
                                    
                                                                                

EXAMENSARBETE 

Våren 2011 
Sektionen för Hälsa och samhälle 

Socionomprogrammet 
 

 

Hur integreras 
fosterhemsplacerade 

barn i fosterhem? 
 

 

 

 

Författare 

Orinta Mazrimaite 

Angelica Michanek 

 

Handledare 

Weddig Runquist 

 

Examinator 

Elisabeth Martinell Barfoed 

 

 

 

 



2 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla fosterfamiljer som har deltagit i vår undersökning och delat 

med sig av sina erfarenheter. Vi vill även tacka de familjehemssekreterare som hjälpt oss att 

komma i kontakt med fosterfamiljer. Ni har alla varit oumbärliga, utan er hade det inte varit 

möjligt! 

Vi vill också tacka vår handledare Weddig Runquist för många goda råd och stort 

engagemang. 

Tack också till alla våra nära och kära som låtit oss grubbla i lugn och ro.  

 

Kristianstad den 29 maj 2011 

Orinta Mazrimaite och Angelica Michanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract 

Title: How to integrate children placed in foster care? 

Authors: Orinta Mazrimaite and Angelica Michanek. 

Supervisor: Weddig Runquist. 

Assessor: Elisabeth Martinell Barfoed 

 

The purpose of this study is to better understand, from a foster parent perspective, how the 

integration process of the foster child is carried out in the foster family. The purpose is to 

identify the challenges and success factors in the process. The study is based on a qualitative 

method. The data consist of interviews with six foster families. The study’s theoretical 

framework is mostly based on system theory and also on the theory of ambivalence. 

The results show that most of our families considered five factors to be important in order to 

facilitate the integration process. The foster family needs to bond with the foster child, let the 

foster child in into the family system, open up and be who they really are, respect each other 

and reserve time to be able to satisfy the needs of foster child. The results emphasize that the 

foster parents should treat the foster child in the same way as the biological child.  We have 

also been able to identify factors that may have an impact on integration, like the age of the 

foster child. 

Our results suggest that foster parents experience different varieties of ambivalence to both 

the foster child and the foster child's biological parents. Those children who have a poor 

relationship with their biological parents and are of relatively young age tend to be over-

integrated in the foster family. 

 

Keywords: integration, foster care, foster family, foster parent, family system, ambivalence. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran enligt föräldrabalken (FB) 6 kap. 1 §. 

Det är föräldrars eller vårdnadshavares ansvar att tillgodose barnen dessa rättigheter (1 kap. 2 

§ FB), dock är det allt fler barn som placeras utanför sitt eget hem. Under perioden 2002–

2009 har antalet heldygnsinsatser ökat med 33 procent (Socialstyrelsen 2009). De olika 

anledningarna till placeringar skiljer sig åt, men oftast beror det på föräldrarnas sociala och 

ekonomiska problem (Höjer 2001, s. 11f), bristande omsorgsförmåga eller en oacceptabel 

hemmiljö (Andersson 2002, s. 21; Vinnerljung 1996a, s. 30 f).  Det förekommer även att 

barnet placeras på grund av sitt eget beteende, men det är som regel enbart enstaka fall och då 

inte aktualiserade före tonåren (Andersson 2002, s. 21; Vinnerljung 1996a, s. 30 f). 

Fosterhemsplaceringen syftar till att barnet ska få en bättre uppväxtmiljö som ska främja 

dennes utveckling och att behov av vård, omsorg, trygghet och kärlek ska tillgodoses 

(Cederstöm 1990, s. 6; Höjer 2001, s. 12 f).  

Under 1900-talet har det i svensk lagstiftning betonats att barn som behöver placeras utanför 

sitt eget hem ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt av ”andra vuxna” och därför är 

placering i andra familjer att föredra framför placering på institution (Höjer 2001, s. 10 f). 

Den tanken gäller alltjämt. Statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2009 

bekräftar att den vanligaste placeringsformen är fosterhem, där cirka 70 procent av barn och 

ungdomar som fått heldygnsinsatser placeras (Socialstyrelsen 2009). Därför är 

fosterhemsvård en viktig del av barnomsorgen. Hösten 2009 var cirka 11 700 barn i Sverige 

placerade i fosterhem (Socialstyrelsen 2009, s. 27). 

Fosterhemsvård är ett privat och personligt åtagande som utövas i den enskilda familjens 

bostad (Höjer & Nordenfors 2006, s. 12 f). Det innebär att familjer av olika kultur, 

sammansättning, engagemang och kompetens tar emot barn och ungdomar som varierar i 

ålder, bakgrund och vilja att bli uppfostrade (Sinclair, Wilson & Gibbs, 2005, s. 7). Att hitta 

ett lämpligt fosterhem som ska passa till just det enskilda barnet som behöver placeras är av 

största vikt och det är en uppgift för varje kommun (Socialstyrelsen 2011). Det ställs krav på 

att fosterhemmet ska ha förmåga att hjälpa det enskilda barnet att utveckla tillitsfulla 
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relationer, rehabilitera det från känslomässiga skador och upprätthålla goda relationer med 

barnets ursprungsfamilj (Höjer 2001, s. 14 f).   

Att vara förälder till ett utomstående barn kan betraktas som ”det dagliga föräldraarbetet” 

(Vinnerljung 1996b, s. 18). Fosterhemmet ingår ett avtal med kommunen och avtalet kan 

sägas upp när som helst, dock har avtalet en uppsägningstid. I avtalet framgår inte hur länge 

barnet ska stanna i fosterhemmet (ibid.). Barnets biologiska föräldrar kan också när som helst 

begära att barnet flyttar hem och då är socialnämnden tvungen att utreda om det finns 

möjlighet för detta (Höjer 2001, s. 194 f). Det betyder att fosterhemmet inte vet om barnet 

kommer att stanna några månader i familjen eller under flera års tid.  

Barnets inträde i familjen kan bli problematiskt (Cederström 1990, s. 27). Många av de barn 

som placeras har sociala och känslomässiga utvecklingssvårigheter, och det är inte lätt för 

dem att anpassa sig till den nya familjen (Höjer & Nordenfors 2006, s. 49). De situationer som 

kan uppstå är bland annat att de placerade barnen har svårt att acceptera den nya familjens 

levnadssätt. Lindberg (2003, s. 107) jämför med människobarnet Mowgli från Djungelboken 

där en pojke växte upp med vargar, och han upplevde människornas sätt att leva som 

främmande för honom: ”Mowgli visste hur djuren levde, han förstod dem, men han var rädd 

för att flytta in i människornas by. Han visste inte hur de levde sitt liv”. Metaforen 

djungelbarnet beskriver det placerade barnets situation och de problem som fosterhemmet 

brottas med. Att lära den nya familjemedlemmen familjens regler och normer och hjälpa 

honom eller henne att hitta sin roll i familjen är av stor betydelse för att familjens system och 

balans ska fungera väl (Olofsson & Sjöström 1993, s. 48 f). I vilken grad som barnet känner 

sig som en del av fosterhemsfamiljen är också ett tecken på huruvida placeringen är lyckosam 

(Sinclair, Wilson & Gibbs 2005, s. 244 f). Dock är inte tillhörigheten i fosterhemmet 

självklar, utan det är förknippat med villkor av olika slag (Höjer 2001, s. 222). 

 

1.2 Problemformulering 

Familjen är en sorts grupp (Liljeström 1994, s.17) som har sina egna etablerade normer, roller 

och regler, vilka varje familjemedlem förväntas följa (Baron & Kerr 2003, s. 6 f). Därför är 

det intressant att studera hur det är att släppa in en ny medlem i sin familj. Hur blir 

”djungelbarnet” en del av familjen? Hur integrerar fosterhemmet det placerade barnet i sin 

”grupp”? Vad krävs för att integrationen ska lyckas?  
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En annan intresseväckande fråga är vad som händer med integrationen när barnet inte vill 

eller har svårt att komma in i familjen. Höjer (2001, s. 201) skriver att i de fall där det bara är 

föräldrarna som är engagerade i att bygga upp relationer till barnet och barnet inte känner 

tillfredsställelse, inte visar nära och varma känslor och inte tar emot de positiva känslorna från 

fosterhemmet, kan fosterföräldrarna ha känslor av misslyckande, tomhet och 

otillfredsställelse. Hur stor roll spelar deras behov av att vara ”goda föräldrar” för en 

lyckosam integrationsprocess? Hur länge väntar fosterföräldrarna på att barnet ”svarar” på 

deras engagemang och vad händer om de inte får någon respons alls? Får föräldrarna hjälp? 

Fosterhemmet har ett socialt nätverk av familjeanhöriga bland vilka ingår fosterhemmets egna 

biologiska barn samt släkt och nära vänner, men också kompisar, grannar och övriga som 

fosterhemmet anser viktiga för deras familj. Dessa träffar också det placerade barnet. Hur 

reagerar de på den nya familjemedlemmen? Accepterar man det placerade barnet som en 

”riktig” familjemedlem? Uppstår det några konfliktsituationer som kan påverka det placerade 

barnets integration i familjen?   

Relationen till de biologiska föräldrarna har stor betydelse för integrationsprocessen. Hur 

påverkar relationen mellan det placerade barnet och de biologiska föräldrarna integrationen av 

det placerade barnet i fosterhemmet? Hur ser relationen ut till det placerade barnets biologiska 

föräldrar? Har fosterföräldrarna en god relation till det placerade barnets biologiska föräldrar 

och påverkar detta utfallet av integrationen? 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att ur fosterföräldrarnas perspektiv få en djupare förståelse om 

de placerade barnens integrationsprocess i familjen för att identifiera svårigheter och 

framgångsfaktorer i denna process. Syftet kan i sin tur brytas ned i följande forskningsfrågor: 

 Vad krävs för att fosterbarnet ska kunna integreras i fosterhemmet?  

 Vilken betydelse spelar fosterföräldrarnas och fosterbarnens relation till de biologiska 

föräldrarna i detta sammanhang? 

 Vad händer om barnet inte vill eller har svårt att komma in i familjen? Vilket externt 

stöd får föräldrarna från socialtjänsten? 

 Hur reagerar biologiska barn samt släkt och vänner på den nya medlemmen i familjen? 
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2. Fosterbarn och fosterhemsvård 

 

2.1 Historik och lagstiftning 

I alla tider har det förekommit att människor behöver ta hand om andras barn. Kärnfamiljen 

såg längre tillbaka i historien annorlunda ut än den gör idag, och föräldrars ansvar var inte 

lagreglerat som idag. Under till exempel medeltiden flyttade barnen hemifrån tidigt för att 

tjänstgöra i andras hem. Då var det vanligt att barnen växte upp i främmande hushåll 

(Vinterhed 1985, s. 7). Först 1664 blev fosterbarnsvården reglerad i tjänstehjonsstadgor enligt 

vilka ”den som upptog, födde och utbildade fattig mans barn hade rätt att behålla det barnet 

tills det arbetat av husfolkets omak för försörjning och uppfostran” (Kumlien 2008, s. 162 f).  

Under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal uppgick antalet fosterbarn i Sverige till 

cirka 41 500 av dåtidens cirka 1 650 000 barn (Persson & Öberg 1996, s. 51) vilket 

motsvarade ungefär 2,5 procent av den totala barnpopulationen. Anledningen till denna höga 

siffra var bland annat att de ensamstående mödrarna inte själva kunde ta hand om de 

utomäktenskapliga barnen på grund av den känsla av vanära, synd och skam som de upplevde 

till följd av det omgivande samhällets syn på dessa kvinnor (Bergman 2003, s. 53 f; Lindstedt 

Cronberg 1997; Vinterhed 1985, s.12). Det stora antalet fosterbarn vid denna tid berodde även 

på de många föräldralösa barnen. Dessa barn var utan föräldrar av olika orsaker, bland annat 

kan föräldrarna avlidit, blivit sjuka eller så hade barnen på annat sätt blivit övergivna. Att 

kvinnor och män övergav sina barn var inte ovanligt, vilket i många fall kan förklaras med 

den utbredda fattigdomen, arbetslöshet och även förekomsten av epidemier.  

Föräldralösa och övergivna barn hamnade ofta på ett Barnhus för uppfostran och yrkesutbild-

ning (Persson & Öberg 1996, s. 57). Andra barn som ansågs vara sedligt försummade 

och/eller vanartade kunde hamna på uppfostringsanstalt där de hölls borta från gatorna och 

fick skolgång och arbeta (Swärd 1993, s. 59 f). En del barn övergavs hos en änglamakerska, 

som sakta men säkert tog livet av barnet genom en systematisk vanvård (Vinterhed 1985, s. 

12 ff.). Änglamakerskorna var fostermödrar som tog emot en engångssumma av föräldrar som 

var i behov av att någon annan tog hand om deras barn; denna ersättning skulle bekosta 

barnets kost, logi och omvårdnad. Men den var aldrig tillräcklig för att täcka alla omkostnader 

för barnets uppväxt och detta blev en legitimerande anledning för fostermodern att låta det 
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omhändertagna barnet dö, att bli en ”ängel” (Persson & Öberg 1996, s. 70), därav 

benämningen änglamakerska. På 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet kan man tänka 

sig att fosterbarnsvården utifrån fosterhemmets synvinkel många gånger handlade om 

ekonomisk ersättning och eller om tillgång till billig arbetskraft, vilket belyses i Zelizers bok 

Pricing the priceless child (1994). 

Före 1902 behandlades frågan om fosterhemsvård i legostadgan och olika fattigvårdsförord-

ningar, men inte utifrån barnets skyddsbehov. År 1894 tillsattes en statlig fosterbarnskommit-

té med uppdraget att utreda fosterbarns situation i Sverige, vilket resulterade i 1902 års Lag 

om fosterbarnsvård (prop. 1902:56). Detta var en utpräglad skyddslagstiftning och avsåg barn 

under sju år (Bergman 2007, s.10 f).  

En mer genomgripande förändring av fosterbarnsvården skedde först genom tillkomsten av 

1924 års barnavårdslag. Fosterbarnsvården gällde nu barn upp till 18 år. I varje kommun eller 

socken inrättades för första gången en särskild barnavårdsnämnd, och nämnden gavs ett 

uttalat ansvar för den sociala barnavården i kommunen. Detta medförde bland annat strikta 

kontroller av fosterbarnsvården (Bergman 2007, s.10; Koch 1945, s. 45; Vinterhed 1985, s. 

14). Barnavårdslagen har genomgått flera förändringar sedan dess, bland annat 1960 då lagen 

kom att gälla även ungdomar upp till 21 år (Vinterhed 1985, s. 15). Genom 1980 års 

socialtjänstreform integrerades barnavårdslagen i den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 

1982. I samband med tillkomsten av socialtjänstlagen ändrades också begreppen ”fosterhem” 

och ”fosterbarn” till ”familjehem” och ”familjehemsplacerat barn” (Vinnerljung 1996b, s. 20).  

Socialtjänstlagen (SoL) betonar samhällets ansvar för barns välbefinnande (Höjer 2001, s. 8). 

Enligt 5 kap. 1 § 5 p. SoL skall socialnämnden ”i nära samarbete med hemmen sörja för att 

barn och ungdom som riskerar utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver 

och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 

hemmet”. Det innebär att socialtjänsten kan ge stöd i form av antingen öppenvårdsinsatser, 

dvs. insatser som ges i form av bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, eller heldygnsinsatser, dvs. 

placering enligt SoL eller LVU (Socialstyrelsen 2009). 

 

2.2 Begrepp och definitioner 

När vi hade kommit fram till vad vår C- uppsats skulle handla om upptäckte vi att vi använde 

olika ord när vi skulle benämna den process som fosterbarnet genomgår för att bli en del av 
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fosterfamiljen. Vi använde oss båda av orden ”integration” och ”integrering”. För att få 

vetskap om vilket som är rätt vände vi oss till Språkrådet. Vi beskrev kort vårt arbete för att få 

ett svar om vilket ord som är rätt i detta sammanhang, en del av svaret citerar vi nedan: 

”Integration” och ”integrering” uppfattas som synonymer. Man kan använda vilket som. 

Men jag har undersökt de här orden så långt det går. Det ord som man hittar som 

huvudord i ordböckerna är "integration". "Integrering" har inget eget uppslagsord i de 

ordböcker som jag har tittat i utom i SAOL där man tydligt ändå kan se att "integration" 

är huvudordet. När man ser hur de här orden används i de få databaser vi har ser det ut 

som om "integration" i huvudsak hör hemma i invandrarsammanhang, men det är 

givetvis också det man skriver mest om. (…) Det vanligaste ordet är "integration", 

vilket gör att era läsare är mest vana att se just det ordet. (…) Välj det alternativ som är 

naturligast för er. Oavsett vilket ni väljer blir det korrekt svenska. 

Efter Språkrådets svar har vi i uppsatsen valt ordet ”integration”, eftersom att det är det ord 

som är mest förekommande såväl i litteratur som i vardagsspråket.  

I samband med tillkomsten av socialtjänstlagen ändrades också begreppen ”fosterhem” och 

”fosterbarn” till ”familjehem”, respektive ”familjehemsplacerat barn”. När vi läste litteraturen 

är trots lagändringen begreppet ”fosterhem” och ”fosterbarn” fortfarande vanligast 

förekommande eftersom dessa begrepp både är tydligare och enklare att använda sig av 

(Lindén 1998; Vinnerljung 1996b, s. 20; Vinterhed 1985). Av det skälet har vi valt att 

använda begreppen ”fosterbarn” och ”fosterhem”. 

Under vår analys av vårt empiriska material dök ett fenomen upp som vi har valt att kalla för 

”överintegration”. Med detta ord avser vi barn som blivit så integrerade i fosterfamiljen att 

målet med fosterhemsplaceringen kan sägas ha hamnat i bakgrunden, nämligen att ”arbeta” 

hem barnet till de biologiska föräldrarna. Vi är väl medvetna om att denna målsättning inte 

alltid är möjlig att realisera, då de biologiska föräldrarna under överskådlig tid av 

socialtjänsten bedöms sakna den föräldraförmåga som krävs för att kunna ta hand om sitt 

barn. Vi ansåg att vi behövde ett analytiskt begrepp som tog sikte på situationen då 

fosterhemsplacerade barn har integrerats i sådan utsträckning att fosterföräldrarna i det 

närmaste tycks jämställa barnet med sina egna biologiska barn. 



12 
 

3. Metod och metodologiska överväganden  

 

Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en samhällsvetenskaplig forskning. Den 

största distinktionen görs mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman 2011). Båda 

forskningsansatserna används för att studera sociala fenomen och människors upplevelser av 

desamma. Det särskiljande är dock att en kvantitativ metod fokuserar på kvantifiering under 

datainsamling och analys, medan kvalitativa metoder lägger stor vikt vid ord (Bryman 2011, 

s. 40). Genom att med egna ord berätta om sina erfarenheter kunde fosterföräldrarna förmedla 

sitt eget perspektiv till oss, vilket hade varit svårare om vi istället valt kvantitativ metod som 

inte fångar upp subjektiva känslor och upplevelser (Kvale 1997). Vår ambition med denna 

undersökning har varit att gräva på djupet och undersöka hur det går till när fosterföräldrar 

ska integrera ett fosterbarn i familjen och låta forskningspersonerna själva definiera vad som 

för dem är en lyckad integration och vilka svårigheter som kan stöta på. Vår avsikt har varit, 

som Hartman (2004, s. 273) framhåller, att ”nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller 

en grupp individer”. 

Kvalitativa forskningsintervjuer kännetecknas av flexibilitet där forskaren under intervjuns 

gång inte behöver hålla sig strikt till på förhand formulerade frågor under, men kan givetvis 

göra det (Bryman 2011, s. 413). I kvalitativa forskningsintervjuer finns ett stort utrymme för 

forskningspersonerna att fritt svara på frågorna och påverka samtalets riktning (Holme & 

Solvang 1997, s. 99), och detta ansåg vi var viktigt för att samtalsintervjuerna skulle bli så 

spontana och uppriktiga som möjligt. Denna typ av intervju gav oss möjlighet att få en 

uppfattning om integrationsprocessen från olika synvinklar, eftersom varje forskningsperson 

kunde bidra med sin unika erfarenhet. Människor är mindre benägna att ge socialt förväntade 

svar eller imponera på andra i vanliga intervjuer jämfört med exempelvis 

fokusgruppsintervjuer (Bryman 2011, s. 464). Att forskningspersonerna även vågade berätta 

om svåra och komplicerade situationer som de upplevt med de olika placerade barnens 

integration var av stor betydelse för vår undersökning. 

Det finns ett flertal olika kvalitativa intervjuformer men de vanligaste är semistrukturerade 

och ostrukturerade intervjuer. Det är svårt att avgöra vilken kategori en intervju tillhör, inte 

minst för att olika författare i olika metodböcker skriver mycket varierande om dessa 

intervjuformer, till exempel Kvale (1997, s. 19) som bara tar upp en sorts kvalitativ intervju, 
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nämligen den han kallar för ostrukturerad intervju. Han beskriver en sådan intervju som vare 

sig för strukturerad eller helt icke-styrande, utan denna intervjuform har ett tydligt fokus på de 

teman som forskaren vill få belysta (Kvale 1997, s. 37). Den beskrivningen liknar det Bryman 

(2011) och May (2001) benämner semistrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer 

beskrivs av dem som en mellanform av en strukturerad och en ostrukturerad intervju, där 

intervjuaren har ett tydligt fokus och specifika frågor som han vill beröra under intervjun, 

dock med möjlighet att ställa följdfrågor och få öppna svar (Bryman 2011, s. 415 f; May 

2001, s. 150 ff.). Däremot är ostrukturerade intervjuer ännu mer öppna och fria. De liknar ett 

vanligt samtal – dvs. att intervjun är samtalsliknande – där intervjuaren har en allmän avsikt 

att undersöka ett ämne och den intervjuade får prata fritt om detta ämne (Bryman 2011, s. 415 

f; May 2001, s. 150 ff.).   

När vi skulle bestämma oss för vilken intervjuform vi skulle föredra inför våra intervjuer hade 

vi svårt att hitta en som kändes ”rätt”. Vi ville å ena sidan göra ostrukturerade intervjuer och 

ha möjlighet att ställa frågor som var direkt anpassade till berörd intervjuperson (Bryman 

2011, s. 206), men å andra sidan ville vi genomföra semistrukturerade intervjuer för att ha på 

förhand formulerade frågor som kunde användas under intervjuns gång (Kvale 1997, s.117). 

När vi letade i litteraturen efter en definition för vad vi skulle göra insåg vi att det fanns fler 

som hade problem med att formulera en entydig begreppsdefinition. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011, s. 40) är det kanske vare sig lämpligt eller möjligt att göra en 

sådan tydlig avgränsning mellan olika intervjuformer. Dock ställs det ett krav att redovisa sitt 

tillvägagångssätt om hur intervjuerna genomförts och vilka frågor som har ställts (ibid.). 

 

3.1 Val av metod 

Vi bestämde oss för att kombinera semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman 

2011, s. 415) för att tillämpa en metod som passade för vår undersökning. De intervjuer som 

vi har genomfört följde inte ett strikt frågeformulär, men de svävade heller inte ut hur mycket 

som helst. Intervjuerna var styrda och definierade av oss som intervjuare såtillvida att vi hade 

ett bestämt syfte med intervjun (Kvale 1997, s. 13). Under intervjuerna hade vi tillgång till 

såväl en intervjuguide – i form av olika teman – som ett frågeformulär/schema (se bilaga 2) 

bestående av förutbestämda frågor (Bryman 2011, s. 204) för att minimera risken att glömma 

bort att beröra ett visst ämne eller någon fråga.  
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Intervjuguiden bestod i ett första skede av de frågor som vi tyckte var intressanta, dock blev 

omfånget frågor för omfattande varför vi valde ut de frågor som vi ansåg mest relevanta och 

intressanta. De senare markerades med fetstil (se bilaga 2). Vi kunde sedan när som helst 

under intervjuernas gång avvika från vår intervjuguide eller vårt frågeformulär för att 

omformulera frågeställningarna eller skapa nya frågor, vilket även inkluderade följdfrågor 

(Kvale 1997, s. 121). För oss var det viktigt att så långt som möjligt vara förberedda på de 

olika vändningar som intervjuerna kunde ta (Bryman 2011). Vår tanke var alltså att skapa en 

så flexibel intervjusituation som möjligt. Anledningen till detta var att vi ville att 

intervjupersonen skulle bibringas en känsla av en samtalsliknande ton under intervjuerna och 

att samtalet skulle flyta på i den riktning som han eller hon föredrog, även om det var vår 

uppgift att också ha en viss styrande funktion. Det flexibla förhållningssättet från vår sida 

gjorde det lättare att få fram fylliga och spontana svar (Kvale 1997, s. 121), vilket i sig är 

viktigt vid en kvalitativ intervju. Detta ledde också till att vissa ämnen berördes som vi inte 

hade tänkt på när vi utformade vår intervjuguide, men dessa ämnen som togs upp ”utanför” 

intervjuguiden framstod som viktiga och intressanta när vi sedan analyserade vårt material. 

Att intervjuerna var öppna innebar att intervjupersonen inte ställdes inför några bundna eller 

slutna svarsalternativ, utan svarade med egna ord (Patel & Davidsson 2003, s. 72), något som 

kännetecknar kvalitativa intervjuer oavsett om de är renodlat semistrukturerade eller 

ostrukturerade.  

 

3.2 Validitet och reliabilitet vid kvalitativ forskning 

Bryman (2011, s. 351) hävdar att det inom den kvalitativa forskningen finns tvivel angående 

relevansen i begreppen reliabilitet och validitet vilka annars är förhärskande inom kvantitativ 

forskning och som där är det yttersta beviset för att undersökningen är korrekt upplagd och 

genomförd. Bryman (2011, s. 351) menar att det finns kvalitativa forskare som anser dessa 

begrepp som mindre adekvata eftersom validitet i stor utsträckning handlar om mätbarhet av 

det man undersöker. På grund av detta har vissa forskare försökt att anpassa eller assimilera 

dessa två begrepp till den kvalitativa forskningen genom att inte ändra deras begreppsliga 

betydelse, utan snarare bara att lägga mindre vikt vid mätbarheten. Bryman (2011, s. 352) 

påvisar detta genom att refereras till Jennifer Masons bok Qualitative researching (1996) där 

hon förklarar reliabilitet och validitet som något som står för olika mått av kvalitet och 
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stränghet vilket inom den specifika forskningen ska ha uppnåtts genom exempelvis val av 

metod.  

Både Bryman (2001, s. 352 ff.) och Kvale (1997, s. 208) hänvisar till andra metodforskare 

som exempelvis Lincoln och Guba, vilka är tveksamma till att tillämpa reliabilitet och 

validitet inom kvalitativ forskning. Där refereras till andra begrepp för bedömningen av 

kvaliteten (Bryman 2011, s. 352 ff.). En kvalitativ forskning har god kvalitet om den uppfyller 

kriterier av tillförlitlighet. Med detta menas att man ska skapa en trovärdighet genom att 

kontrollera att man uppfattat intervjupersonernas utsagor på rätt sätt och att man ska förhålla 

sig kritisk till det som intervjupersonen berättar. Man ska bidra med fylliga, täta och detaljrika 

beskrivningar av den miljö eller företeelse som man studerar för att resultaten ska vara 

överförbara till andra situationer. Pålitligheten ökar i forskningen om man noggrant beskriver 

alla faser av forskningsprocessen. Forskaren ska också tillförsäkra att han inte har påverkat 

forskningsprocessen och dess slutsatser med sina egna värderingar eller teoretiska riktningar 

för att det ska gå att styrka och konfirmera resultaten (ibid.).    

 

3.3 Urval 

Vi började med att sammanställa ett informationsbrev (se bilaga 1). Av informationsbrevet 

framgick att vi sökte intervjupersoner för vårt forskningsprojekt och vi bad de som var 

intresserade av detta att kontakta oss via telefon eller mail. När vi väl hade sammanställt 

informationsbrevet vände vi oss till familjehemshandläggare i tre kommuner runt om i Skåne. 

Vi frågade om de skulle vara intresserade av att hjälpa oss att förmedla detta informationsbrev 

till respektive fosterhem. Alla dessa tre var mycket behjälpliga, men från en av kommunerna 

fick vi inget svar, vilket troligtvis berodde på att det endast var ett fåtal som blev tillfrågade 

av denna kommun. I en annan kommun var det 19 familjer som tillfrågades varav två 

kontaktade oss för att delta. I den tredje och sista kommunen blev urvalet lite annorlunda då 

socialsekreteraren i den kommunen valde att hjälpa oss genom att kontakta fosterhem och fick 

på så sätt ihop fem intresserade familjer av vilka vi valde ut fyra. Dessa kontaktades för att 

boka in intervjuer. Detta tillvägagångssätt utgör ett så kallat tvåstegsurval (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 42). Den femte familjen valdes bort slumpmässigt, eftersom vi 

förlitade oss på att sammanlagt sex intervjuer skulle ge oss tillräckligt med kunskap och 
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antalet skulle vara hanterbart i förhållande till den korta tid vi hade på oss att genomföra 

studien.  

Det som vi i efterhand kan se som negativt med den urvalsprincip som vi valde var att när vi 

väl hade skickat ut informationsbrevet blev vi mycket osäkra på om någon skulle komma att 

svara. Vem skulle komma att tycka att de hade minst en timme kvar av sin tid att lägga på vår 

undersökning? Därför var vi mycket tacksamma att en av socialsekreterarna valde ett annat 

tillvägagångssätt, även om detta skulle kunna vara manipulerat på så sätt att 

intervjupersonerna kunde vara utvalda efter exempelvis hur positivt inställda de var till 

socialförvaltningen etc. 

 

3.4 Undersökningens genomförande  

Med sex intervjuer inbokade valde vi att konstruera en samtyckesblankett genom ett tillägg 

till det informationsbrev som vi tidigare hade utformat.  

Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer, men intog olika roller under intervjuerna. En 

av oss var huvudansvarig under respektive intervju medan den andre skulle finnas med i 

bakgrunden för att observera och ställa följdfrågor. Denna arbetsfördelning motiverades av att 

vi annars befarade att det skulle kunna bli ”rörigt” under intervjun, exempelvis genom att 

prata i mun på varandra och eller avbryta varandra. Vi turades om att inta dessa respektive 

roller. I tre intervjuer var det båda fosterföräldrarna som deltog och i tre intervjuer var det 

endast fostermödrarna som deltog.  

Vi spelade in samtliga intervjuer. Om vi istället bara hade fört anteckningar hade risken varit 

stor att tillförlitligheten för vår undersökning hade minskat eftersom vi inte skulle hinna 

notera allt vad som sades och inte haft möjlighet att vara fullständigt närvarande då vi hade 

varit fullt upptagna med antecknandet. Att spela in på band gjorde det möjligt för oss att 

lyssna aktivt på våra intervjupersoner och följa upp vad som sades, ställa följdfrågor, notera 

oklarheter och be om förtydligande under intervjuerna (Bryman 2011, s. 428 f; Kvale 1997, s. 

147 ff.). En annan fördel var att vi alltid kunde återkomma till den intervju som spelats in och 

lyssna om igen utifall oklarheter uppstått (Kvale 1997, s. 147).  

Vi inledde intervjuerna med mer standardiserade frågor som berörde exempelvis ålder och 

sysselsättning, för att sedan gå mer på djupet och låta intervjupersonerna svara mer öppet. Vi 
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förde även anteckningar under intervjun med stödord som verkade vara väsentliga både för att 

beskriva det som skedde under intervjun och för att anteckna följdfrågor som skulle kunna 

ställas lite längre fram i intervjun. 

 

3.5 Bearbetning och analys 

Så snart som möjligt efter att vi hade samlat in all empiri övergick vi till att transkribera 

intervjuerna i sin helhet och ordagrant. Anledningen till att vi gjorde detta så snart som 

möjligt efter intervjuerna var att vi då hade dessa färskt i minnet (Öberg 2011, s. 66), vilket 

underlättade transkriberingen. Detta genomfördes så ”rent” som möjligt vilket innebar att vi 

inte redigerade våra transkriptioner. Vi vill att den som läser utsagor ur materialet ska kunna 

förstå vad och hur vi som intervjuare och informanterna agerade under intervjuerna 

(Silverman 2010, s. 165). Dock var vi inte så noggranna att vi exempelvis angav alla 

”hummande” eftersom alla inte var relevanta. Vi markerade inte heller i utskrifterna exakt hur 

långa pauser den intervjuade gjorde, utan vi benämnde detta enbart som ”paus” (Kvale 1997, 

s. 156). 

Nästa steg i processen var att koda våra utskrifter, vilket vi gjorde genom att försöka hitta 

gemensamma teman i våra sex intervjuer för att sedan kunna identifiera skillnader och 

likheter. De teman som vi hittade var självklart de teman som vi tagit upp i vår intervjuguide 

eftersom det var teman vi ville beröra. Men även en del andra gemensamma teman dök upp 

under analysens gång. I de fall där detta inte diskuterats har vi själva kunnat tolka hur 

fosterförälder benämns av fosterbarn, exempelvis när fosterbarnen benämner fosterförädrar 

vid namn istället för mamma, mor eller morsan som vi annars sett varit förekommande.  

 

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Forskningsetik handlar om individskyddskravet i en samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 5 f). Det innebär att forskare ska överväga om det eventuellt 

förekommer några negativa konsekvenser för deltagande forskningspersoner, exempelvis i 

form av att de kan utsättas för fysiska eller psykiska skador, kränkningar och eller 

förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2002, s. 5 f). Sådana övervägande ska göras under hela 
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forskningsprocessen, dvs. från forskningens början och fram till forskningens slut (Kvale 

1997, s. 105). 

Individskyddskravet tillgodoses om hänsyn tas till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet går ut 

på att deltagare i studien får all nödvändig information om vår forskning. Vi har för vår del 

sammanställt ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi presenterade oss själva, vår forskning, 

dess syfte och varför vi vill göra denna undersökning. Vi poängterade också vad ett 

deltagande i studien innebär, dvs. att intervjun kommer att spelas in och transkriberas, att 

vissa meningar eller fraser ur intervjuutsagan kan komma att citeras i examensarbetet samt att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst eller välja att 

inte svara på vissa frågor. Vidare beskrev vi hur det empiriska material kommer att hanteras 

och vem som kommer att ta del av det. All information förtydligades även muntligt innan vi 

påbörjade intervjuerna med deltagarna där de också hade möjlighet att ställa frågor och 

utrycka sina synpunkter på det.  

Efter att intervjupersonerna hade tagit del av informationen bad vi dem underteckna ett papper 

där de lämnade sitt informerade samtycke till att delta i studien. Men vi underströk för 

intervjupersonerna att detta inte innebar ett bindande ”kontrakt” som inte gick att avbryta. 

Genom att inhämta skriftligt samtycke tillförsäkrade vi oss att samtyckeskravet blev uppfyllt, 

dvs. att intervjupersonerna med full medvetenhet om vad vår studie handlade om fick rätt att 

själva bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002).  

Konfidentialitetskrav ställer ett krav på att intervjupersonernas konfidentialitet garanteras i 

största möjliga utsträckning och att insamlad information/material om dem förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det. Vi var noggranna med att påpeka och upprepa 

den här forskningsetiska principen för respondenterna för att de skulle kunna prata fritt om det 

som var av privat och känslig natur och samtidigt känna sig trygga i detta. Vi strävade så långt 

som möjligt i vår forskning att avidentifiera uppgifter som kunde relateras till deltagarna så att 

ingen skulle kunna känna igen dem. Såväl intervjupersonernas verkliga namn och ortsnamnen 

är därför fiktiva. 

Med hänsyn till nyttjandekravet kommer den information som intervjupersonerna har delat 

med sig av inte att användas i något annat syfte än det av oss uppgivna. Allt material som vi 
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har samlat om våra intervjupersoner – datafiler med inspelningar och utskrifter – kommer att 

förstöras efter att vår uppsats blivit godkänd av högskolans examinator.  

Utöver ovannämnda forskningsetiska principer har vi också diskuterat mycket om 

utformningen av våra intervjufrågor (se bilaga 2). Vi tänkte igenom hur vi bör formulera våra 

frågor så att de inte skulle vara av etisk känslig karaktär, dvs. uppfattas av deltagarna som 

obehagliga eller kränkande (Vetenskapsrådet 2002, s. 12), men samtidigt ändå ge svar på våra 

forskningsfrågor. Vi ville inte heller att frågorna av fosterföräldrarna skulle tolkas som 

ifrågasättande av deras förmåga att ta hand om fosterbarnet. Efter varje intervju frågade vi 

intervjupersonerna om hur de hade upplevt intervjusituationen, om det kändes bra att svara på 

våra frågor. Vi diskuterade även med varandra om någon av oss hade ställt alltför känsliga 

följdfrågor som ibland kan komma spontant som en reaktion på en viss berättelse eller 

situation. Vi ville undvika sådana missförstånd under nästa intervju. 

När vi tolkade och analyserade våra resultat försökte vi vara så objektiva som möjligt och inte 

lägga till våra egna värderingar, även om forskaren naturligtvis inte är helt värderingsfri. 

Exempelvis ändrade vi en ursprunglig forskningsfråga ”Vad krävs för en god integration?” till 

”Vad krävs för att fosterbarnet ska kunna integreras i fosterhemmet?” eftersom vi under 

analysarbetet upptäckte att vi inte kunde uttala oss om vad en god integration är. Om vi själva 

skulle försöka definiera vad en god integration är skulle det resultera i ett tillägg av våra egna 

värderingar och uppfattningar om vad som är en ”god” integration. Detta skulle i sin tur 

kunna försämra vår forsknings trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

3.7 Artikel- och litteratursökning 

Först och främst undersökte vi på databasen www.uppsatser.se om det fanns någon liknande 

uppsats som vi tänkt skriva om. Vi ville inte göra en studie av ett ämne som var redan uttömt 

och vridet utifrån alla vinklar. Syftet med att forska är att kunna bidra med ny kunskap 

(Gustafsson et al 2005, s.8) och om alla våra frågeställningar redan var besvarade av andra 

hade det varit meningslöst att göra en likadan studie.  

En annan tanke som vi hade var också att undersöka vilken litteratur som andra studenter hade 

använt sig av när de gjorde sin forskning om detta ämne. När vi skrev sökord familjehem* 

fick vi 101 träffar. Ämnet familjehem är omdiskuterat utifrån olika aspekter och perspektiv, 

http://www.uppsatser.se/
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men det finns inte en enda uppsatts om hur de placerade barnen integreras i sina familjehem. 

För att försäkra oss om detta provade vi också att söka efter familjehem* integrering*. Då fick 

vi inga uppsatsträffar alls! Men vi noterade att de flesta som skrev om familjehem använde sig 

av Ingrid Höjers (2001) Fosterfamiljens inre liv och Bo Vinnerljungs (1996) Fosterbarn som 

vuxna, båda avhandlingar i socialt arbete.  

Vi fortsatte söka relevant litteratur i form av böcker, avhandlingar, rapporter och 

vetenskapliga artiklar i diverse elektroniska databaser. Sökning gjordes på LIBRIS som har 

referenser till böcker, tidskrifter, artiklar m.m. på svenska universitets-, högskole- och 

forskningsbibliotek. Sökord familjehem* integrering* gav inga träffar, och därför gjordes 

andra kombinationer som exempelvis familjehem* barn* som gav 258 träffar, fosterhem* 

barn* 115, familjehem* föräldrar* 35, foster* care* 363, foster* care* attachment* 7 och 

foster* care* relationship* 20 träffar. Utifrån dessa ”träffar” letade vi fram ungefär 40 

möjligtvis relevanta böcker till vår uppsats.  

En annan elektronisk databas som vi använde oss av var databasen ”SocialVetenskap”. Med 

sökord familjehem fick vi 15 träffar, men inga av dessa var relevanta för vår uppsats. Nästa 

steg var att söka vad som fanns publicerat av Socialstyrelsens hemsida och som återfanns på 

dess hemsida. Med samma sökord fann vi två relevanta rapporter.  

Vi ville också hitta några vetenskapliga artiklar inom vårt ämne. Vi sökte på  databasen 

Academic search elite/EBSCO och avgränsade vår sökning till fulltextsartiklar i scholarly 

(peer reviewed) journals. Sökning på foster* care* gav 2 186 träffar, foster* family* 116, 

foster* family* ralationship* 4,  samt foster* experience* 75 träffar. Vi gick inte igenom alla 

träffar men fann enbart två artiklar som var relevanta för vår undersökning.  

 

3.8 Arbetsfördelning 

Våra intervjuer genomförde vi tillsammans och där vi hade ”huvudansvar” för lika många 

intervjuer (vardera tre). Angelica fick några minuter fler att transkribera. Orinta hade å andra 

sidan två intervjuer att transkribera där båda fosterföräldrarna deltog, medan Angelica bara 

hade en sådan intervju. Att vi båda var närvarande under intervjuerna har underlättat mycket 

för oss. Efter var intervju har vi har kunnat diskutera olika intryck och gjort gemensamma 

tolkningar. 
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Transkriberingarna genomförde vi på egen hand men så snart de var klara skickade vi en 

kopia till den andre så att vi därmed kunde ta del av varandras intervjuer. Vi kodade också på 

var sitt håll för att arbetsbelastningen inte skulle bli för stor på oss båda. Sedan gick vi 

tillsammans igenom det kodade materialet. 

De enda avsnitten i uppsatsen som vi fördelade var metoddelen. När vi arbetat fram vad vi 

tyckte var en bra text bytte vi texter med varandra, kommenterade och lade till det som vi 

tyckte saknades eller tog bort det vi tyckte var överflödigt. Alltså har alla våra texter båda 

författarnas prägel.   

Den mesta litteraturen är vi båda väl insatta i. En del böcker har vi delat upp mellan oss, 

eftersom vi båda två inte har hunnit gå igenom exakt samma böcker. Vi har dock alltid 

delgivit varandra intressanta partier i böcker som vi varit ”ensamma” om, så att vi båda sedan 

har kunnat läsa in oss på det mest relevanta.  
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4. Kunskaps- och forskningsläget 
 

Forskningen om fosterhemsvården har haft olika inriktningar. Ett forskningsspår har fokuserat 

på att undersöka hur man bäst kan hjälpa de placerade barnen. Detta forskningsspår kan 

exemplifieras med det longitudinellt upplagda forskningsprojekt Barn i kris. Projektet drevs 

under tidigt 1980-tal och var inriktat på att undersöka hur separationen i en 

fosterhemsplacering påverkar de berörda parterna, främst fosterbarn och biologiska föräldrar. 

Även socialarbetarnas och fosterföräldrarnas roll undersöktes (Börjeson 1979, s. 3 f). 

Projektet var starkt influerat av David Fanshels och Eugene B. Shinns banbrytande 

undersökning Children in foster care: a longitudinal investigation (1978), som belyser vikten 

av att upprätthåla en fungerande kontakt med de biologiska föräldrarna. Fanshel och Shinn 

visar bland annat att de barn som har en relation till sina biologiska föräldrar under den period 

som de är fosterhemsplacerade utvecklas mer gynnsamt. Fanshel och Shinn går till och med 

så långt att de föreslår besöksplikt eller skyldighet för den biologiska föräldern att ta emot sitt 

placerade barn i sitt hem (ibid.). 

Barn i kris-projektet omfattade 85 familjer. Projektet involverade ett flertal forskare, bland 

annat Anita Cederström, Gunilla Lindén och Kerstin Vinterhed, som var och en ansvarade för 

olika inriktningarna: fosterbarnet, fosterbarnets biologiska föräldrar och fosterföräldrarna 

(Börjesson 1981; Vinterhed 1985). Fokus var på relationerna bland dessa parter (Lindén 

1998). Projektet kom att spela en stor roll i den fortsatta forskningen om fosterbarnsvården 

och lade grunden för den ideologiska syn som är dominerande i dagens fosterhemsvård: att 

främja kontakt mellan det placerade barnet och deras biologiska föräldrar (Vinnerljung 

1996a).  

Andra forskningsspår har tagit sikte på olika missförhållanden inom den sociala barnavården, 

vilket har lyfts fram och väckt stor uppmärksamhet och engagemang under senare delen av 

2000-talet. I en uppmärksammad utredning av Socialstyrelsen (2006) togs frågan upp om 

övergrepp och kränkningar inom sociala barnavårdsinstitutioner med fokus på barnhem. I sin 

rapport rekommenderade Socialstyrelsen att regeringen skulle tillsätta en oberoende utredning 

med uppgift att närmare undersöka förekomsten av vanvård och övergrepp i institutioner och 

fosterhem inom den sociala barnavården. Socialstyrelsen visade i sin rapport att det inte fanns 

någon svensk forskning som hade kartlagt förekomsten av kränkningar, övergrepp och 

vanvård i fosterhem och institutioner (Socialstyrelsen 2006). Regeringen tillsatte i juni 2006 
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en särskild utredare med uppgift att granska allvarliga övergrepp och vanvård inom detta fält. 

Utredningen lade i december 2009 fram delbetänkandet Vanvård i social barnavård under 

1900-talet (SOU 2009:99). När det gäller familjevården visar utredningen att försummelse 

och integritetskränkning är vanligt förekommande, totalt 87 procent av de intervjuade  har 

berättat om detta. Försummelsen beskrivs i termer av otillräcklig skolgång där barnet har 

hindrats i sin skolgång, att barnets grundläggande behov inte har tillgodosetts och att barnen 

känt en otrygghet under sin uppväxt. De vanligaste typerna av integritetskränkning utgjordes 

av kränkande tilltal, negativ särbehandling, social isolering/begränsad rörelsefrihet samt 

förnedrande och orättvis behandling (ibid.).  

 

4.1 Fosterbarnet 

Cederström (1990) finner i sin forskning om fosterbarnens anpassning till fosterhem att 

barnets förmåga att känna välbefinnande i den nya familjen till stor del beror på hur 

fosterbarnets relation till dess biologiska föräldrar ser ut. Barnets förhållningssätt till sina 

biologiska föräldrar är utgångspunkten för den relation som bildas till fosterföräldrarna. De 

barn som inte har eller haft en förhållandevis god grundrelation till sina biologiska föräldrar 

har stora närhets- och kärleksbehov som tar sig uttryck i olika symtom (ibid., s. 192). 

Fosterföräldrarna ställs inför en svår uppgift att hantera barnens känslomässiga krav och inte 

så sällan klarar de inte av det. Därför kan en fosterhemsplacering av ett barn med dessa behov 

förvärra barnets situation. Enligt Cederström kan det ibland vara lämpligt att både barnen och 

deras biologiska föräldrar erbjuds kvalificerad terapeutisk hjälp och eventuellt behandling på 

institution istället för att enbart placera det enskilda barnet i fosterhem.  

Vinnerljung (1996b) visar i sin avhandling att fosterhemsplaceringar inte ger de resultat som 

socialtjänsten hoppas på, dvs. att barnets socialt ogynnsamma utveckling ska upphöra och att 

det inte växer upp till avvikande vuxna i destruktiv bemärkelse. I sin studie undersökte han 

långvarigt placerade barns liv som vuxna och om långvariga fosterhemsplaceringar gynnar 

barnens utveckling i positiv bemärkelse. Genom registerstudier har Vinnerljung jämfört 

fosterbarnens situation dels med deras biologiska syskon – vilka som stannade kvar och växte 

upp i den biologiska familjen – dels med normalbefolkningen. Vinnerljung visar att långvarigt 

placerade barn inte skiljer sig från sina syskon som växte upp i sina biologiska familjer. Det 

finns en lika stor risk för att fosterbarnen ska utvecklas till marginaliserade eller avvikande 
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vuxna. Han urskiljer några riskfaktorer under olika livsförloppsfaser vilka kan ha haft en 

missgynnande inverkan på fosterbarnets utveckling. Framför allt gäller detta instabil 

vårdform, osäkra fosterförälder, osäker ställning i familjen, problematisk identitetsutveckling 

samt svaga skolprestationer (Vinnerljung 1996b, s. 239).  

Som en förlängning av Cederströms (1990) forskning har Lindén (1998) undersökt vad det 

innebär att bli fosterhemsplacerad i tonårsåldern och hur dessa ungdomar anpassar sig till 

fosterbarnssituationen. En utgångspunkt för studien är att ungdomarnas tidigare relation till 

sina biologiska föräldrar har betydelse för hur de kan hantera separationen från sina 

biologiska föräldrar och hur de skall förhålla sig till fosterföräldrar. En viktig faktor som 

också spelar en stor roll i hur fosterbarn anpassar sig i den nya familjen är fosterföräldrarnas 

empatiska förmåga. Med empati menar Lindén det känslomässiga engagemang som 

fosterföräldrarnas uttrycker för de tonåriga barnen, om de känner sig bekräftade av 

fosterföräldrarna. I de fall den biologiska mamman inte hade knutit an till barnet och barnet 

hade placerats på grund av föräldrarnas beteende tenderade placeringen att leda till goda 

relationer mellan tonåringen och fosterföräldrarna, förutsatt att fosterföräldrarna hade en hög 

grad av empati visavi fosterbarnet. De tonåringar som hade en liknande relation med sina 

biologiska mödrar, men var placerade på grund av eget destruktivt beteende kunde däremot 

inte utveckla känslomässiga relationer till fosterföräldrarna. Dessa tonåringar kunde rymma 

när som helst eller bli ”utkastade” från fosterhemmen. De faktorer som avgör om tonåringen 

stannar kvar i fosterfamiljen är enligt Lindén (1998) mening, bekräftelse och hopp, vilka är 

inbördes samverkande. Med detta avser Lindén att fosterbarnet håller sig kvar i den nya 

familjen om han eller hon upplever en mening med sin vistelse i fosterhemmet, om barnet 

upplever sig bekräftat av fosterföräldrarna och om barnet har gett upp hoppet om att 

återförenas med sina biologiska föräldrar.    

 

4.2 Biologiska föräldrar   

Fosterbarnsplaceringar skall enligt lagstiftarens grundsyn ses som en tillfällig lösning på ett 

problem (6 kap. 8 § SoL). Detta innebär att man ska arbeta för att fosterbarnet ska återvända 

till sina biologiska föräldrar. Problemet/problemen som är orsaken till placeringen måste 

därför bearbetas och varaktigt förändras, vilket Annemi Skerfving (1993) belyser i en 

forskningsrapport om biologiska föräldrar. Studien undersöker endast föräldrar till 
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tvångsomhändertagna barn. I stort sett alla biologiska föräldrar som framträder i Skerfvings 

studie har en stödkontakt och mer än hälften av alla undersökta föräldrar är aktuella för vård 

och behandling, exempelvis på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Skerfving framhåller 

också vikten av en kontakt mellan fosterbarn och biologisk förälder (jfr Fanshel & Shinn 

1978). Hennes studie tyder på att det är få fosterföräldrar som initierar en kontakt med 

fosterbarnets biologiska föräldrar. Trots detta visar studien att de flesta fosterbarn har kontakt 

med sina biologiska föräldrar, även om denna varierar i fråga om både kvalitet och kvantitet. 

Ofta är det dock på initiativ av den biologiska föräldern själv som dessa kontakter tas 

(Skerfving 1993, s. 58 f) . 

 

4.3 Fosterföräldrar 

Kerstin Vinterhed (1985) Tar upp viktiga aspekter så som ambivalens eller som hon uttrycker 

det i sin studie ”det dubbla fosterhemmet”. Hon menar att det antagligen inte finns något 

fosterhem eller hem överhuvudtaget som inte är ambivalent men att detta är mer eller mindre 

framträdande i vissa av fosterhemmen hon träffar. Vinterhed menar att den kan vara mycket 

framträdande hos en del av fosterhemmen medans den kan vara näst intill dold hos andra 

vilket hon även exemplifierar i sin bok (ibid., s. 48- 59). Vinterhed skildrar de olika 

fosterhemmens attityder och förhållningssätt i tio kategorier och fördjupar sin undersökning i 

de två som hon anser innehåller ”uppenbara känslomässiga komplikationer” för de 

inblandade. Dessa är ”det dubbla fosterhemmet” och ”det ägandeinriktade fosterhemmet” 

(ibid., s. 24 f). Vinterhed framhåller också i sin studie att kontakten mellan fosterhemmen och 

de biologiska föräldrarna motarbetas – i varje fall under första hälften av 1980-talet då hon 

gjorde sin undersökning – vilket främst sker genom att socialtjänsten inte uppmuntrar till goda 

relationer utan snarare låter kontakterna rinna ut i sanden. Detta i sin tur leder till långvariga 

placeringar istället för det man ska arbeta efter, ett återvändande hem till det biologiska 

hemmet (Vinterhed 1985). 

Att kontakten mellan fosterföräldrar och de biologiska föräldrarna är en utmaning för alla 

parter är inte svårt att förstå enligt Ingrid Höjer (2001). I slutet av 1990-talet gjorde hon en 

studie för att undersöka vad som händer när en familj blir fosterfamilj. Hon menar att mot 

bakgrund av att de biologiska föräldrarna blivit utdömda som föräldrar – att de till skillnad 

från fosterföräldrarna inte anses tillräckligt ”dugliga” för att ta hand om sitt eller sina barn – 
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är det inte svårt att förstå att det lätt kan uppstå konflikter mellan biologiska föräldrar och 

fosterföräldrar. Det krävs mycket arbete från båda parter för att en god relation ska infinna sig 

och sedan också kvarstå.  

Höjer pekar också på att det är ganska tydligt att de flesta hem som blir fosterhem präglas av 

en traditionell fördelning av hushållsarbetet, dvs. att makarna är eniga om att kvinnan i 

hemmet tar störst ansvar vad gäller hushållssysslorna medan mannen i huset ofta ansvarar för 

områden utanför hemmets sfär. Det är ofta även kvinnan i familjen som har tagit initiativet till 

att bli fosterförälder. Det som de flesta intervjuade fosterföräldraparen har gemensamt är att 

deras livsplan är att ta hand om barn (Höjer 2001). 

 

4.4 Fosterhemmets biologiska barn  

Efter Höjers (2001) forskning väcktes intresset för fosterföräldrarnas biologiska barns 

upplevelser: Vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet inleddes därefter 

forskningsprojektet ”Att växa med ett fostersyskon”, vars syfte var att utifrån barnets 

perspektiv undersöka vad det betyder att växa upp med och dela sina föräldrar med 

fostersyskon (Nordenfors 2006). De biologiska barnens situation och uppväxt tillsammans 

med fostersyskon hade dessförinnan inte uppmärksammats i någon större utsträckning, vare 

sig i det sociala arbetets praktik eller i forskningen. De biologiska barnen har en viktig 

funktion, eftersom de är medskapare av dynamiken i familjen som främjar fosterbarnets 

utveckling (Höjer & Nordenfors 2006). 

Nordenfors (2006) visar i sin avhandling att många av de biologiska barnen är engagerade i 

sina fostersyskon. De tar på sig ett stort ansvar, särskilt flickorna, för sin fostersyskons 

välbefinnande, både i hemmet och i andra arenor som till exempel skolan. Interaktionen med 

ett syskon som oftast har särskilda behov innebar för vissa biologiska barn en stark moralisk 

utveckling så som hänsyn, förståelse och tolerans inför andra människor. Andra ser på sina 

familjer som vilka familjer som helst och fostersyskonen upplevs som vanliga eller ”riktiga” 

syskon. Men en del har även negativa upplevelser av att växa upp med fostersyskon. Detta är 

mer vanligt bland dem som upplevde att de inte hade möjlighet att påverka sin situation 

själva. Resultatet tyder också på att de yngre barnens upplevelser av att växa upp med 

fostersyskon är mer positiva. De äldre barnen är positiva i de värderingar och egenskaper som 
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de utvecklat på grund av att leva med fosterbarnet, men ett alltför stort ansvarstagande och en 

kaotisk vardag upplevs negativt (ibid.).         

I en forskningsrapport av Höjer och Nordenfors (2006) framgår att de biologiska barnen 

upplever att de kommer i andra hand och att de i vissa fall är bortglömda. Men de flesta har 

stor förståelse för skälen till att fostersyskonen prioriteras av deras föräldrar. I övrigt påverkas 

inte relationen till de biologiska syskonen och släkt på grund av tillskottet av en ny 

familjemedlem. Men för vissa kan det vara problematiskt att dela sin mor- eller farföräldrar 

för att relationen till dem är av ”en mera exklusivt personlig karaktär” än till föräldrarna och 

de vill ha dem för sig själva (ibid., s. 146 f). Författarna visar att relationen till fostersyskon är 

bättre om de biologiska barnen får vara delaktiga i familjens beslut att bli fosterhem och om 

socialtjänsten även delger information och talar med dem vid besöken. De konstaterar även att 

de biologiska barnens ålder spelar roll när fosterbarnet placeras i familjen. Om de biologiska 

barnen är under sex år och två år yngre än fosterbarnet kan uppbyggnaden av goda relationer 

underlättas. En bidragande faktor till goda relationer är också om familjen tidigare har haft 

många fosterbarn (Höjer & Nordenfors 2006). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

Teorier är abstrakta och beskriver eller förklarar ett fenomen utifrån vissa aspekter (Svensson 

2011, s. 183 f). Genom att använda teori analyserar man sitt material utifrån teorins aspekter, 

medan andra faktorer finns i bakgrunden (ibid.). Detta kan ses som en svaghet då andra 

viktiga aspekter av ett fenomen kan hamna vid sidan av. 

Som grund för den här studien ligger ett induktivt förhållningssätt, eftersom våra 

forskningsfrågor inte är härledda ur några hypoteser eller befintliga teorier. Detta innebär 

således att vi har förhållit oss teorineutrala (Hartman 2004, s. 151). Efter det att vi hade 

genomfört den empiriska datainsamlingen utmejslades under bearbetnings-analysfasen dock 

olika teoretiska redskap, som vi sedan har kunnat använda i det fortsatta analysarbetet (Patel 

& Davidsson 2003, s. 23 f). Detta tillvägagångssätt är det vanligaste förekommande inom 

kvalitativ forskning (Bryman 2011, s. 29).  

I detta kapitel belyser vi våra teoretiska utgångspunkter, och motiverar bland annat varför vi 

har denna teoriram. Frågan om fosterbarnens integration i fosterfamiljen har setts utifrån två 

teoretiska raster; dels utifrån en systemteoretisk ansats, dels med hjälp av ambivalensteori 

som här ska ses som en hjälpteori som vi använder som ett komplement till systemteorin.  

 

5.1 Systemteori 

Systemteori emanerar från biologin och har från början tillämpats inom naturvetenskapen, 

men har i dagsläget anhängare från flera olika ämnesdiscipliner, däribland samhälls- och 

beteendevetenskapen (Norrbom 1973, s. 7; Ritzer 2009, s. 271). Det är vanligt att systemteori 

använts inom familjeterapin (Schjødt & Egeland 1994, s. 45).  

Ett system är en samling komponenter som står i relation till varandra och i relation mellan 

dess egenskaper. En komponent kan vara en människa, föremål, eller aktiviteter etc, dessa 

interagerar med varandra och utgör en helhet i ett system (Norrbom 1973, s. 12; Schjødt & 

Egeland 1994, s. 47). Det är relationerna inom systemet som håller det intakt (Lundsbye, 

Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg 2010, s. 85).  
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För att något ska kallas för ett ”system” bör två kriterier vara uppfyllda: För det första ska 

komponenterna interagera med varandra på ett sätt som är annorlunda jämfört med hur de 

interagerar med utomstående eller externa komponenter. För det andra ska interaktionen pågå 

under en viss tid (Schjødt & Egeland 1994, s. 48). Utifrån dessa kriterier skulle exempelvis 

familjen utgöra ett exempel på ett system. De olika systemen har olika betydelse för 

människan, men familjen är det mest betydelsefulla som personen kan ingå i (Lundsbye et al 

2010, s. 85). Varje familjemedlem är en komponent och dessa interagerar med varandra på 

olika sätt. Var komponent styrs av systemets helhet, men påverkar också samtidigt hela 

systemet som sådant. Interaktionen mellan komponenterna är långvarig och pågår så länge 

familjen är en familj, dvs. är intakt. Familjens interaktion kretsar kring strukturen i familjen, 

vilka roller var och en av medlemmarna har, dvs. vilket mönster som uppstår och vilka 

relationer som bildas inom systemet (Norrbom 1973, s. 22).  

Systemets komponenter bildar så kallade subsystem. Ett subsystem är komponenternas 

interaktion med varandra och hur denna interaktion skiljer sig från andra subsystem. Inom 

familjen finns olika subsystem, exempelvis föräldrar, makar, syskon och föräldrar–barn.  

Samma individer ingår i flera subsystem samtidigt, exempelvis mor och far bildar ett 

subsystem som föräldrapar, likaså man och hustru som makar (Schjødt & Egeland 1994, s. 

50). Varje subsystem har olika funktioner och olika förväntningar på varandra. Gränserna 

mellan subsystemen är viktiga för en familjestruktur, men dessa får inte vara för stela då detta 

tenderar att resultera i bland annat avsaknaden av samhörighet och lojalitet. Vid för suddiga 

eller vaga gränser tenderar familjen att upplösas på grund av att ingen har någon tydlig roll 

och alla blandar sig i allting. Det krävs att gränserna är tydliga, men samtidigt öppna för 

kommunikation för att strukturen inom familjen ska vara funktionell (Lundsby et al 2010, s. 

95). 

En komponent kan samtidigt vara en del av ett eller flera andra system som inte behöver stå i 

relation till varandra (figur 1). Deras enda gemensamma nämnare kan vara komponenten. 

Dessa system har inte något hierarkiskt förhållande. Ett sådant system benämns suprasystem 

(Schjødt & Egeland 1994, s. 49) eller multilateral struktur (Norrbom 1973, s. 27).  Systemen 

inom suprasystemet påverkar människan olika beroende på vilken relation människorna har 

till varandra inom systemen. Därför kan det vara lättare att förstå sig på en människa om man 

har vetskap om vilka system denne ingår (Norrbom 1973, s. 28).  
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System 1 

 

  System 2 

 

 System 3 

 

Källa: Norrbom 1973, s. 27.  

Figur 1: Suprasystem 

 

Systemet utvecklas genom de förändringar som det genomgår och kan vara av första och 

andra ordningen. De som är av första ordningen är inte lika omvälvande för familjen, de 

inträffar exempelvis då barnen byter skola. Förändringar av första ordningen innebär att 

strukturen fortfarande är densamma inom familjen. Så länge strukturen bibehålls innebär detta 

en tillfredsställande anpassning (Schjødt & Egeland 1994, s. 122 f).  

Förändringar av andra ordningen innebär att familjens struktur reformeras och det ges avkall 

på existerande regler och mönster (Schjødt & Egeland 1994, s. 122 f). För att ta sig igenom 

andra ordningens förändring använder sig systemet av gamla problemlösningsmetoder. Om 

dessa metoder inte fungerar försätts systemet i ett krisliknande tillstånd med tre olika 

utgångspunkter. För det första kan systemet lösas upp, för det andra kan systemet arbeta fram 

nya metoder för att angripa problemet eller för det tredje kan systemet lösa problemet utan 

grundläggande förändringar i strukturen (Lundsbye et al. 2010, s. 99f; Schjødt & Egeland 

1994, s. 124 f). 

Förändringar kan introduceras genom feedback. Feedback är omgivningens interaktion med 

systemet och tvärtom. Det kan liknas vid en slags återrapportering om systemets påverkan på 

omgivningen och omgivningens påverkan på systemet. Systemets agerande har inflytande på 

omgivningen (output) detta återrapporteras till systemet (feedback) och blir en input i 

systemet som inverkar på systemets fortsatta agerande. Den återrapportering som systemet får 

är självreglerad av systemet. Systemet väljer själv i vilken grad deras agerande blir påverkat 

av feedback (Norrbom 1973, s. 51 f; Payne 2008, s. 214). 

 

Indi

vid 
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                                         Feedback 

   Källa: Schødt & Egeland 1994, s. 52. 

               Figur 2. Feedback 

 

5.1.1 Systemteorins relevans för fosterbarnets integration i fosterfamiljen 

Varför är systemteorin viktigt vid en undersökning om fosterbarns integration i 

fosterfamiljen? Som framgår ovan är en familj ett system, och detta gäller naturligtvis även en 

fosterfamilj. När en fosterfamilj tar emot ett fosterbarn uppstår en stor förändring i deras 

familjesystem, det som kallas för den andra ordningens förändring (Schjødt & Egeland 1994, 

s. 123). Den ursprungliga familjen som hade ett väl fungerade funktionssätt blir nu 

fosterfamilj och behöver ställas om för att ”klara av” den nya familjemedlemmen. 

Fosterbarnets inträde i familjen innebär nya roller för alla, exempelvis kan det barn som alltid 

varit yngst i familjen plötsligt bli storebror eller storasyster till det placerade barnet. För att bli 

en välfungerande familj behöver alla klara av de villkor som uppstår, anpassa sig till den nya 

familjemedlemmen.  

Den feedback som fosterfamiljen får från omgivningen spelar också roll i hur 

integrationsprocessen utvecklas. Kontinuerlig negativ feedback kan orsaka en kris i familjen 

som kan resultera i att kontraktet blir uppsagt. Om omgivningen bemöter med positiv 

feedback kan fosterföräldrarna känna sig bekräftade och detta i sig resulterar i att de upplever 

en stolthet i sitt föräldraskap och över vad de gör. 

När ett barn placeras ingår fosterbarnet i ett suprasystem, å ena sidan i sin biologiska familj 

och å andra sidan i den nya familjen, fosterfamiljen. Ett fosterbarn är då en del av två 

signifikanta system eftersom familjen är ett av de mest betydelsefulla systemen (Lundsbye et 

Input 

                                  

system output 
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al 2010, s. 85). Beroende på vilken relation fosterbarnet har till sina biologiska föräldrar 

påverkas integrationen i fosterfamiljen. Även relationen mellan systemen, det vill säga 

relationen mellan de biologiska föräldrarna och fosterföräldrarna är av stor vikt för 

fosterbarnets integration. 

 

5.2 Ambivalens 

Ambivalens innebär att en person känner motstridiga känslor inför en människa eller ett 

objekt. Ambivalens härstammar ursprungligen från psykoanalysen (Freud 1940/1991). Ett 

exempel som är typiskt för att beskriva ambivalens är både hat och kärlekskänslor som är 

varandras direkta motsatser. Ambivalens kan illustreras med myten om den unga pojken 

Oidipus som känner ambivalenta känslor inför sin far. Detta eftersom att han hatar fadern på 

grund av att han vill ha sin mor för sig själv samtidigt som han uttrycker mycket ömma 

känslor för sin far. Freud menar att hos ett barn kan de ambivalenta känslorna fungera 

harmoniskt medan de hos vuxna leder till konflikter (Freud 1940/1991, s. 273 f).  

Ambivalens har många olika utgångspunkter. Thomas Johansson (2004, s. 172) nämner den 

polske sociologen Zygmunt Bauman och hans syn på modernitet och ambivalens, där Bauman 

ser ambivalens som något positivt, ”en förmåga att leva ett tryggt liv i obestämbarhetens 

tecken”. Ambivalens används också inom psykologin och sociologin (Room 1976; Knoll 

1995). Med ambivalens avser vi i denna undersökning det som framträder i fosterföräldrarnas 

utsagor, och vi är närmast influerade av ett psykologiskt perspektiv där man idag använder 

många olika begrepp för att beskriva snarliknande känslor, exempelvis kognitiv dissonans, 

konflikter eller inre dilemman (Room 1976). Ambivalens uppstår inte i jämlika relationer, 

utan upplevs ofta av den person som är mer maktlös i relationen och då negativa känslor 

uttrycks mer begränsat som exempelvis i en anställds relaton till en chef. Ambivalens kan leda 

till att försvarsmekanismer framkallas hos människan (ibid.). Ett exempel är att en mor som 

upplever känslor av bitterhet mot sitt barn men samtidigt älskar barnet förtränger de negativa 

känslorna vilket resulterar i att hon blir överbeskyddande av barnet. 
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5.2.1 Ambivalensens relevans för integrationen 

Vårt empiriska material tyder på att ambivalens är vanligt förekommande hos flera av våra 

intervjupersoner. Detta uttrycks på flera skilda sätt men återkommande är att fosterföräldrarna 

tar emot fosterbarnet som sitt eget och behandlar detta barn som sitt eget. Samtidigt finns de 

biologiska föräldrarna oftast med i bilden som en ständig påminnelse om att fosterbarnet 

faktiskt är någon annans biologiska barn.   

Under analysarbetet kunde vi även utläsa en ambivalens hos fosterföräldrarna i attityden till 

de biologiska föräldrarna. Samtidigt som fosterföräldrarna är väl medvetna om att målet är att 

så småningom återförena den biologiska familjen, så uppvisar de en ambivalens i hur detta 

skall gå till.  
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6. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenterar vi en integrerad resultat- och analysdel med hjälp av våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi kommer i stor utsträckning låta fosterföräldrarnas egna röster komma till 

tals genom att återge utdrag ur våra intervjuer med dem. Genom att göra detta får läsaren 

också en bild av fosterföräldrarnas varierande sätt att tala och uttrycka sig, och kan därmed 

göra egna tolkningar av utsagorna.  

 

6.1 Förutsättningar för att fosterbarnet ska kunna integreras i 

fosterhemmet 

Det första steget för att ta emot ett fosterbarn börjar enligt de flesta av våra informanter innan 

barnet flyttar till fosterfamiljen, såvitt det inte handlar om en omedelbar placering. Det är en 

process som kan ta allt från bara någon dag till någon månad. Det blivande fosterbarnet 

kommer ofta och hälsar på i fosterhemmet en eller flera gånger för att skapa en kontakt med 

fosterföräldrarna. Det händer också att fosterföräldrarna besöker det blivande fosterbarnet där 

han eller hon för närvarande är bosatt för att de på så sätt ska lära känna varandra. 

De kommer hit och vi träffas och så pratar vi lite, frågar lite om skolan… ja, om allt. I den mån de 

själva kan berätta är det ju bra. (Karin)  

Alltså första gångarna när vi har träffat barnen så har vi åkt till dem. Som de två som bor här nu, 

vi åkte till dem och hälsade på. Och sen så kom de hit och hälsade på ett par, tre gånger. (Emma) 

Någon kallar det för inskolning: 

Eftersom de bodde på ett tryggt ställe så kunde vi ha lite inskolning, då kunde man ta det lite 

långsamt så barnet hann vänja sig lite. (Emma) 

Det är mycket som ska kännas rätt mellan dessa för varandra okända individer. Några 

fosterföräldrar beskriver det som:  

Jag hade träffat pågen och jag fattade tycke för honom direkt, vi klickade med detsamma han och 

jag. (Tina) 
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Jag kan inte beskriva banden när hon bara kommer, en tvååring som tar mig i handen och följer 

med. Det är så onormalt så det är inte klokt. Att en tvååring följer med på det viset och är helt 

nöjd med det. (Monica) 

Inför flytten till fosterfamiljen försöker fosterfamiljen ofta att tillmötesgå fosterbarnet. De kan 

måla om rummen, köpa möbler etc: 

Vi tog ju reda på så mycket vi kunde, vad hon var intresserad av, och sen var hon ju som många i 

den här åldern är ju, rosa flickan så vi gjorde ju hennes rum i rosa och allt sånt där verkligen så att 

hon skulle trivas när hon kom hit, vi byggde ett rum efter alla förutsättningarna. (Johan) 

Sen är det ju, det är mycket, det är mycket när de kommer, det ska fram rum och det ska 

möbleras, allting ska fixas, om de inte har saker själv. (Karin) 

Vissa fosterföräldrar tycker att det behövs mycket tid för att integrationen ska bli så bra som 

möjlig. Vissa tar tjänstledigt för att fosterbarnet ska komma till rätta och ska känna trygghet i 

den nya miljön: 

Man måste vara tjänstledig om man tar emot barn som ska komma in i familjen. För du kan inte 

ta emot ett barn som man ska skola in på kanske bara två dagar, här hemma, på fritids, i skolan 

och så vidare. Det blir otryggt. Det ska man alltid tänka på när man tar emot barn, att man har 

minst en till två månaders tjänstledighet. (Karin) 

 

6.1.1 Förändringar i familjesystemet 

Fosterbarnets inträde i familjen innebär nya roller för alla, exempelvis Maria vars biologiska 

barn enbart var söner, blev fostermamma till en flicka vilket innebar helt andra förutsättningar 

än hon förväntade sig: 

Det som jag känner eftersom att jag är enda flickan här, det är mycket mer känslor och mycket 

mer på ett annat sätt än med killarna, för killarna är mer rakt på sak. Med Alexandra är det lite 

mer känslor, och det har jag ju ingen erfarenhet av. Jag har ju lärt mig att okej att nu får jag nog 

tänka lite. Det är vissa situationer som jag inte har varit med om. (Maria)   

När en fosterfamilj tar emot ett fosterbarn uppstår en stor förändring i deras familjesystem, det 

som kallas för den andra ordningens förändring (Schjødt & Egeland 1994, s. 123). 

Fosterfamiljen behöver klara av de villkor som uppstår för att bli ett välfungerande 

familjesystem. Enligt Schjødt och Egeland (1994, s. 124) använder familjerna sig av gamla 
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strategier för att skapa en balans i familjen när de befinner sig i en ny eller problematisk 

situation. Fosterföräldrarna tycks använda sig av samma uppfostringsmetoder som de 

tillämpade med sina biologiska barn:  

För det har ju funkat med våra barn i alla år och det bör ju funka även när det kommer en annan 

utifrån, förmodligen, förhoppningsvis. (Johan) 

Vi har uppfostrat henne likadant som vi gjort med våra egna. (Bosse) 

Det är en av anledningarna till att intervjupersonerna upplever det lättare att ta emot mindre 

barn, att integrera mindre barn. Enligt våra informanter anses små barn vara ”mer formbara”:  

Ja, men alltså i regel har ju tonåringar mycket mer med sig när de kommer. Det känns liksom som 

att små barn är mer formbara. (Daniel) 

Det är lättare ju yngre barnen är. Små barn formar du på ett helt annat vis, då formas de i vår 

familj. (Karin) 

Fosterbarnet genomgår den första ordningens förändring, de assimilerar sig, det vill säga 

anpassar sig till de nya erfarenheterna och sitt sätt att tänka (Schjødt & Egeland 1994, s. 123). 

Små barn formas till att bli en individ med samma normer och värderingar som övriga 

familjen, medan större barn, tonåringar, redan är egna individer. Den nya familjens sätt att 

leva är främmande för fosterbarnet i tonåren; de behöver genomgå andra ordningens 

förändring. De måste förändra sitt tänkesätt för det ska passa in i den nya fosterfamiljen, 

ackommodera (ibid.). Fosterföräldrarna uttryckte också att de oftast har något med sig i 

”bagaget”: 

Det är ju så här att när man blir familjehem så många gånger när man tar tonåringar så har de ju 

någonting i bagaget, som kanske inte alla ser. Kommer de då in i en familj å gör revolution där, 

det här med att vara upprörd i skolan, att slåss, röka och supa. Jag är den personen som då ropar 

på hjälp. (Karin) 

Det är inte alltid så att de gamla vanor som man har tillämpat på sina biologiska barn fungerar 

med fosterbarn som kommit upp i tonåren. En obalans i familjesystemet uppstår med inre 

konflikter där detta systemet har svårt att anpassa sig efter nya förhållandena  och alla de 

förändringar det innebär att integrera ett fosterbarn. Kristillståndet i familjen försöker lösas 

med olika insatser från socialförvaltningen, till exempel externa handledningar, psykologer 

och avlastning etc. Men som fosterfamiljerna själva berättar brukar dessa insatser inte 
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fungera. Då finns det bara ett alternativ – att lösa upp den dysfunktionella 

familjekonstellationen. 

Men vi har också sett ett annat exempel där fostermamman tillämpade få regler men hade satt 

upp en tydlig gräns för vad hon ansåg vara oacceptabelt beteende, exempelvis stöld och 

lögner. Detta menar vi befrämjar en anpassning för tonåringarna. Det kunde innebära mindre 

grundläggande förändringar i den kognitiva processen vilket ofta resulterade i ett funktionellt 

familjesystem: 

Jag går inte in på regler. Det flyter alltid in, det flyter med. Det behöver man aldrig ta upp, jag 

tycker att det känns fel att ta upp regler. (…) Visst är här regler men bäddar dom exempelvis inte 

sängen eller någonting sånt, då bryr jag mig inte om, jag säger ”det är bättre med lite skit i hörnan 

en ett rent helvete”. (Ann) 

De går inte över den gränsen på mig för då bli jag arg alltså, för jag har ett jädrans humör. Men de 

gör det en gång sen gör de inte det fler gånger, men då snackar vi inte om små saker utan då är det 

liksom större grejer som att de är ute och stjäler eller sånt. Eller att de står och ljuger mig rätt upp 

i ansiktet. Sånt tar inte jag. (Ann) 

 

6.1.2 Ålder och lika behandling 

Fosterbarnets ålder kan spela roll för hur integrationen utvecklas i det fall det finns biologiska 

barn i fosterfamiljen som fortfarande bor hemma. En del anser det vara ett problem eller gör 

det åtminstone svårare att integrera fosterbarnet i familjen och bygga upp en god relation 

mellan familjemedlemmarna om fosterbarnet befinner sig i ungefär samma ålder som de 

biologiska barnen, eftersom de då har samma behov och ställer samma typ av krav på 

omgivningen. Två fostermammor uttrycker det så här: 

Det är ju värre om man har två stycken som är i ungefär samma ålder: ”Du har fått det, varför har 

inte jag fått det!”. (Karin) 

Eftersom vi hade tre stycken egna just då. Så kände vi att det har vi liksom inte plats och tid. 

Alltså inte tid, förstå mig rätt, inte tid… tiden finns ju här eftersom vi tar oss på uppdraget. Men 

just det här att de kräver lite samma saker om de är jämnåriga och det kan lätt blir att de blir 

ovänner och det vill vi liksom inte. (Emma) 
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Resultatet av Höjer och Nordenfors (2006) forskning tyder också på att en ålderskillnad 

mellan fosterbarn och biologiska barn påverkar hur relationerna mellan dessa utvecklas. 

Enligt de båda forskarna underlättas relationernas uppbyggnad om det biologiska barnet är 

under sex år och två år yngre än fosterbarnet. 

Fosterfamiljerna uttrycker också att fosterbarnet ska behandlas lika som biologiska barn, att 

det är viktigt att de inte känner sig utanför familjen: 

De har ju behandlats som familjemedlemmar och jag menar är det kalas så får de presenter och är 

det jul så får de julklappar, där är det ju ingen skillnad, vi gör ingen skillnad på barnen 

överhuvudtaget. (Tina) 

 

Jag har hört klart och tydligt att familjebarn inte får samma som de biologiska barnen. Man såg 

jättestor skillnad på dem när de kom i kläder, saker eller prylar eller vad det kunde vara så kunde 

man se en skillnad. Och det känner vi det är jätteviktigt att man inte ska känna sig utanför för de 

har mycket nog med sig ändå. (Emma) 

 

Det som familjerna menar med att ”behandla lika” utgår mer utifrån materialistiskt synvinkel, 

att fosterbarnet ska få lika saker.  

 

6.2 Fosterföräldrarnas och fosterbarnens relation till de biologiska 

föräldrarna 

6.2.1 Fosterbarnets relation till de biologiska föräldrarna 

Fosterbarnets relation till de biologiska föräldrarna har en stor betydelse för 

integrationsprocessen. En god relation är en viktig förutsättning för att barnet ska utvecklas 

gynnsamt under fosterhemsplaceringen hävdar Fanshel och Shinn (1978) i sin studie. Goda 

grundrelationer mellan fosterbarnet och de biologiska föräldrarna kan även vara en 

utgångspunkt för goda relationer inom fosterfamiljen (Cederström 1990). 

Jakob har sin mamma och pappa. Han säger själv så här: ”Jag har två familjer, jag har mamma, 

pappa, Lisa och Alexandra. Och så jag har Gunnar, Karin, Oscar, Filip och Therese”. (Karin) 

Jakob ser sig själv ingå två signifikanta system. För honom är de båda familjerna likvärdiga 

eftersom att han har tillfredställande relationer inom de båda systemen.  
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Men det kan även ses ur ett annat perspektiv. Om relationen mellan fosterbarn och biologiska 

föräldrar uppfattas som god kan detta även upplevas som ett hinder för fosterföräldrarna att 

knyta an fullt ut till fosterbarnet: 

Det är skillnad om vi hade haft ett barn som vart föräldralöst då hade det nästan känts som ens 

eget om man säger, men här är ändå en familj i bakgrunden så man måste tänka lite på det också. 

(Johan) 

Vi kan samtidigt se att det blir en annan integration om fosterbarnet har en god relation till 

sina biologiska föräldrar än om relationen dem emellan är svag. Om relationen mellan 

fosterbarn och biologiska förälder är svag tenderar barnet att få stora kärleks- och 

närhetsbehov (Cederström 1990). Vi kan utifrån vårt material tolka att detta var 

förekommande även hos våra informanter: 

Han hade en viss benägenhet att krypa upp bakom ryggen på mig och skulle kramas stup i 

kvarten.  Han kom aldrig framifrån han kom alltid bakifrån. Mycket märkligt men förmodligen 

för att han var rädd för att få ett avståndstagande. (Tina) 

Nästan de första fyra åren tror jag hon låg i vår säng, mellan oss. Hon kände den tryggheten och 

valde en av oss att vara så nära att det riktigt känns, alltså riktigt hårt tryck. (Monica) 

Barnet har lättare att anpassa sig till den nya familjen om den biologiska familjen finns med i 

liten eller ingen utsträckning alls, eftersom de nya normer och värderingar som nu blir 

aktuella är de enda normer och värderingarna som existerar för barnet. Fosterfamiljen blir det 

mer betydelsefulla systemet för barnet i jämförelse med den biologiska familjen. Med en 

sämre relation till de biologiska föräldrarna kan fosterbarnet bli så kallat ”överintegrerat”.  

 

6.2.2 Fosterföräldrarnas relation till de biologiska föräldrarna 

En annan faktor som också är av stor vikt för integrationsprocessen är hur dessa två 

signifikanta system interagerar med varandra, dvs. relationen mellan biologiska föräldrarna 

och fosterföräldrarna. Men de flesta fosterföräldrar hävdar att en bra relation med de biologiska 

föräldrarna är viktig för att fosterbarnet ska må bra: 

Jag tror det är viktigt för barnen att de känner att föräldrarna och vi har en bra kontakt. Man 

märker på Elin nu att när vi har bra kontakt med mamma, att mamma kan skoja med mig när vi 

träffas på möte eller när jag lämnar vid umgänget och sånt här, att vi kan prata om väder och vind, 



40 
 

det känns tryggt för Elin. Då behöver hon inte stå där emellan liksom: ”Oh, nu kan jag inte säga 

så för att då kanske mamma blir ledsen om jag säger att jag gjort det med Emma”. Så jag tror det 

är jätteviktigt för barnen att man har en bra relation till föräldrarna, så bra man kan ha det. 

(Emma) 

Ja, alltså det här blir svårt för både oss och Alexandra i det läget, för det är hemskt om det inte 

hade funkat, det är många som har det så, det vet vi ju och det måste vara fruktansvärt. Vi är så 

glada och vi ska försöka hålla detta bra till varje pris hoppas att det inte inträffar någonting, för 

det vet man aldrig heller, så länge det är såhär så är det otroligt skönt ju. Det är bara att hoppas att 

det fortsätter så för blir det strul så blir det otroligt svårt, det kan man förstå. Då kommer i 

synnerhet barnet i kläm det är jag säker på. Vi vuxna klarar oss säkert men barnet undrar ju vad 

det är frågan om givetvis. (Johan) 

Höjer (2001) tar upp att det krävs mycket kraft och energi utifrån båda dessa parter för en 

välfungerande relationen dem emellan. Våra informanter beskriver hur påfrestande det kan 

vara:  

Mamma har vi en bra relation till nu, men det har varit botten innan. De ser ju oss som ett hot för 

de tycker det är vi som tagit deras barn. Det har man fått leva med och det har också varit tufft att 

känna att: ”Oj, du tycker illa om mig”. En människa som tycker illa om mig det känns ju inte så 

bra. Men det har man liksom fått svälja. (Emma) 

Man vill ha en bra relation i den mån det går om de inte är rent för störiga, men ibland kan det ju 

vara så att de tror att man har tagit deras barn ju och då kan det ju bli lite arga på en. (Ann) 

Kommer hennes far in i vårt hem och vill lägga sig i hur vi har det, och liksom kränker oss. Det 

var bland det allra värsta. Det vill man inte, bli kränkt i sitt eget hem. (Monica) 

Det händer att de biologiska föräldrarna är negativt inställd och motarbetar fosterföräldrarna. 

Då kan såväl en ”god” effekt uppstå sett ur biologiska föräldraras perspektiv: Barnet 

integreras inte i fosterfamiljen och detta system får svårt att fungera: 

Det var en period när det var jättetradigt, där får vi ju då säga att hans pappa låg bakom, han 

påverkade pojken så pass mycket så han tog ut sin aggression på Ulla. (…) Under den perioden 

när han var så stygg vid Ulla så tyckte jag inte om honom, alltså redigt så, jag tyckte bara att han 

var jättedum och jättetaskig. (Tina) 

Barnet ingår ett så kallat suprasystem och ett av dessa (biologiska familjen) påverkar barnet så 

pass att denne komponent (fosterbarnet) påverkar fosterfamiljens system och detta tenderar bli 
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dysfunktionellt. Likaväl kan en motsatt effekt uppstå om den biologiska föräldern motarbetar 

fosterfamiljen. Fosterbarnet blir överintegrerat i fosterfamiljen, barnet tyr sig mer till den nya 

familjen och istället blir fosterbarnets biologiska familjesystem dysfunktionellt: 

Hon var ju världens godaste tjej på alla sätt och vis, hon ville att vi skulle adoptera henne så att vi 

kunde fatta alla beslut. Där hade vi en mamma som jobbade emot oss. (Tina) 

Vi hade problem med den här pappan. Han fick umgänge lite då och då. Och då så sa han till 

henne: ”Om du inte trivs behöver du inte bo hos dem. De älskar sina barnbarn mer än dig”. Då 

blev hon jätteupprörd, hon blev så osäker. Hon blev så tvivlande, nästan höll fast oss riktigt nära 

sig. ( Monica) 

 

6.2.3 Ambivalens i relationen 

Oavsett hur de biologiska föräldrarna beter sig mot fosterföräldrarna och vice versa, är 

kontakt mellan dem oundvikligt, eftersom fosterbarnet oftast har rätt till umgänge. Det ligger i 

fosterföräldrarnas ”arbetsuppgift” att jobba för att barnet ska ha en bra relation till sina 

biologiska föräldrar. Målet är ju att fosterbarnet och biologiska föräldrar ska återförenas. 

Fosterföräldrarna försöker ofta uppmuntra fosterbarnet till en kontakt: 

Så säger jag då att ”ska du inte ringa mamma” om det är morsdag eller något liknande. (Ann) 

Så vi frågade Elin: ”Ska du verkligen inte sova över? Mamma vill så gärna att du ska sova en natt 

hos henne.”. (Emma) 

Men samtidigt väcks det också andra känslor hos fosterföräldrarna: 

Det känns ju jättekluvet det här att man samtidigt ska heja på barnet att träffa sina föräldrar och 

samtidigt våra känslor är ju att ta inte ”våra” barn, för de vill vi ha. (Emma) 

Rädsla och osäkerhet träder fram inför att fosterbarnet kan behöva flytta från fosterfamiljen. 

Men på samma gång vet de att de inte kan göra så mycket åt situationen för att behålla 

fosterbarnet:  

Samtidigt måste man poängtera det, det är inte vår flicka, det är deras flicka så kallat, man måste 

lite tänka i de banorna också att hon kan ju flytta om dom vill ta hem henne. (Johan) 

Här kan vi tolka en sorts ambivalens hos vissa fosterföräldrar. De lever med motstridiga 

känslor: barnet ska återförenas med de biologiska föräldrarna och goda relationer ska 
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eftersträvas under tiden barnet är placerat, men fosterföräldrarna vill inte att barnet flyttar från 

dem. Kognitiv dissonans uppstår vilket måste bearbetas på något sätt. Då letar 

fosterföräldrarna efter permanenta brister i de biologiska föräldrarnas föräldraskap vilka 

skulle tyda på att de är olämpliga förälder: 

Han kan inte svenska, kan inte läsa svenska, kan inte skriva svenska och vill inte lära sig heller. 

Och då kan man inte ha barn heller och hjälpa barnet inom skolvärlden. (Daniel)  

Hon är lite över 40, hon är jättestor och överviktig, kan inte röra sig och kan inte följa ett barn. 

Hon har ingenting, hon har inget hem, alltså hon är så långt ifrån ett liv som man kan vara. 

(Monica) 

Ambivalensen kan vara så stor att man motarbetar biologiska föräldrar och riskerar försämra 

relationen mellan fosterbarn och biologiska föräldrar. De biologiska föräldrarna blir då ett hot 

för fosterfamiljens system, att den ska upplösas. För att förhindra detta ägnar fosterföräldrarna 

sig åt ”samarbete” med socialtjänsten, som ibland till och med kan leda till umgängesförbud:   

Och lite samarbete med socialen är det med, med socialsekreteraren, hon som tar hand om 

barnen. Vi måste, eller måste, vi rapporterar åt henne vad vi tycker är fel och brister och sen får 

hon göra på sitt viss. Så det är ömsesidigt. (Daniel) 

 Jag har hela tiden försökt att avstyra umgänget eftersom att han gjorde henne upprörd med falska 

påståenden. Så vi fick igenom att det blev umgängesförbud. (Monica) 

Denna sorts ambivalens hos fosterföräldrarna kännetecknas av att fosterföräldrarna vill att 

fosterbarnet endast ska ingå deras signifikanta system. Fosterbarnet har blivit en del av 

familjen, så till den grad att vi kallar det för ”överintegration”. 

 

6.3  Vid problem i fosterbarnets anpassning till fosterfamiljen 

När fosterfamiljen tar emot ett barn finns en omedveten förväntan att fosterbarnet ska anta de 

normer och värderingar som finns inom fosterfamiljen. Hela familjen ställer inte om sig, de 

förändrar inte sina regler eller rutiner som de har. Det är barnet som behöver vara flexibelt: 

Om du vill ha något att äta, så går du och äter, du väntar inte på att jag ska säga varsågod. För här 

är det liksom så att är man hungrig när man kommer hem från skolan så tar man och äter eller så 

tar man en frukt och sånt här, och det har inte Alexandra varit van vid. (Maria) 
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Alexandra har sina grejer men det är sånt som liksom vi får arbeta med: ”Så här gör vi och så här 

gör vi inte”. (Johan) 

Om fosterbarnet, av olika skäl, har svårt att anpassa sig efter fosterfamiljen är det svårare för 

barnet att bli en del av familjen. För att systemet ska fungera väl bör det förekomma 

ömsesidig interaktion mellan komponenterna, dvs. att alla familjemedlemmar försöker skapa 

relationer sinsemellan. När en komponent, i det här fallet fosterbarnet, inte anpassar sig 

skapas en obalans i systemet. Då kan konflikter uppstå eftersom det blir svårt för 

fosterfamiljen att leva med ett barn som inte vill anta de normer och värderingar som finns 

inom familjen: 

Jag hade en väska där jag fick ha allt av värde, den fick jag bära med mig runt i huset. Ja, han 

plockade allt, det var liksom ingen hejd på det och vi sa det, vi kan inte leva där vi ska bära på oss 

allt. De blev alltså för mycket så då sa vi det ”nej”. (Tina) 

Här visar en familj klart och tydligt att en obalans uppstod i familjen som ledde till att 

systemet gick in i ett kristillstånd. Att pojken stal var för familjen andra ordningens 

förändring. Familjens gamla strategier för att lösa problem fungerade inte. Familjen sa ”nej” 

det fungerar inte mer. För att återskapa balansen i systemet löstes problemet genom att 

fosterbarnet fick flytta.  

Vi har också mött en familj som klarade av den andra ordningens förändring i samband med 

ankomsten av en flicka med stor problematik. När de insåg att deras gamla strategier inte 

fungerade hos fosterbarnet ändrade de sina rutiner och anpassade dem efter fosterbarnets 

behov: 

Vi har tillåtit henne att ligga i vår säng så jätte länge för att hon behövde det. Att även om vi inte 

sov så bra många nätter så, gjorde vi det för hon verkligen behövde det. Våra barn fick aldrig 

ligga hos oss i sängen. Men hon behövde det så väl. Men alltså man måste, man måste ta hänsyn 

till vad hon har i bagaget och vad hon är för en person. (Monica) 

Denna fosterfamilj fick kämpa i fyra år för att skapa en trygghet hos flickan. Att de kunde 

genomgå den andra ordningens förändring genom att förändra de normer som de hade när det 

gäller barn uppfostran kan bero på att de inte hade några hemmaboende barn. Hur familjen 

kan möta de nya omständigheter som sker med fosterbarnets inträde beror på hur familjens 

subsystem är strukturerade. I den här familjen fanns bara ett subsystem, man–hustru, vilket 

kan ha underlättat för flickan att anpassa sig. Varje subsystem i familjen ställer specifika krav 
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på familjemedlemmen (Lundsbye 2010). Men eftersom det inte fanns något subsystem för 

flickan att ingå ställdes heller inga krav på henne. Familjen var tvungen att bilda ett nytt 

subsystem med henne och anpassa sig utefter flickans behov.  

 

6.3.1 Ambivalenta känslor till fosterbarnet 

Här har vi stött på en annan sorts ambivalens hos fosterföräldrarna. Fosterföräldrarna uttalade 

sig ofta om fosterbarnet som om det vore deras egna barn: 

 Så länge de bor här så är de våra barn nu med. (Daniel) 

Alltså nu känner man precis som sitt eget barn. (Bosse) 

Det var liksom inte några problem med dom här två små, dom är absolut klockrena i familjen 

dom kunde lika gärna varit våra egna barn. (Tina) 

Men när fosterbarnet ställer till svårigheter i familjen och inte ville anpassa sig till familjens 

inbördes regler uppstår obalans i familjesystemet. Då valde fosterföräldrarna att ge upp sitt 

uppdrag. Det verkar som att de har tydliga, men outtalade gränser då fosterbarnets beteende 

inte längre kan tolereras i familjen: 

Jag sa upp kontraktet för det gick inte, jag klarade inte av, alltså jag klarade inte av honom. 

(Karin) 

Hon skulle vara lite tuff och lite så här, det blev lite mycket och lite galet. (Emma) 

Om fosterbarnet överskrider gränsen är han eller hon inte längre accepterad i familjen. 

Familjerna menade att när familjen som system inte fungerade kunde en uppsägning av 

kontraktet vara sista utvägen, både för familjen och fosterbarnet: 

Alltså när det känns att hela familjen blir drabbad då är det inte svårt. Och när man väl ta tagit till 

resurser och inte det hjälper då får man, då är man inte proffs om man fortsätter. (Karin) 

Det kändes för jäkligt, jag har bölat många gånger. Åhh, jag saknade honom så in i döden. (Tina) 

Oavsett hur mycket man älskar fosterbarnet kommer de familjemedlemmar som har 

biologiska band mellan sig före fosterbarnet: 
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För att hon var ju direkt elak mot våra barn. Och det vill man inte vara med om. Jag menar, de 

ska inte bli utsatta. De får ju inte, det har vi varit jättehårda med att våra barn får inte bli 

åsidosatta pga. familjebarnen. (Emma) 

Ett kännetecken på detta är också att uppdraget fosterfamilj sågs i många fall som ett arbete. 

Enligt dem är fosterföräldraskap som en vanlig anställning och att man kan säga upp sig när 

som helst: 

Men det är ju klart att man måste kunna göra det väl. Det är ju trots allt i grund och botten ett 

jobb, ett arbete. (Maria) 

 

6.3.2 Externt stöd från socialtjänsten 

De flesta är nöjda med hjälp från socialförvaltningen, de kan vända sig till dem när de 

behöver hjälp. Det finns mycket hjälp som gruppträffar, handledare, utbildningar, avlastning, 

mentor osv. Många ser sitt fosterföräldraskap som ett arbete, någon benämner tjänstemännen 

som arbetar med fosterhem på socialförvaltningen som arbetskollegor: 

Det är inte dina arbetsgivare i den bemärkelsen utan vi är kollegor, vi strävar mot samma mål. 

(Tina) 

Vi stötte på en fosterfamilj som upplevde ett missnöje vad gällde samarbetet med 

socialförvaltningen. Hon anser att hon inte får tillräckligt med hjälp. Hennes önskan har varit 

handledning i grupp tillsammans med andra fosterföräldrar för att kunna dela sina 

erfarenheter, dock har socialförvaltningen nekat henne denna hjälp: 

Det heter hela tiden barns bästa, men jag upplever inte alltid att det är så. Det handlar mycket om 

pengar. (Monica) 

 

6.4 Biologiska barnens, släkt och vänners attityd till fosterbarnet 

6.4.1 De biologiska barnens attityd 

De intervjuade fosterföräldrarna betonar vikten av att alla i familjen ska acceptera 

fosterbarnet. Även biologiska barn som är utflyttade behöver acceptera/godkänna 

fosterbarnet: 
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Det kommer inte an bara på oss, vi har våra ringar runt omkring oss, jag menar våra vuxna barn. 

(Monica) 

Hela familjen ska vara med, annars så tror jag inte att det fungerar. Det blir synd om de 

biologiska barnen. (Emma) 

För att fosterfamiljens system ska vara funktionellt krävs det att det bildas subsystem mellan 

hemmaboende biologiska barn och fosterbarn. Det biologiska barnet måste acceptera 

fosterbarnen/fosterbarnet och vice versa. I de familjer där det redan finns så kallade 

syskonsubsystem är det av vikt att syskonen släpper in fosterbarnet och låter honom eller 

henne bli en del av det, i annat fall blir systemet dysfunktionellt. Vi kunde se att de flesta av 

våra informanter ansåg det vara viktigt att de biologiska barnen var med i beslutet att bli 

fosterfamilj för att de då blev mer delaktiga: 

Det är ju också vad barnen här tyckte och så. För man kan inte göra någonting utan att 

barnen är med fullt ut med. Sen kan det ju alltid bli gnäll i efterhand, men det sånt som 

tillhör vardagen lite. Det är mycket i samråd med barnen, vad de ville och så. De var ju 

även med och blev intervjuade och träffade socialsekreterarna. (Maria) 

Vi frågade ju barnen vad de tycker och de tyckte det var helt okej. Det är ingenting som 

de har satt sig emot. (Karin) 

Det var även viktigt vad de biologiska hemmaboende barnen tyckte efter att fosterbarnet hade 

etablerats lite i familjen, att de var fortsatt positiva eller neutrala i sin attityd: 

Ja, alltså det är svårt att veta vad en människa tänker och tycker, men om jag får, skulle 

gissa på Casper så tror jag att han är mer positiv än negativ i alla fall, det känns så, det 

känns som att han har accepterat henne som en lillasyster i stort sett. (…) Om man 

skulle ta en skala så är det säkert 70-30 i bra så kallat, så upplever jag det i alla fall. De 

har sina små kontroverser som du säger. (…) Men de är som du säger, det är 

syskongrejer, det är det helt klart. (Johan) 

Han bryr sig inte … det säger han: ”Jag bryr mig inte.”. Så länge de inte stjäler alltså 

eller liksom går på han. (Karin) 

Vi kunde även se tendenser av det som Höjer och Nordenfors (2006) påtalar, att de biologiska barnen 

ibland kan känna sig bortglömda eller att de kommer i andra hand: 

Alltså, våra barn har tyckt att det är lite annorlunda. (…) Alltså jag menar det är inte så lätt. ”jaha, 

har vi fått en liten plast lilla syster nu”. (…) De tycker nog att vi är annorlunda mot henne, ”jaha, 
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så Jenny fick göra det och det fick inte vi”. Men de var inte de individerna med de behoven. 

(Monica) 

Det blev kanske lite mycket för Gustav, vi diskuterade det, att han alltid skulle vara med 

Alexandra för det var han ju då innan. Han fick aldrig vara med sina kompisar, och det tänkte vi, 

det är nog fel så nu har han fått vart lite med sina kompisar istället. (Maria) 

Han säger ju ingenting för han är ju så snäll, men man ser ju på honom att aaaa, och hon får 

dubbla kalas och allt det här. Så säger man att så är det Gustav och det måste du acceptera, men 

det är en svår bit att hantera. (Johan)  

Här hemma kan man se att kroppsspråket att han saknar nog det här att vara själv med mig och 

Johan och vi börjar väl nu se mer att vi behöver ge honom mer tid. (Maria) 

Vi kan utifrån dessa citat även tolka att det förekommer konkurrans mellan fosterbarn och biologiska 

barn. Nästa citat tyder på att även biologiska utflyttade barn ser en konkurrens i fosterbarnet då 

barnbarnen kan upplevas åsidosatta: 

Jag menar det blir ju så att var och en värnar om de sina, alltså då sina barn. De upplever kanske 

att hon håller oss borta från barnbarnen det är klart då är det inte så himla käckt ju. (Monica) 

 

6.4.2 Släkt och vänners attityd till fosterbarnet 

Släkt och vänner i fosterfamiljens omgivning kan fungera som feedback för medlemmarna i 

fosterfamiljen. En omgivning som är positivt inställd till fosterfamiljens ”verksamhet” är en input i 

familjesystemet och genererar att fosterfamiljen känner sig bekräftad i det den gör. Vi har upplevt att 

bekräftelsen många gånger har varit viktig för fosterfamiljerna: 

Min bror har funnits där: ”Amen, det är bra jag tycker att ni ska göra det, ni har ju möjlighet”. Så 

att han har ju peppat oss lite och det känns ju bra. (Maria) 

Det är mest att man faktiskt får höra att det är så himla positivt, så himla bra att vi gör denna 

insatsen. Och jag kan ta det åt mig och liksom tänka: det är ju en väldigt bra insats vi gör för 

dessa barnen. (Emma) 

Medan andra inte berörs av omgivningens inställning, åtminstone inte enligt egen utsaga: 

De har aldrig liksom sagt något, jo någon sa: ”A, fan, hur orkar du det? Ja, klart du är som du är.” 

Sen har han inte sagt något mer. De vet ju liksom hur jag är och vad jag står för. Så hade de sagt 

nånting så hade jag inte bryt mig om det ändå. (Karin) 
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Är inte barnen välkomna så hade inte jag heller gått dit, givetvis inte. Jag menar, accepterar de 

inte de barnen som bor hos mig, de är hos mig då är de familjemedlemmar, då tar jag avstånd. 

(Ann) 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

Vårt syfte med vår studie har varit att ur fosterföräldrarnas perspektiv få en djupare förståelse 

om integrationsprocessen för att identifiera svårigheter och framgångsfaktorer i denna 

process. Många frågor har kommit upp under studiens gång, bland annat hur det kommer sig 

att vissa barn blir ”överintegrerade” och vissa inte samt vad det beror på och om socialtjänsten 

arbetar med detta och i så fall hur? En del frågor tycker vi oss ha funnit svar på medan andra 

inte rymdes inom varken våra forskningsfrågor eller vår tidsram.  

Att integrera ett främmande barn i sin familj är en svår uppgift då fosterfamiljerna måste 

hantera och bemästra den problematik som fosterbarnen har med sig i bagaget (jfr Cederström 

1990). Vi menar inte att våra informanter varken kände detta som något ansträngande eller 

ohanterligt. De försöker bemöta fosterbarnen som sina egna barn och tycker inte att de 

integrerar barnet på något speciellt sätt. Men vi kan ändå urskilja några viktiga aspekter vilka 

underlättar integrationsprocessen utifrån fosterfamiljens perspektiv:  

 Fosterfamiljen måste släppa in fosterbarnet i familjen för att han eller hon ska bli en 

del av familjesystemet. 

 Fosterfamiljen måste knyta an till barnet fullt ut, det vill säga skapa en trygg och 

kärleksfull miljö för fosterbarnet. 

 Fosterfamiljen måste öppna sig och vara naturlig, vara sig själva. 

 Fosterfamiljen och fosterbarnet måste respektera varandra. 

 Fosterfamiljen måste avsätta tid för att kunna tillfredställa fosterbarnets behov. 

Detta är något som i stort sett alla våra informanter poängterat mer eller mindre. För att 

fosterbarnet ska trivas i fosterfamiljen bör alla dessa punkter uppfyllas. Detta innebär att 

fosterfamiljen måste vara ett mycket öppet system. På grund av detta är det lättare för 

fosterfamiljen att hantera de förändringarna som sker inom familjesystemet när fosterbarnet 

placeras. 

Fosterbarnets inträde kräver att familjerna ordnar och anpassar sig till det nykomna barnet. 

Med detta menar vi att våra intervjuade familjer inte behövde ändra sina regler eller vanor. 

Förändringar sker inom familjekonstellationen, det vill säga att familjens roller förändras. 

Fosterbarnet behöver istället anpassa sig efter fosterfamiljen. Han eller hon behöver lära sig 
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att ta hänsyn till de regler, normer och värderingar som finns inom fosterfamiljen, det vill säga 

assimilera eller ackommodera (se kapitel 6). 

Att fosterbarnets ålder spelar en stor roll för integrationsprocessen var inget häpnadsväckande 

för oss. Lindén (1998) skriver också att det kan vara mer problematiskt att fosterhemsplacera 

en tonåring. I hennes studie förekom det ofta att dessa placeringar avbröts eller att 

tonåringarna rymde från fosterfamiljen. Vi hade en förförståelse om att det kunde vara svårare 

att integrera ett äldre barn, frågan var varför? Detta tycker vi oss ha funnit svar på i vår 

undersökning. Den kognitiva tankeprocessen behöver förändras hos en tonåring, medan ett 

mindre barn mer anpassar sitt tänkande efter de nya normer och värderingar som han eller hon 

möter. Detta gör det ”lättare” att integrera de mindre barnen och bör innebära att de små 

barnen är mer ”eftertraktade” bland fosterfamiljerna. 

Många fosterfamiljer tycker att det är viktigt att fosterbarnen blir likadant behandlade som de 

biologiska barnen, speciellt om de biologiska barnen bor hemma. Många utrycker också att de 

älskar dessa barn som sina egna. Med detta menas att fosterbarnet oftast likställs med de 

biologiska barnen. Är möjligt att behandla och älska ett främmande barn som sitt eget? Vårt 

resultat tyder på att alla gör en skillnad på fosterbarnet och det biologiska barnet. De 

biologiska barnens välbefinnande kommer alltid före fosterbarnet. Det blir särskilt tydligt när 

man börjar prata med fosterföräldrarna om fosterhemmens uppdrag och om de svårigheter 

som uppstår när fosterbarnet har svårt att komma in i familjen. De flesta familjerna uttryckte, 

förvånansvärt nog, att ta emot barn är som vilket jobb som helst och att man kan avbryta 

uppdraget när som helst, särskilt om den egna biologiska familjen på något sätt ”drabbas” 

negativt av placeringen. Här stöter vi på en ambivalens: Om fosterbarnet upplevs som ett eget 

barn kan man då ge upp detta barn? Skulle fosterföräldrarna sluta kämpa för sina egna 

biologiska barn om dessa orsakar en obalans i familjesystemet? Vi fann inte svar på dessa 

frågor men vi antar att svaret skulle vara ”nej”, eftersom fosterfamiljerna är utredda och 

ansedda som lämpliga föräldrar av socialtjänsten.  

Vårt resultat visar även på att andra sorters ambivalenta känslor är vanligt förekommande 

bland våra informanter. Lindén (1998) tar upp att fosterhemmets uppdrag är kluvet: å ena 

sidan ska fosterfamiljerna integrera fosterbarnet i familjegemenskapen, å andra sidan ska de 

inte fästa sig för mycket vid barnet. De ska vara beredda att lämna ifrån sig fosterbarnet om 

och när så erfordras (ibid.). Våra informanter uttalade att de lever med dessa ambivalenta 

känslor. Ambivalens kan yttra sig på olika sätt där de motstridiga känslorna kan framträda 
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antingen tydligt dolt eller maskerat (Vinterhed 1985). Fosterföräldrarna knyter an till barnet 

och ger dem den omvårdnad och omsorg som fosterbarnet behöver. Det kan leda till att 

fosterföräldrarna börjar uppleva barnen som sina egna och av den anledningen inte vill lämna 

barnen ifrån sig. Den tendensen är särskilt tydligt i de familjer där fosterbarnet har en sämre 

relation till de biologiska föräldrarna. Detta kan leda till ”överintegration”, att uppdragets 

syfte ”glöms” bort. 

Fenomenet ”överintegration” har vi inte funnit något skrivet om i litteraturen. Det är möjligt 

att det existerar med en annan benämning men vi har inte sett att så skulle vara fallet. Att vara 

överintegrerad kan enligt våra resultat vara på både gott och ont. Med tanke på att dessa barn 

många gånger har en sämre relation till sina biologiska föräldrar framträder det negativa inte 

så tydligt. Den biologiska föräldern som anses vara inkapabel att ta hand om sitt barn 

motarbetas av fosterföräldrarna om denne försöker att närma sig sitt barn: de försöker hitta 

fler fel och brister i föräldraskapet. Att försöka bilda en relation till sitt barn kan i vissa fall 

ses som att den biologiska föräldern gör en ansats till att ta tillbaka omsorgen kring barnet. Vi 

menar att så länge den biologiska föräldern anses inkompetent i sitt föräldraskap och håller 

sig på distans utgör denne inget hot vad gäller omvårdnaden om fosterbarnet. Då är en 

relation tillåten mellan fosterbarn och biologisk förälder. Vi har sett familjer som antagligen 

omedvetet är livrädda för att mista ”sitt” fosterbarn, där fosterbarnet inte är ett fosterbarn 

längre utan en självklar del av familjen.  

Men att bli ”överintegrerad” kan ur flera perspektiv också ses som positivt. En fördel är att 

barnet känner sig, så långt det är möjligt, som en del av familjen ”på riktigt” och får uppleva 

en funktionell familj. Många gånger är barnen som blir ”överintegrerade” små som tidigare 

nämnt, vilket styrker känslan av en tillhörighet då de har få eller inga minnen alls av ett annat 

liv än det med fosterfamiljen.     

Vi ställer oss frågan hur familjehemssekreterare arbetar med ”överintegrationen”? Det skulle 

vara intressant att forska vidare på om det är något som uppmärksammas och eller 

uppmuntras av familjehemssekreterare? Ses fosterföräldrar med ”överintegrerade” fosterbarn 

som ”duktiga”? Är det kanske bra att bli ”överintegrerad”? Anser socialsekreteraren 

”överintegrationen som ett bra fenomen? 
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Bilaga 1     

 

Information och samtyckesblankett till Dig som är familjehem inför enskild 

forskningsintervju  

 

Vi är två studenter vid socionomprogrammet, Högskolan Kristianstad och vi genomför för 

närvarande en undersökning om varför familjer väljer att ta emot barn, bli familjehem och hur 

de familjhemmen integrerar barnen/ barnet de tagit emot. Studien utgör vårt examensarbete i 

socialt arbete våren 2010.  

Vi hoppas att Du eller gärna Ni ska vilja delta i vår forskning och delge oss ert perspektiv 

på dessa forskningsfrågor. 

Din medverkan i forskningsintervjun är frivillig. Du kan när som helst avbryta intervjun 

och kan också avstå från att besvara enskilda frågor. Du har också rätt att i efterhand 

återkalla Din medverkan. Efter att uppsatsen publicerats kan Du om så önskar, erhålla en 

kopia av den. 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter och kommer att spelas in på band för att därefter 

transkriberas. Efter det att studien är avslutad och uppsatsen godkänd av högskolans 

examinator kommer det inspelade bandet och tillhörande utskrift att destrueras. I syfte att 

förstärka konfidentialiteten kring undersökningen kommer namnen på intervjupersoner och 

berörda kommuner att avidentifieras i den slutgiltiga uppsatsen. Ingen obehörig kommer att 

få ta del av intervjumaterialet eller få vetskap om vem som sagt vad under de enskilda 

intervjuerna.  

Om Du/Ni kan tänka er att medverka i vår studie skulle vi uppskatta att Du kontaktar oss 

innan den 15 april. Uppstår frågor om undersökningen kan Du kontakta oss på tel Angelica: 

073-922 83 70 alt Orinta: 073-692 70 18, skriva ett mail till orinta.mazrimaite@yahoo.com eller 

ta upp frågorna innan intervjun påbörjas.  

Vår handledare är universitetsadjunkt Weddig Runquist, Högskolan Kristianstad, som 

kan nås på tel. 072-240 42 12 eller via e-post: weddig.runquist@hkr.se. 

Med vänliga hälsningar Orinta Mazrimaite & Angelica Michanek 

Jag har både via muntlig och via skriftlig information tagit del av de forskningsetiska 

principer som styr forskningsprojektet och samtycker att delta i studien. 

 
________________________________den ___________ 2011 

mailto:orinta.mazrimaite@yahoo.com
mailto:weddig.runquist@hkr.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

 Namn, ålder 

 Familjemedlemmar   

 Utbildning och sysselsättning 

 Hur blev ni fosterhem? Hur kom det sig att du/ni valde att bli familjehem?  

 Hur länge har ni varit fosterhem? 

 Hur länge är barnen placerade hos er i snitt? 

 Hur länge har barnet/barnen bott i er familj? 

 

Integration 

 Hur gör ni när ni tar emot ett nytt barn? 

- Kan du beskriva den här processen (att ta emot ett barn) 

- Har ni alltid gjort på detta sätt eller skiljer det från gång till gång? 

- Något som är mer lättsamt?  

- Något som du skulle definiera som svårt? 

 Hur har ni hanterat det faktum att det kommer in en ny individ som inte vet om 

era outtalade regler inom familjen, de som bara finns men aldrig uttalas?  

- På vilket sätt strävar ni efter att barnet anpassar sig efter er familj? 

 Vad förväntade du dig när du skulle ta emot ett barn?  

- Blev det som du hade tänkt dig? 

- Vad är skillnaden? 

 Har ni några önskemål om vilka barn vill ni ta emot? 

 Hur hanterar ni ovissheten om hur långvarig placeringen är? 

- Hur tror ni detta påverkar er relation till barnet? 

 Vad tror du, vad krävs det för att barnet ska bli en del av familjen? 

 Berätta om en placering som fungerat väldigt bra och en som fungerat mindre bra och 

orsakerna till detta. 

 

Du/ni som fosterfamilj 

 Beskriv dig själv i rollen som fosterförälder.  

- Är du annorlunda som biologisk förälder? 

 Har det någon gång hänt att ett fosterbarn inte har velat samarbeta med er, 

anpassat sig till er familjs inbördes regler eller inte svarat på ert engagemang? 

- Hur länge väntar du/ni som fosterföräldrar på att fosterbarnet ska 

svara på ert engagemang? 

- Kan man ge upp sitt fosterföräldrarskap? 

- Vart vänder du dig för att få stöd? 
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 Att ta emot barn, hur påverkade det era relationer inom den biologiska familjen? 

 De egna barnens inställning till fosterbarnet? 

 Vad tror du barnen i familjen tycker om att vara fosterhem? 

- Om det uppstår problem i relationen mellan biologiska barn och fosterbarn, 

vad gör ni då? 

 

Socialförvaltningen 

 Vilket stöd kan ni få av socialförvaltningen? 

- Är detta stöd tillräcklig? 

 Hur är kommunikationen mellan er och socialförvaltningen? 

 

De biologiska föräldrarna 

 Kan du beskriva relationerna till de biologiska föräldrarna? 

 Vilket är att föredra ur ert perspektiv, mycket aktiva biologiska föräldrar som kämpar 

för en god och nära relation till sitt barn, som vill ha tillbaka sitt barn. Eller biologiska 

föräldrar som inte är närvarande eller kanske finns när det passar dem? 

 Tycker ni att de biologiska föräldrarna påverkar hur barnet anpassar sig till er 

familj? 

- Vad beror det på/ Hur tänker du då?  

- Påverkas barnet negativt/positivt?  

 

Omgivningen 

 Hur reagerar närstående (släkt och vänner) på att ni ta emot barn? 

- Accepterar de barnet som en del av familjen? 

- Kan deras reaktion påverka integrationsprocessen? 

 Hur reagerar andra i omgivningen, t.ex. arbetskamrater, grannar, etc.? 

 

 

 


