 

Upplever du att din roll i familjen förändrades efter att barnet placerades i familjen? 

Tror du att du utvecklat egenskaper hos dig själv som du inte skulle ha gjort om du inte varit 

en del av ett familjehem? 

Hade du velat ändra på någonting gällande att vara biologiskt barn i ett familjehem? 

Skulle du kunna tänka dig att själv vara ett familjehem? 

 

 


