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Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga av våra respondenter. Era berättelser har betytt 

enormt mycket för oss och varit stommen i vårt arbete. Utan dem hade det inte blivit 

någon uppsats. Tack för att ni så öppenhjärtligt delade era upplevelser med oss. Tack 

också till alla de personer, framförallt Jeanette, Marita, Camilla och Johan, som hjälpt 

oss att komma i kontakt med våra respondenter, eller bistått oss på annat sätt. Vi vill 

också tacka vår fantastiska handledare Johanna Thulin. Den handledning och det stöd 

du har gett oss under våra träffar har varit ovärderlig för oss. Till sist vill vi även tacka 

varandra för ett inspirerande samarbete, som gett oss mycket ny kunskap. 

 

Josefin Lindberg och Pernilla Malmqvist 
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Abstract 

The purpose with this study is to find out the experience of growing up in a family 

where the biological parents, has taken the assignment as family child caregiver’s. We 

have taken the help from the following question formulations to immerse ourselves in 

the subject. How do the biological children experience their relationship to their 

parents? How do the biological children experience their relationship to the children 

who are placed in their home? How do the biological children experience their 

participation in the family home? How do the biological children experience the need 

for support from outside the family? We have used a qualitative research method and 

interviewed six respondents with help from a semi-structured interview guide to get the 

respondents unique experiences told. In this way the respondents own perspective is 

presented in a phenomenological way, without coloring their stories with our own naive 

theories. We have processed the material with help from topics that affect our question 

formulation. Sibling relationship, relations to parents, participation and support from 

social welfare and also the family home assignment. The results from the interviews are 

introduced with help from the Attachment theory, KASAM, Systems theory, literature 

and research in the subject. Our conclusions are that the biological children have had a 

participation in the decisions concerning the family home. We have also established that 

the biological children in our study rarely had to take responsibility for the children 

placed in their home. The result also shows that the biological children experience 

varying relationships to the children placed in their home. Some respondents describe it 

as a sibling relationship while some describes their relationship to the placed children 

more like a friendly relationship. Our respondents experiences to their parents are good 

with some exceptions during some particular troublesome periods in their growth. 

Everyone told us that they could talk to their parents about most of the things regarding 

the family home but they also said that they felt the need of a person outside the family 

to talk to, like some support from the social services. 

  

Key words: Family home, family home children, biological children, family home 

siblings, participation, social support. 
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1.Inledning 

Vi har intresserat oss för familjehemmet som fenomen, eftersom vi tidigare i olika 

situationer har träffat människor som lever eller har levt i familjehem. Antingen som 

föräldrar, biologiska barn eller placerade barn. Med familjehemmet som fenomen avses 

att undersöka familjemedlemmarnas upplevelser av hur familjehemmet har fungerat. 

Automatiskt har då jämförelser gjorts med den egna uppväxten och de erfarenheter och 

upplevelser vi själva har haft med oss, som skapat den förförståelse som gett oss våra 

naiva teorier (Olsson 2009). Att vi har valt just familjehem beror också på att vi ser det 

som ett tryggt alternativ när det gäller dygnsplaceringar. 

  

En omfattande studie talar om ett tydligt mönster som visar att barn som placerats i 

familjehem är mer positiva än de barn som placerats i institutionsmiljöer. Av barn, 

placerade i familjehem var 82 % nöjda, av barn placerade vid institutioner var 39 % 

nöjda (Lundström & Sallnäs 2013). Under 2011 befann sig 26 000 barn och unga 

placerade i olika typer av familjehem eller HVB hem i Sverige (Socialstyrelsen 2012). 

  

Vi har valt att skriva om familjehemmets biologiska barns upplevelser av att leva i 

familjehem. Anledningen till valet av just detta ämne är att vi som blivande socionomer 

ser detta som ett mycket viktigt område, eftersom behovet av familjehem ökar. I många 

av dessa familjer finns det redan biologiska barn som på flera sätt får uppleva stora 

förändringar i sina vardagliga liv. Dessa barns situation har inte uppmärksammats i till 

närmelsevis så stor grad som de placerade barnens och familjehemsföräldrarnas 

situationer. Vår undersökning kan leda till att ge uppmärksamhet åt de biologiska 

barnen och lyfta fram deras situation i familjehemmen. 

 

Till skillnad från det delade ansvar, som gäller för de barn som är placerade i 

familjehemmet, är det föräldrarna som vårdnadshavare som har hela ansvaret för sina 

biologiska barn. Enligt Föräldrabalkens 6 kap. 2§ har den som har vårdnaden om ett 

barn, ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir 

tillgodosedda (SFS 1949:381). Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. 

Gällande stöd och hjälp säger Föräldrabalkens 6 kap. 14 §, Om rätten för barn och 
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vårdnadshavare att få stöd och hjälp hos socialnämnden finns bestämmelser i 

socialtjänstlagen (SFS 1949:381). 

  

1.1 Problematisering 

Får de biologiska barnen ”betala” för att deras föräldrar tar på sig uppdraget att vara 

familjehemsföräldrar till ett eller flera placerade barn? Enligt Radic (2007) är en negativ 

aspekt av familjehemsuppdraget att familjehemmets biologiska barn inte får tillräcklig 

tid med sina föräldrar eftersom familjehemsbarn ofta kräver mer tid. Enligt Demir & 

Englund (2012) upplever de biologiska barnen sig till största delen ha fått positiva 

erfarenheter och att de bland annat har utvecklat empati och förståelse för andra 

människor. Familjeplejen i Danmark (1998) beskriver hur de biologiska barnen i 

familjehemmet påverkas av att leva tillsammans med familjehemsbarn. Vi ville 

undersöka den känslomässiga upplevelsen av att dela sina föräldrars tid, 

uppmärksamhet och kärlek, med andra barn, (ej biologiska syskon) som placerats i 

familjen. Vi ville också veta hur de biologiska barnen upplevde syskonrelationen till de 

placerade barnen, samt vilken funktion de biologiska barnen upplevde sig ha i familjen. 

 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Vi har reflekterat över att tidigare studier många gånger bara fokuserar på 

familjehemsföräldrarna och/eller de placerade barnen. När det gäller studiens relevans 

för socialt arbete kan kunskap och förståelse om hela familjehemsfamiljen, inkluderat 

de biologiska barnen, leda till åtgärder för ett utökat stöd till de biologiska barnen. Ett 

sådant stöd skulle exempelvis kunna bestå i möjlighet för de biologiska barnen till 

återkommande samtalstid med till exempel familjehemssekreterare från 

socialförvaltningen eller som stöd till hela familjen genom kommunens 

familjerådgivning. Även de biologiska barnen har fördelar av familjens uppdrag som 

familjehem, som till exempel kunskaper som de har nytta av senare i livet samt större 

förståelse för olika utsattheter (Höjer 2001). Enligt Fagerlund, Rosell & Zachrisson 

(2005) bör socialtjänsten erbjuda de biologiska barnen samma stöd som föräldrarna 

erbjuds. Med ökade kunskaper i ämnet skulle situationer, där familjehemsföräldrarnas 

biologiska barn far illa på något sätt, kunna upptäckas i tidigt skede. Förebyggande 

åtgärder kan sättas in för att lyfta fram de biologiska barnens situation och funktion i 

familjen. Biologiska barn har en stor och viktig roll för placerade barns anpassning i 
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familjehemmet (Dahlbom 2012). De biologiska barnen kan få en mer betydelsefull och 

mer begriplig roll som syskon till de placerade barnen i familjehemmet. Den trygghet 

och behövdhet som de biologiska barnen känner kan då ”färga av sig” på de placerade 

barnen, som får en tryggare och mer stabil uppväxt i familjehemmet. 

Familjehemsföräldrarna, i de fall de även är biologiska föräldrar, påverkas av sina olika 

föräldraroller. Föräldrarna säger att det avgörande för dem, var de biologiska barnens 

välfärd. Därför kan, om hela familjen och särskilt de biologiska barnen, inte stöds under 

familjehemstiden, en placering misslyckas, eftersom föräldrarna kan känna sig 

inkompetenta som familjehemsföräldrar om de egna barnen upplever svårigheter 

(Heidbuurt 1995). Undersökningen kan även bidra till kunskaper som kan vara till nytta 

för att ytterligare utveckla familjehemmens möjligheter att göra en mer likvärdig 

behandling av alla barn i familjen oavsett bakgrund. Sådana förbättringar skulle indirekt 

kunna vara till nytta för barn som lever i familjehem genom att de tillförsäkras en ökad 

möjlighet till rättvist bemötande från familjehemsföräldrarna. Det kan också underlätta 

upptäckten av och förhindra vanligt förekommande relationsproblem i familjen och 

lyfta fram sådant som är positivt. 

 

1.3  Syfte  

Syftet med den nu föreliggande studien är att ta reda på hur de biologiska barnen 

upplever sin situation av att leva i familjehem. 

 

1.4  Frågeställningar 

Av studiens syfte följer följande frågeställningar: 

Hur upplever de biologiska barnen sin relation till föräldrarna? 

Hur upplever de biologiska barnen sin relation till de placerade barnen? 

Hur upplever de biologiska barnen sin delaktighet i familjehemmet? 

Hur upplever de biologiska barnen behovet av stöd utifrån? 

 

1.5 Centrala begrepp 

Biologiskt barn är familjehemsföräldrarnas eget barn, även adopterade barn räknas in. 

 

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran, eller vuxna för vård och omvårdnad, och vars 
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verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Boende i familjehem kan ges som bistånd med 

stöd av Socialtjänstlagen (SoL). Familjehem används också för vård som beslutats med 

stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Socialstyrelsen 

2012a). Tidigare användes begreppen fosterhem, fosterbarn och fosterbarnsvård i 

lagstiftningen. Med Socialtjänstlagens införande började man istället använda sig av 

begreppen familjehem, familjehemsplacerade barn och familjehemsvård, vilket vi 

föredrar att använda som begrepp i vår undersökning. 

 

Placering avser barn upp till 18 år, som enligt SoL eller LVU, är placerade hos ett 

familjehem, på ett HVB-hem eller på ett SiS-boende (vård och behandling, enligt LVU, 

av unga med allvarliga psykosociala problem, drogmissbruk och/eller problem med 

kriminalitet, på särskilda ungdomshem, genom Statens institutionsstyrelse (Statens 

institutionsstyrelse 2013)). 

 

Syskonrelationer är i många fall de längsta personliga relationer vi har, och det kan 

också vara en relation som i hög grad påverkar våra liv och vår utveckling (Höjer & 

Nordenfors 2006) Syskonrelationer kan se ut på många olika sätt, relation mellan 

biologiska syskon eller mellan placerade barn i samma familjehem. Med syskonrelation 

avser vi i vår uppsats relationen mellan biologiska barn och placerade barn. 

 

Uppbrott/sammanbrott är en separation mellan familjehem och det placerade barnet. 
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2. Bakgrund 

Här presenteras fakta och forskning kring ämnet, som är relevant för att vi ska kunna ge 

en så god förståelse som möjligt till uppsatsens läsare. 

 

2.1 Fakta och statistik 

Den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insatser, den 1 november 

2011, var familjehem. 66 % av de SoL-vårdade och 68 % av de LVU-vårdade barnen 

och ungdomarna var familjehemsplacerade den dagen. Familjehemsplacering var något 

vanligare bland flickor än bland pojkar, medan pojkarna i något högre utsträckning var 

placerade på någon form av hem för vård eller boende (HVB) (Socialstyrelsen 2012a). 

HVB-hem är ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller 

behandling i förening med ett boende. (Socialstyrelsen 2013). Familjehemsvården är en 

stor del av det sociala arbete som socialtjänsten bedriver. Under 2011 befann sig 26 000 

barn och unga placerade i olika typer av familjehem eller HVB hem i Sverige (ibid.). 

  

Vården av barn och unga i familjehem har under de senaste åren uppmärksammats av 

samhället och regeringen. I dokumentären ”Stulen barndom” som sändes i media 2005, 

berättade vuxna om våld, sexuella övergrepp och systematiska kränkningar under sin tid 

på barnhem. Därav tillsattes utredningen, SOU 2009:99 av regeringen, för att granska 

allvarliga övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem inom den sociala 

barnavården. Syftet med utredningen var att uppskatta omfattningen av regelbundna 

eller systematiska kränkningar, övergrepp och vanvård vid institutioner inom den 

sociala barnavården under åren 1950–1980. Som en följd av denna utredning tillsattes 

den så kallade Upprättelseutredningen (SOU 2011:61).  

 

Socialstyrelsen har med uppdrag från regeringen arbetat fram ett program för trygg och 

säker vård (SOSFS 2012:11) där målen är att ta fram föreskrifter, allmänna råd och en 

handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter när barn och unga placeras för vård 

utanför det egna hemmet. Resultatet blev en vägledning om placerade barns och ungas 

utbildning och hälsa, samt ett utbildningsmaterial för familjehem och jourhem. Den 1 

januari 2013 presenterades handboken Barn och unga i familjehem och HVB – 

Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter (Socialstyrelsen 2013). Handboken 
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är ett hjälpmedel till den nya lagstiftningen på området och riktar sig till socialarbetare 

som arbetar med placerade barn och unga. Denna handbok kompletterar SOSFS 

2012:11. 

 

Enligt Ingrid Höjer, professor i socialt arbete med inriktning mot familj och barn, 

innebär familjehemsföräldraskapet ett särskilt slags föräldraskap, som innefattar omsorg 

om och ansvar för barn utan något biologiskt band mellan föräldrar och barn. Uppdraget 

är avlönat och regleras i avtal. Familjehemsföräldrarna har inte den juridiska 

bestämmanderätten. Däremot förväntas de vara kompletterande föräldrar, inte 

ersättningsföräldrar, vilket innebär att ansvaret för barnet delas med barnets biologiska 

föräldrar (Höjer 2001).  

 

Idag jobbar flertalet av Sveriges kommuner efter metoden BBiC, Barns Behov i 

Centrum. Enligt BBiC, måste strävan alltid vara att föräldrarna ges möjlighet att vara 

föräldrar efter bästa förmåga och att ett samarbete upprättas mellan dem, barnet eller 

den unge, de nya vårdgivarna och socialtjänsten (Socialstyrelsen 2006). 

  

Det är önskvärt att ge barn möjlighet att relatera till två familjer, ha både 

familj och fosterfamilj. Det senare tillgodoser behovet av stabilitet, 

kontinuitet och identitet och ger trygghet för barn som ska återvända hem 

och kan få fortsatt stöd eller kan återplaceras i samma familjehem 

(Andersson 2005, s. 15). 

 

Samverkan runt barnet mellan barn, föräldrar och vårdgivare kallas i BBiC för det 

tredelade föräldraskapet. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att få tillstånd 

denna samverkan – men under förutsättning att det är en samverkan som gynnar barnet. 

Socialtjänsten och de nya vårdgivarna kan stödja föräldrarna och uppmuntra dem att 

engagera sig i barnet, t.ex. skolgång, fritidsintressen eller kontakt med den övriga 

släkten (Socialstyrelsen 2006). 

 

2.2 Föräldrarnas/vårdnadshavares ansvar 

Enligt FB, Föräldrabalkens 6 kap. 1§ har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Enligt 2§ har den som har vårdnaden om ett barn, ett ansvar för barnets 
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personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt FB 1 § blir 

tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som 

behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. FB 11 § säger 

att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall där vid i takt med barnets stigande 

ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Gällande 

stöd och hjälp säger Föräldrabalkens 6 kap. 14 § Om rätten för barn och vårdnadshavare 

att få stöd och hjälp hos socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen (SFS 

1949:381). 

 

2.3 Familjehemmets ansvar 

Familjehemmet har ansvar för den dagliga omsorgen. Det innebär att de har ansvar för 

det placerade barnet, när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det 

dagliga livet (Socialstyrelsen 2013b). 

 

2.4 Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänstens ansvar står skrivit i SoL, där det bland annat står i 1 kap. 2§ att vid 

åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder 

som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande. Vad som är barns bästa beror på ur vilket perspektiv man ser det, barnets 

perspektiv, den vuxnes barnperspektiv eller samhällets barnperspektiv. När det gäller 

lagen finns det inte någon speciell definition på just detta utan där är det upp till 

socialtjänsten och domstolen att bedöma vad som är barnets bästa (Socialstyrelsen 

2013). Innan ett barn placeras i familjehem gör socialtjänsten en utredning av hemmets 

lämpliget, där det bland annat bör beaktas vilken inställning barn och unga som redan 

bor i familjehemmet har till att barn eller unga placeras där (SOSFS 2012:11). 

Socialtjänsten följer också upp förhållandena i familjehemmet och håller regelbundet 

kontakten med barnet och de hem där barn placerats. Det är socialtjänsten som fattar 

olika beslut som rör de barn som placeras. Det är domstolen som beslutar om vård med 

stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Socialstyrelsen 

2013b). En socialsekreterare ska utses för barnet eller den unge vid placering i 

familjehem eller HVB och ha ett särskilt ansvar för kontakterna med barnet under 

placeringen enligt SoL 6 kap. 7c§ (SFS 2001:453). Syftet med denna lagbestämmelse, 
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som infördes den 1 januari 2013, är att komma till rätta med de brister i uppföljningen 

som har konstaterats. Skulle det upptäckas brister så har socialnämnden enligt SoL 3 

kap. 6a§ ett ansvar för att det ska finnas tillgång till öppna insatser för att kunna möta 

barns, ungdomars och vårdnadshavares olika behov (SFS 2001:453). 

 

 Enligt SoL 6 kap 7c§ ska socialsekreteraren besöka barnet eller den unge regelbundet i 

den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. De 

ska enligt SoL 6 kap 8§ göra minst en uppföljning var sjätte månad av de hem som barn 

placerats i. Dock kan det ske oftare om familjehemmet är nytt, om där finns problem 

eller om familjehemmet använder en behandlingsmetod som inte är utvärderad (SOSFS 

2012:11). Enligt SoL 5 kap. 2§ första stycket, får socialnämnden, när ett barns bästa 

kräver det, förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem i 

kommunen, att i hemmet ta emot andras barn. SoL 5 kap. 3§ tredje och fjärde stycket, 

säger också att kommunen skall sörja för att familjerådgivning, som består i samtal med 

syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i familjer, kan erbjudas dem som begär det (SFS 

2001:453). 

 

2.5 Socialstyrelsens ansvar 

Socialstyrelsen är den instans som ger ut de föreskrifter som måste följas av 

familjehemmen. De ger även ut rekommendationer för hur familjehemmen samt 

socialsekreterare kan eller bör agera i vissa avseenden (SOSFS 2012:11). 

Socialstyrelsen undersöker även familjehemsplaceringar som har avbrutits i förtid 

(Socialstyrelsen 2012c). Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamheter inom 

tillsyn och vissa tillstånd, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO tog då över 

flera verksamheter och tillståndsslag. Det är bland annat tillsynen av socialtjänsten 

(Socialstyrelsen 2013c).  
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3. Tidigare forskning 

Vi har funnit en hel del olika undersökningar gällande familjehem. Den omfattande 

forskning som finns gällande familjehemsbarn och familjehemsvård, har sällan fokus 

inställt på situationen för familjehemsföräldrarnas biologiska barn. En sådan brist på 

kunskap om familjehemsföräldrarnas biologiska barn är förvånande, då ett av de bäst 

validerade resultaten inom familjehemsvårdsforskningen är att sammanbrott av 

placeringar oftast förekommer i familjehem som också har biologiska barn (Höjer & 

Nordenfors 2006). Ann-Sofie Bergman (2011) har skrivit sin doktorsavhandling, 

Lämpliga eller olämpliga hem: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-

talet, som är en dokumentstudie om fosterbarnsvård i historiskt perspektiv, som 

beskriver synen på familjehemsvården på 1920-talet och vilka förändringar den har 

genomgått. Familjehemsföräldrarnas perspektiv på de biologiska barnens situation i 

familjehem har studerats, med resultat som visar att biologiska barn i familjehem anses 

ha en betydelsefull roll för uppdraget och är i hög grad delaktiga i den dagliga vården av 

det placerade barnet. Familjehemmets biologiska barn är inte delaktiga vid möten med 

socialtjänsten. Upplevelserna av att fungera som familjehem är av både positiv och 

negativ karaktär med goda och nyttiga kunskaper samt förlorad tid med föräldrar som 

exempel. Samtliga informanter i undersökningen tror att någon form av 

gruppverksamhet skulle vara ett bra forum för de biologiska barnen (Dahlbom 2012).  

Även familjehemsföräldrarnas relation till de familjehemsplacerade barnen har 

studerats, med resultat som visar att samtliga av familjehemmen har en mycket god relation 

till minst ett barn. Antingen har familjehemsbarnet kommit till familjehemmet vid mycket 

låg ålder eller bott länge i familjehemmet. Det främsta motivet till uppdraget som 

familjehem är empati för barn och viljan att ta hand om de mest utsatta och mest 

behövande, i synnerhet barn och ungdomar. Den mest positiva aspekten av uppdraget är då 

familjehemsbarn utvecklas till positiva människor och går en positiv väg. Den negativa 

aspekten av uppdraget är att familjehemmets biologiska barn inte får tillräcklig tid med sina 

föräldrar eftersom familjehemsbarn ofta kräver mer tid. Radic (2007) menar att bra 

familjehemsföräldrar ska ge barnet trygghet, de ska vara empatiska, accepterande, samt se 

familjehemsbarn som individer. Familjehemsföräldrarnas största målsättning är att hjälpa 

familjehemsbarn att skapa sig ett gott liv. Familjehemmens största uppgift gentemot 

familjehemsbarnen är att ge dem trygghet och struktur i vardagen samt skapa en lugn 

tillvaro (ibid.).  
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Vi har också funnit studier kring sammanbrott vid tonårsplaceringar med resultat som 

pekar på en del närmast ofrånkomliga implikationer för det praktiska arbetet, bland 

annat att ungdomars samtycke bör problematiseras och tas på allvar i högre 

utsträckning, att ungdomar, föräldrar och andra berörda bör informeras om risken för 

sammanbrott, att socialtjänsten bör ha en reservplan vid varje tonårsplacering. Slutligen 

att sammanbrott i dygnsvårdsplaceringar bör dokumenteras systematiskt av såväl 

kommuner som institutioner och informationen bör göras tillgänglig för olika 

intressenter (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle-Westermark 2001). I en undersökning om 

familjehem och sammanbrott, konstateras att barn som varit med om sammanbrott i 

familjehemmet lider större risk att drabbas av ytterligare sammanbrott vid nästa 

placering (Nilsson & Söderqvist 2004). 

  

De biologiska barnens delaktighet i familjehemmet har tidigare undersökts där 

resultaten som framkommit i studien visar att de biologiska barnen bör synliggöras på 

ett tydligare sätt genom hela familjehemsprocessen. Vidare bör socialtjänsten se de 

biologiska barnen som en del av familjehemmet och erbjuda dem samma stöd, 

handledning och information som föräldrarna erbjuds (Fagerlund, Rosell & Zachrisson 

2005).  

 

En annan studie i ämnet har titeln ”Ingen tackar de biologiska barnen för att de lånade ut 

sina föräldrar, sina hem, och i många fall, hela sina liv”, där slutsatserna tyder på 

skillnader i upplevelserna beroende på hur familjehemmets förutsättningar. Bland annat 

har familjehemssyskonets ålder visat sig ha en inverkan på upplevelsen, samt huruvida 

det biologiska barnet fått vara delaktig och delgetts tillräcklig med information i 

samband med familjehemssyskonets ankomst till familjen. De biologiska barnen 

upplever sig till största delen ha fått positiva erfarenheter och egenskaper. Samtliga 

upplever att de tidigt utvecklat empati för andra människor och fått en större förståelse 

för hur andra människor lever. De berättar också att upplevelsen av att behöva dela sina 

föräldrar samt sin egen tid tillsammans med familjehemsbarnen, var påfrestande (Demir 

& Englund 2012).  

 

Familjeplejen i Danmark (1998) har gett ut boken, Kærlighed og næstekærlighed: om 

leveforholdene for plejefamiliers egne børn. Den beskriver hur de biologiska barnen i 
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familjehemmet påverkas av att leva tillsammans med familjehemsbarn. 

Familjehemsföräldrar och deras biologiska barn berättar om både goda och dåliga 

erfarenheter av att ta sig an ett omsorgskrävande familjehemsbarn i familjen och vilka 

problem det kan medföra för familjehemmets biologiska barn. Tidigare studier inom 

området om familjehemsplacerade barn och hur de, i jämförelse med familjehemmets 

biologiska barn, blir behandlade av sina familjehemsföräldrar, står nämnt i bland annat 

Ingrid Höjers doktorsavhandling (2001). Dock påpekar hon att störst fokus ligger på 

föräldrarna och de placerade barnen. Studier angående de biologiska barnens 

synpunkter är minimal. Ingrid Höjer skriver i sin doktorsavhandling (ibid.) att 

familjehemsföräldrar där svarar på hur de själva uppfattar att familjehemsföräldraskapet 

har påverkat deras egna barn. Direkt information från de barn och ungdomar som har 

vuxit upp med fostersyskon, enligt henne, får vänta till en kommande studie (ibid.). 

Därför ansåg vi att det finns ett behov av att studera dessa barns upplevelser ytterligare, 

vilket vi har fördjupat oss i och lärt oss mer om. 

 

Även de biologiska barnen har fördelar av familjens uppdrag som familjehem. I Ingrid 

Höjers doktorsavhandling (ibid.) säger familjehemsföräldrar att deras biologiska barn 

får med sig kunskaper som de har nytta av senare i livet samt att de får en större 

förståelse för olika utsattheter. Höjer menar att motiv för att ta på sig uppdraget som 

familjehemsföräldrar är ett socialt intresse och en önskan att leva med barn. För att 

kunna hantera uppgiften är det viktigt att föräldrarna har en stabil och förtroendefull 

relation. Bristande kontroll satte även fosterföräldrar i en paradoxal situation, där de 

känner sig ansvariga för något de inte har makt att påverka. Vård i hemmet värderas ofta 

högt socialt, men värderas mindre ekonomiskt. Höjer kom fram till att uppdraget gör 

föräldrarna mindre uppmärksamma på situationen för sina egna barn, och har ibland 

även en negativ inverkan på dessa barn, men även ökad empatiska förmågor hos barn 

rapporteras. Enligt Annie Dahlbom (2012) får de biologiska barnen, genom familjens 

uppdrag som familjehem, god kunskap om samhället och ökad empatisk förmåga. 

Dahlbom (ibid.) har i sin undersökning kommit fram till att biologiska barn har en stor 

och viktig roll för placerade barns anpassning i familjehemmet. Även 

familjehemssekreterarna som tillfrågats i Dahlboms (ibid.) undersökning, är överens om att 

biologiska barn gör ett större arbete än vad föräldrarna är medvetna om. Det placerade 

barnet anförtror det biologiska barnet information som inte föräldrarna anförtrotts. Ett av 

familjehemmen i Dahlboms (ibid.) undersökning, beskriver att deras egna barn fungerar 
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som isbrytare när det kommer placeringar till hemmet. Barnen är öppna för att ta till sig 

nya människor och andra kulturer, på ett annat sätt än vuxna. Dessa egenskaper gör att 

placerade barn lättare känner sig välkomna. Enligt Anknytningsteorin är det bevisat att 

ju säkrare ett barn är på att dess föräldrar (anknytningspersoner) finns där när det 

behövs, desto lugnare och tryggare känner barnet sig. Med hjälp av Anknytningsteorin 

(Broberg et al. 2010), som säger att begreppet tillgänglighet (att finnas till hands) är 

viktigt, kan slutsatsen dras att om det biologiska barnet känner sig tryggt i sig själv och i 

sin familj, får han/hon större resurser och kunskaper att utforska världen. Det gör att 

barnet till exempel lättare kan hantera och bemöta det placerade syskonets olika 

ageranden. 

 

Heidbuurt (1995) har i sin undersökning studerat de biologiska barnens situation i 

familjehemmet genom att intervjua både familjehemsföräldrar och biologiska barn. 

Resultatet visar bland annat att föräldrar är oroade för sina biologiska barns välfärd, och 

kan känna sig inkompetenta som familjehemsföräldrar om de egna barnen upplever 

svårigheter. Föräldrarna säger själva att det avgörande för dem, var de biologiska 

barnens välfärd. Därför kan, om hela familjen och särskilt de biologiska barnen, inte 

stöds under familjehemstiden, en placering misslyckas. 
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4. Teori 

 

Vi har valt att använda oss av bland annat en psykologisk teori som Anknytningsteorin 

för att visa hur viktig föräldrarnas närvaro och tillgänglighet är för det biologiska barnet 

och i detta fallet även i andra hand för det placerade barnet. Vi kommer även att 

använda oss av KASAM som teori, för att visa på familjemedlemmarnas möjlighet till 

att positivt påverka varandra i relationen föräldrar – barn och/eller i syskonrelationen. 

Systemteorin har vi tagit hjälp av för att påvisa att varje medlem i familjehemmet har 

sin betydande roll. Vi kommer att ha ett fenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att 

vi ska sätta våra egna förutfattade meningar inom parantes och tolka människors 

handlingar utifrån deras perspektiv. (Bryman 2012). Det är möjligt att dessa teorier kan 

användas på andra sätt för att belysa och förstärka andra fakta inom andra områden. De 

valda teorierna används här för att ge tydligare förståelse av de upplevelser våra 

respondenter beskriver kopplade till ytterligare fakta i området.  

 

4.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin visar att anknytningen till de biologiska föräldrarna kan påverka 

barnets förmåga att utveckla känslomässiga relationer. Anknytningsteorin utvecklades 

på 1950-talet av John Bowlby och Mary Ainsworth och förklarar hur ett psykologiskt 

band mellan barnet och dess vårdare bildas, som en process. Teorin beskriver även hur 

viktig anknytningen är för barnets personlighetsutveckling. Bowlby studerade barn som 

separerats från sina primära vårdnadshavare och märkte att barnen ofta fick en bristande 

förmåga att utveckla känslomässiga och varaktiga relationer (Broberg et al. 2010). 

Därav kan anknytningen, både till de biologiska föräldrarna och till 

familjehemsföräldrarna, ha stor betydelse för hur relationerna i familjehemmet 

utvecklas. 

  

4.2 KASAM 

Begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang), myntades av Aaron Antonovsky 

(1923-1994), som var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i 

Israel. Antonovsky studerade 1970 hur kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig 

till klimakteriet. Han fann då att en del judiska kvinnor som överlevt 

koncentrationslägren, trots alla svårigheter, lyckats bevara sin hälsa. Antonovsky 
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menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi hela tiden 

pendlar mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt Antonovsky är det graden KASAM 

som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler. KASAM består av tre 

delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som bidrar till förmåga att lättare 

klara av svåra situationer. Begriplighet beror på i vilken mån individen upplever att inre 

och yttre stimuli under livets gång är förutsägbara, strukturerade och begripliga. Med 

det menas att en människa kan se samband, ha kunskap om sig själv och allt som sker 

runt omkring, en sådan person har mer kunskap om tillvaron. Vilket leder till att 

människor i större utsträckning kan förstå och förklara det som sker i deras tillvaro och 

därmed få mer kontroll över sitt liv, detta påverkar den mentala hälsan positivt 

(Antonovsky 2005). Hanterbarhet bygger på vilka resurser som gör det lättare att möta 

de svårigheter och problem som ställs inför en i livet. Med det menar Antonovsky 

(ibid.) vad människor har för verktyg för att förändra sin tillvaro, det kan gälla både 

praktiska saker eller att förändra sitt synsätt. Meningsfullhet innebär att kunna se det 

meningsfulla i livet även i svåra situationer. För att känna en mening i tillvaron gäller 

det att hitta något som gör livet rikare, hitta intresse och engagemang (ibid.). Personer 

med hög KASAM har lättare att hantera livets motgångar och att finna mening i en svår 

situation. En person med låg KASAM har en lägre toleransnivå gällande stress och 

sårbarhet och har därför svårare att hantera en svårare livssituation (ibid.). Graden 

KASAM mäts genom ett utarbetat test med olika givna svarsalternativ, där personens 

svar på olika frågor graderas. I vår undersökning använder vi KASAM som teori och 

inte som metod. Med hjälp av KASAM som teoretisk utgångspunkt vill vi belysa de 

biologiska barnens känsla för sammanhang. 

 

4.3 Systemteori 

Systemteorin innebär att helheten måste studeras för att delarnas interaktion med 

varandra ska kunna förstås. För att kallas för system bör två kriterier uppfyllas: 

Systemets komponenter interagerar på ett sätt som skiljer sig från deras interaktion med 

komponenter utanför systemet samt att interaktionen varar under en viss tid (Schjødt & 

Egeland 1994). I Systemteorin finns det olika sorters system, till exempel mekaniska, 

biologiska och sociala. Fokus läggs här på den sociala biten då den bland annat arbetar 

med vad det är som gör att en viss person blir delaktig i en familj. Är det de som bor i 

hushållet eller har det med dynamik att göra? Varje system har en abstrakt gräns som 
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systemet och omgivningen själva satt för att systemet ska bestå. När någon ny kommer 

in i en familj påverkas hela systemet som sedan rör sig för att få en jämn balans. Schjødt 

och Egeland beskriver det som ett rum som är varmt på ena sidan och kallt på andra 

sidan, efter ett tag har det blivit en jämn temperatur i hela rummet. Rumstemperaturen 

har anpassat sig efter de nya villkoren. Systemteorin är även en bas för 

Anknytningsteorin. Broberg et al. (2010) menar att barnets anknytning och utveckling 

hela tiden påverkas av olika utbyten i olika system.  

  

4.4 Genus 

I vår förförståelse och i den litteratur vi studerat inför skrivandet av vår uppsats, har vi 

inte träffat på några tidigare undersökningar som visar att genus skulle påverka 

upplevelsen att leva som familjehemmets biologiska barn i ett familjehem. Det är 

möjligt att barnets kön trots detta påverkar det biologiska barnets upplevelse i 

familjehemmet, antingen beroende på det egna könet eller beroende på de placerade 

barnens kön. Det är också möjligt att familjehemsföräldrar ser på familjens situation ur 

olika perspektiv beroende på om föräldern är man eller kvinna. Det är fortfarande, i de 

flesta hushåll så, att kvinnan har det direkta ansvaret för barn och hemarbete (Höjer 

2001). Detta har sin grund i både den historiska utvecklingen av förhållandet mellan 

föräldrar och barn, och i psykologiska teorier (Höjer 2001). På grund av tidsbrist har vi 

dock valt att inte studera detta i denna undersökning. 
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5. Metod 

För att samla in empiriskt material har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade livsvärldsintervjuer vilket innebär att försöka förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur respondentens eget perspektiv. En semistrukturerad intervju är varken 

ett öppet vardagssamtal eller något slutet frågeformulär. Intervjun utförs istället med 

stöd från en intervjuguide (se bilaga 2) med fokus på vissa teman och förslag till frågor 

(Kvale & Brinkmann 2010). Anledningen till valet av just denna metod var att vi ville 

veta mer om respondenternas upplevelser, erfarenheter och känslor i det vardagliga livet 

i relation med sina föräldrar och de barn som är placerade i familjen. Vi ville få fram det 

unika i varje respondents personliga upplevelse och genom samtal nå deras egen 

personliga bild av hur det varit. Då lämpar sig en kvalitativ metod bäst. Om vi till 

exempel hade använt oss av en kvantitativ metod hade vi inte haft möjlighet att få fram 

dessa mer personliga fenomen. När vi använde oss av en kvalitativ metod, försökte vi få 

en nära relation till respondenten, vilket inte hade fungerat med en kvantitativ metod 

(Bryman 2012). Att använda sig av observationer är en metod som innebär systematiska 

iakttagelser av individers beteenden (ibid. ). Eftersom vi ville undersöka individers 

upplevelser såg vi inte observation som något lämpligt alternativ. Våra respondenter är 

vuxna och har berättat om sina tidigare upplevelser och erfarenheter från sin uppväxt, 

vilket på grund av tidens gång inte hade gått att undersöka med hjälp av observation. Vi 

har inte fått tillstånd att intervjua eller observera barn under 18 år, vilket hade varit 

nödvändigt för att genom observation undersöka biologiska barns upplevelser. Även om 

våra respondenter är över 18 år och, i vissa fall, fortfarande lever kvar i familjehemmet, 

har det funnits yngre familjemedlemmar, som biologiska syskon eller placerade barn i 

familjerna, som vi tagit hänsyn till. Det hade också varit svårt att göra en observation i 

en familj, utan att vår närvaro hade påverkat undersökningspersonernas beteende. Ur ett 

fenomenologiskt perspektiv har vi kunnat fokusera på respondenternas egna 

beskrivningar av sina upplevelser eller livsvärldar. Samtidigt har vi tonat ner våra egna 

förkunskaper och personliga inblandning (Larsson, Lilja & Mannheimer 2010). Vi ville 

se situationer från familjehemslivet ur respondentens ögon, vilket bäst gjorts med hjälp 

av kvalitativ metod. Respondentens perspektiv har varit det som styrt vad som varit 

utgångspunkten i studien (Bryman 2012). 
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5.1 Val av respondenter 

Valet av respondenter bestod av personer över 18 år, med erfarenheter från sin egen 

uppväxttid som familjehemmets biologiska barn. Vi tror att dessa personer, när de delat 

med sig av sina upplevelser, minnen, erfarenheter och känslor från uppväxten i 

familjehem, som biologiskt barn till familjehemsföräldrarna, har gett oss en bredare bild 

av hur det är att leva i familjehem.  

 

Eftersom vi av etiska skäl inte har intervjuat barn eller ungdomar under 18 år, har 

respondenternas berättelser i många fall blivit retrospektiva, vilket kan ge en något skev 

bild av den upplevda situationen då tiden som gått kan göra att minnet av olika 

händelser bleknar eller förändras något. Det kan bero på att personen glömmer vissa 

detaljer eller att personen med åren utvecklas personligen och mentalt, vilket kan göra 

att synen på den upplevda situationen kan ses ur ett annat perspektiv. Vår egen 

uppfattning är att det även kan vara en fördel då respondenterna oftast kommer ihåg de 

stora skillnaderna, som kanske haft en större betydelse i personens fortsatta liv och 

utveckling. De små händelserna som även de kändes väsentliga för stunden har minskat 

med tiden och ses nu med ett nytt perspektiv som visar att dessa händelser inte har haft 

så stor betydelse under personens fortsatta liv. 

 

För att få en bredare bild, kunde vi även intervjuat familjehemsföräldrar, placerade barn 

samt familjehemssekreterare om deras upplevelse av fenomenet, men för att smalna ner 

ämnet har vi dock valt att inrikta oss på att bara intervjua biologiska barn till 

familjehemsföräldrar. Denna begränsning har vi gjort för att vi är intresserade av 

livssituationen som den upplevts av de biologiska barn som levt i familjehemmet. 

 

Utifrån de förslag på lämpliga respondenter vi fick, gjorde vi inga speciella urval utan 

de kontaktades efter hand som vi fick in förslagen. Vi kontrollerade att det handlade om 

personer som vuxit upp i familjehem, som biologiskt barn till familjehemsföräldrarna. 

Vi försäkrade oss om att de blivande respondenterna var 18 år eller äldre. Av de sex 

personer som ställt upp som respondenter är tre kvinnor och tre män. Två av männen är 

syskon. Vi fick hjälp med förfrågan och kontaktuppgifter till tre av respondenterna från 

en kurskamrat, som själv har familjehem och därmed kände till och kunde tipsa om 

lämpliga respondenter. En av dessa tre respondenter är kurskamratens egen son. En 
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annan av dem är en vän till vår kurskamrat och den tredje är vän till en kvinna som varit 

placerad i kurskamratens familjehem. En respondent fick vi förslag på och kontakt med 

genom Josefins vän som har varit placerad i den respondentens familj. De andra två 

respondenterna fick vi kontakt med genom Josefins mamma som är vän med de båda 

brödernas mamma. 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Vi har fått förslag på olika respondenter av personer i vår närhet. Kontakten med 

respondenterna har vi tagit via e-post, telefon eller sms. Vid första kontakten fick de ta 

del av informationen i vårt informationsbrev (se bilaga 1) där vi berättar om syftet med 

intervjun samt informerar om studien och våra kontaktuppgifter. De som tackat ja till att 

medverka har vi bokat tid för intervju med. Vi har kontaktat personer med erfarenhet av 

att växa upp som familjehemmets biologiska barn. Dessa personer har vi hittat runt om i 

våra hemkommuner och i närliggande kommuner, genom kontakter med familjehem 

som vi redan kände till, genom värdefulla tips från studiekamrater och vänner. Då 

familjehemssekreterare måste rätta sig efter sekretess har vi bett dem att ta första 

kontakten med de eventuella respondenterna. Av respondenterna i sin tur hoppades vi, 

som en ytterligare möjlighet, få tips om ytterligare lämpliga respondenter. Detta 

beskriver Kajsa Billinger som snöbollsmetoden (Larsson, Lilja & Mannheimer 2010). 

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta har inneburit att när vi 

genomfört intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 2), vilken 

konstruerats utifrån studiens syfte och frågeställningar, med ett antal förslag på frågor 

(Kvale & Brinkmann 2010) samt ett medgivandeformulär (se bilaga 3) där respondenten 

har fått läsa igenom och godkänna, med sin underskrift, sitt deltagande i 

undersökningen och undersökningens villkor. Under intervjuerna ställde vi öppna 

berättande frågor samt följdfrågor till respondenterna, för att på så sätt få ut mer av 

intervjun. Att använda sig av en intervjuguide innebär ett visst mått av improvisation 

som vi har upplevet som bra vid användande av berättande frågor, samtidigt som vi då 

haft ett schema att följa i intervjun så att den har hållit sig inom ramarna för studien. 

Valet att använda öppna berättande frågor grundar vi på, att vi på så sätt fått svar som 

utgått från respondenternas upplevelser, erfarenheter och känslor. Efter godkännande 

från respondenten har vi spelat in intervjuerna med diktafon. Intervjuerna har 
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genomförts av någon av oss enskilt eller av oss båda tillsammans, beroende på vilket vi 

upplevt att respondenten känt sig mest bekväm med. Detta för att respondenten skulle 

känna sig bekväm och trygg att dela med sig av sina upplevelser i så stor grad som 

möjligt, utan att känna sig underlägsen eller bevakad. 

 

5.3 Materialbearbetning, resultat och analys 

Det inspelade materialet har vi transkriberat till text. Materialet vi fått fram efter 

transkribering har analyserats av oss tillsammans. Texten har vi kopplat till olika teman 

som vi har satt upp utifrån undersökningens syfte och de frågeställningar vi ville ha svar 

på samt till litteratur och teori. Exempel på teman kan vara ”Relation till föräldrar”, 

”Syskonrelationer”, ”Delaktighet och socialt stöd” eller ”Familjehemsuppdraget”. Vi 

har utgått från en fenomenologisk analysmetod, vilket innebär att det har varit viktigt att 

inte våra egna värderingar har styrt resultatet. Vi har hela tiden hjälpt varandra genom 

att konstruktivt kritisera varandras arbetsmoment. Vi har valt att presentera vår 

resultatanalys utifrån teman som grundas på vårt syfte och våra frågeställningar och vad 

som framkommit i intervjuerna. Vi har integrerat resultaten ifrån intervjuerna med 

vetenskapligt utarbetade teorier, tidigare forskning inom detta område och annan 

litteratur. Vi har använt citat för att stärka vårt resultat. Mängden citat som vi använt oss 

av är ganska stor. Det beror på att vi vill förmedla respondenternas egna unika 

upplevelser sett ur deras perspektiv. Vi anser att upplevelserna presenteras bäst med 

hjälp av citat från våra intervjuade respondenter. 

   

5.4 Litteratursökning 

Vi har sökt litteratur om ämnet på biblioteket i Högskolan Kristianstad. Vi har även sökt 

efter tidigare forskning i databaserna Libris och Summon, via biblioteket på Högskolan 

Kristianstad samt med hjälp av sökmotorer via internet, som till exempel Google. På 

detta sätt har vi funnit information om ämnet, i böcker, avhandlingar, artiklar och i form 

av fakta och statistiska uppgifter. Vi har också fått hänvisningar till litteratur av 

studiekamrater och föreläsare på högskolan. 

  

Sökord: familjehem, biologiska barn, placering, fosterhem, syskonskap, family home, 

fostercare, biological children, siblings 
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5.5 Forskningsetiska principer 

I uppsatsarbetet har vi följt de fyra etiska principerna för forskning. Principerna har 

även förtydligats för respondenterna i informationsbrevet (se bilaga 1). 

 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera respondenten om 

undersökningens syfte och vilka moment som ingår, samt att dennes deltagande är 

frivilligt och att han/hon har rätt att hoppa av undersökningen när som helst. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga konfidentialitet krävs när uppgifter 

om de personer som ingår i undersökningen ska användas. Personuppgifter måste 

förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet. (Bryman 2012). 

 

I samband med intervjuerna har vi använt oss av informerat samtycke (Kvale & 

Brinkmann 2010) som är en del av vedertagna forskningsetiska riktlinjer. Det har vi 

gjort med hjälp av ett informationsbrev (se bilaga 1) som respondenterna har fått ta del 

av, för att försäkra oss om att de har uppfattat och förstått de grundläggande etiska 

frågorna som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. I 

informationsbrevet har vi berättat om syftet för studien. Vi har informerat om att 

deltagandet är frivilligt och att respondenten kan avbryta intervjun när som helst eller 

låta bli att svara på enskilda frågor. Information har också getts om att uppgifter som på 

något sätt identifierar respondenterna är konfidentiella och att vi i uppsatsen har 

avidentifierat platserna, orterna och intervjupersonernas namn. Vi har talat om att delar 

av materialet skulle komma att användas i den kommande uppsatsen och att materialet 

har förvarats på ett sätt, så att ingen obehörig fått tillgång till det under arbetets gång. Vi 

informerade även att ingen mer än vi som ansvarar för studien samt respondenten själv 

har fått ta del av intervjun, som i sin helhet kommer att förstöras när uppsatsen är 

godkänd. All forskning som gäller människor kan ge upphov till etiska problem. 
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Risknyttan bör ifrågasättas, det vill säga om syftet i undersökningen överväger de risker 

som människor kan uppleva att de sätts inför när de öppnar sig och berättar om sina 

avväganden, bedömningar och personliga upplevelser i situationer som inträffat i deras 

liv. Som familjehemmets biologiska barn, kan intervjusituationen innebära känslor av 

otacksamhet eller att vara osolidarisk och svika föräldrarnas förtroende eller att svika 

det placerade barnet i rollen som syskon. Respondenten kan uppleva, genom att berätta 

om sitt vardagsliv, att han eller hon, lämnar ut sig själva och sin familj, till allmänt 

beskådande. Det är därför viktigt att respondenten informeras tydligt, både skriftligt och 

muntligt, om de rättigheter och skyldigheter som gäller för intervjutillfället och 

undersökningen. Vi har varit medvetna om att relationerna i ett familjehem är ett ämne 

som kan vara svårt att tala om och som har kunnat väcka känslor av skuld eller svek. 

Hos vuxna med erfarenhet av att leva som barn, biologiskt eller placerat i familjehem, 

har ämnet kunnat väcka minnen av jobbiga upplevelser. Annie Dahlbom skriver i sin 

uppsats om familjehemssekreterare som arbetar med att föra enskilda samtal med 

familjehemmets biologiska barn, för att ta reda på deras inställning. En enskild intervju 

med ett barn kan sätta denne i en eventuell lojalitetskonflikt gentemot sina föräldrar om 

man inte vill vara/bli familjehem (Dahlbom 2012). De respondenter vi haft är vuxna och 

har med tiden blivit mer självständiga som ju är naturligt när man kommer ur tonåren 

och/eller senare flyttar hemifrån. De har skaffat sig en viss distans till de upplevelser de 

berättat om, vilket kan ha gjort att den eventuella lojalitetskonflikten inte är lika stark 

som när de var yngre och mer beroende av sina föräldrar. 

 

5.6 Metoddiskussion 

Våra respondenter är ganska olika och kan på så sätt ge oss en bred och varierande bild 

av uppväxten i familjehem som biologiskt barn till familjehemsföräldrarna. 

Respondenterna är lika många kvinnor som män. Respondenternas åldrar, är från 23 till 

44 år, varav fyra av dem är i åldern 23-25, en är 29 år och en är 44 år. Skillnaden i ålder 

kan göra att upplevelserna skiljer sig åt både på grund av uppväxt under olika 

decennium men också på grund av olika perspektiv på grund av den ålder respondenten 

befinner sig i vid intervjutillfället. Två av männen är syskon och har alltså växt upp 

tillsammans i samma familjehem, vilket gav oss möjlighet att se om upplevelsen av att 

växa upp i samma familj kan vara annorlunda och ses med olika perspektiv.  
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Enligt Bryman (2012) diskuteras det hur man ska tillämpa de egentligen, kvantitativa 

reliabilitets- och validitetskriterierna på kvalitativa studier. En del personer föredrar att 

använda sig av alternativa kriterier, som då skulle motsvara begreppen reliabilitet och 

validitet. Vi har dock valt att använda oss av begreppen validitet och reliabilitet, då 

litteraturen inte presenterar något, som vi ser det, bättre alternativ. Undersökningens 

validitet innebär att vi så nära som möjligt lyckats undersöka det vi avser att undersöka 

(Larsson, Lilja & Mannheimer 2010). Vi hoppas, genom våra intervjufrågor, ha fått svar 

som stämmer med syftet och våra frågeställningar. När vi skrev frågorna, försökte vi 

sätta oss in i intervjupersonens vardag. Dels genom att vi i litteratur samlat information 

om familjehem samt att vi använt oss av de erfarenheter och den förförståelse vi haft av 

just familjehem. Samtidigt har det varit viktigt att inte lägga för mycket av våra egna 

naiva teorier (Olsson 2009) i våra frågor, då det hade kunnat göra att vi missat att fråga 

sådant som vi trott oss redan veta. Validiteten för vår undersökning känner vi, har blivit 

mycket god då vi under våra intervjuer använt oss av en intervjuguide där vi undvikit att 

lägga in våra naiva teorier och respondenterna har fått lov att berätta öppet om sina 

upplevelser i familjehemmet. För att ge så stor reliabilitet som möjligt i vår 

undersökning så har vi läst varandras intervjuer och diskuterat dem.  Vi har haft 

undersökningens syfte och frågeställningar som ”en röd tråd” i vårt arbete. 

Informanternas subjektiva upplevelser har legat till grund för de svar vi fått. Resultatet 

bygger på detta och kan alltså inte representera alla familjehemsföräldrars biologiska 

barns upplevelser av att leva i familjehem. Intervjuerna har gett oss mycket användbart 

material. Detta har berott mycket på hur intervjufrågorna utformats. Att de i sin 

utformning grundats på studiens syfte och frågeställning. Det har också varit 

betydelsefullt hur intervjuaren ställt frågorna till respondenten. 

 

Intervjuforskaren är sitt eget forskningsverktyg. Intervjuarens förmåga att 

förnimma den omedelbara innebörden av ett svar och den horisont av 

möjliga innebörder som öppnar sig är avgörande. Detta kräver i sin tur 

kunskap om och intresse för forskningsämnet och den mänskliga 

interaktionen i intervjun samt även kännedom om olika intervjutekniker 

(Kvale & Brinkmann 2010, s. 150). 

 

Hur intervjufrågorna presenterats för intervjupersonen kan ha påverkat 

intervjupersonens svar. Eftersom det inte är säkert att informanterna ger precis samma 
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svar vid ett annat tillfälle kan det ha påverkat undersökningens reliabilitet. För att uppnå 

hög reliabilitet behöver måttet vara stabilt och inte störas av variationer i tid, plats eller 

intervjuare (Larsson, Lilja & Mannheimer 2010). Vi utgår ifrån att svaren grundat sig på 

respondentens situation vid det aktuella tillfället. Av det kan slutsatsen dras att resultatet 

av denna undersökning inte är sann för all framtid. Våra kunskaper och intresset för 

ämnet samt vår förförståelse, har också haft betydelse för att vi förstått svaren rätt och 

då kunnat ställa fler och mer relevanta följdfrågor som i sin tur kunnat ge bredare svar. 

Vi har i bearbetningen av vår kvalitativa studie beaktat reliabiliteten genom att läsa och 

diskutera varandras intervjuer. Därför har vi säkerställt att vi har förstått och tolkat det 

inspelade materialet på ett så rättvisande sätt som möjligt. Under intervjuernas gång har 

vi återkopplat till frågorna genom att fråga respondenterna om vi uppfattat svaren 

korrekt. I våra diskussioner har vi analyserat varandras intervjuer och gjort 

sammanställningar av intervjupersonernas svar. 
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6. Resultat och analys 

Här följer först en presentation av respondenterna och deras uppväxtmiljöer, för att 

läsaren lättare ska kunna följa med i analys och redovisning av resultatet. Materialet 

från intervjuerna, där respondenterna har berättat om sina unika upplevelser har sedan 

analyserats. Analysen har gjorts med hjälp av olika teman, som grundas på 

undersökningens syfte och frågeställningar samt koppling till relevant forskning och 

litteratur. Resultaten redovisas med hjälp av Anknytningsteorin, KASAM och 

Systemteorin, för att ge en bra förståelse av de resultat vi kommit fram till. 

 

6.1 Presentation av respondenter 

Anders är en man i tjugoårsåldern. Han är gift och väntar sitt och makans första barn. 

Anders växte upp tillsammans med mamma, pappa och sin två år yngre biologiska bror, 

Alexander. Under hans uppväxt har familjen haft två familjehemsplacerade flickor (11 

och 13 år yngre än Anders). Amanda kom till familjen vid 2 års ålder, hade sporadisk 

kontakt med sina biologiska föräldrar. Agnes kom till familjen vid 2 månaders ålder och 

hade ingen kontakt alls med sina biologiska föräldrar. Familjen bodde på bondgård på 

landet och föräldrarna tog på sig uppdraget som familjehem när Anders var 13 år. 

Familjen har även fungerat som jourhem. Anders flyttade hemifrån vid 18 års ålder. 

Anders är bror till Alexander, som också är en av våra respondenter. 

 

Alexander är en man i tjugoårsåldern. Alexander har växt upp på en gård på landet 

tillsammans med sina föräldrar och sin två år äldre biologiska bror, Anders. Alexander 

var ungefär 11 år när föräldrarna tog på sig uppdraget som familjehem. Under hans 

uppväxt har familjen haft två familjehemsplacerade barn, 9 och 11 år yngre än 

Alexander. Amanda kom till familjen vid 2 års ålder och hade sporadisk kontakt med 

sina biologiska föräldrar. Agnes kom till familjen vid 2 månaders ålder och hade ingen 

kontakt alls med sina biologiska föräldrar. Alexander är bror till Anders, som också är 

en av våra respondenter. 

 

 Birgitta är en kvinna i fyrtioårsåldern. Birgitta är sambo och hon och sambon har 

sammanlagt sex barn, varav ett barn är deras gemensamma. Birgitta och hennes sambo 

har haft jourhem tidigare. Familjen har ansökt om att bli familjehem. Birgitta växte upp 
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tillsammans med mamma, pappa, äldre bror och en 9 år yngre syster, utöver det har hon 

en äldre bror som hade flyttat hemifrån. Birgittas mamma arbetade som dagmamma. 

Birgittas pappa körde mjölkbil. På somrarna hade de sommarbarn under några år. När 

Birgitta var 11 år tog familjen på sig uppdraget som familjehem. Under Birgittas 

uppväxt har familjen haft två till tre barn placerade hos sig samtidigt. Barnen bodde i 

familjen i 3-4 år. I regel var barnen i tonåren. 

  

Fredrik är en man i tjugoårsåldern. Han har inga biologiska syskon. Föräldrarna började 

ta emot Tysklandsbarn redan innan Fredrik föddes. (När Berlinmuren föll, var det 

många barn från främst Östtyskland, som var undernärda. De kom då till familjer i 

Sverige under somrarna för att ”äta upp sig”). När Fredrik var ungefär 6 år tog 

föräldrarna på sig uppdraget som familjehem. Sedan dess har Fredrik växt upp i 

familjehem som biologiskt barn till familjehemsföräldrar. Familjen har även fungerat 

som stödfamilj och jourfamilj. 

 

Lina är en kvinna i tjugoårsåldern. Lina har vuxit upp tillsammans med sina föräldrar 

och sin biologiska syster, Lotta som är 8 år yngre. Familjen har under Linas uppväxt 

haft två familjehemsplacerade barn. Lovisa som är cirka 7 år äldre än Lina, Linn som är 

4 år yngre än Lina samt Lena som bodde i familjen på prov i en vecka men sedan 

flyttade vidare. Lina var 8 år när föräldrarna tog på sig uppdraget som familjehem och 

det första barnet placerades i familjen. När Lina var 12 år placerades det andra barnet i 

familjen. 

 

Sara är en kvinna i trettioårsåldern. Hon har växt upp tillsammans med sin mamma, 

som dog när Sara var 15 år, och sin pappa samt Saras 6 år äldre adoptivsyster. 

Föräldrarna åtog sig uppdraget som familjehem när Sara var 6 år. Under Saras uppväxt 

har familjen haft ett familjehemsplacerat barn, en flicka, Susanne som är ett år äldre än 

Sara. Saras familj har även haft sommarbarn boende hos sig innan de blev familjehem. 

 

6.2 Syskonrelationer i familjehem 

För ett drygt sekel sedan hade samhället en helt annan syn på de biologiska barnens roll 

i familjehemmet. Enligt Ann-Sofie Bergmans avhandling (2011) ansågs det i början på 

1900-talet att familjehemsföräldrar inte skulle ha några biologiska barn. Följande citat 
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visar att barnlösa familjehemsföräldrar eftersträvades. En inspektör beskrev att han 

funnit familjehemsföräldrarna vara: 

 

Präktiga, hederliga och barnkära menniskor och då de därtill voro 

barnlösa, är det min fulla övertygelse att barnen här kommer att få den 

bästa omvårdnad och uppfostran (Bergman 2011, s. 102). 

 

En tolkning av varför nämnden såg de barnlösa hemmen som särskilt lämpliga är att det 

skulle finnas utrymme för barnet och att barnet skulle få tillräcklig omsorg. Enligt 

Jundell (1931) kunde det vara till gagn för fosterbarn att vara enda barnet i ett 

familjehem: 

 

Emedan fosterföräldrarna då lättare fästa sig vid fosterbarnet och behandla 

det med samma kärlek och frikostighet, som de skulle kunnat visa ett eget 

barn (Jundel 1931, s. 86). 

 

Under 60- och 70-talen hade synen på de biologiska barnen förändrats. Inspektörerna 

uppmärksammade då relationen mellan familjehemsföräldrarna och deras biologiska 

barn. De såg de biologiska barnens roll i familjen. Relationen skulle vara god och 

okonstlad. Det var viktigt att familjehemsföräldrarna hade lyckats bra med sina egna 

barn. De biologiska barnen skulle vara aktiva, harmoniska, självständiga, trevliga, 

välanpassade, välskötta och väluppfostrade. Även relationen mellan familjehemmets 

biologiska barn och de placerade barnen var av intresse. Det var viktigt att de biologiska 

barnen var positivt inställda till sina familjehemssyskon (Bergman 2011). 

  

Enligt Höjer (2004) är relationen mellan biologiskt barn och familjehemsbarn olika från 

fall till fall. Hon berättar om allt från positiva upplevelser där familjehemssyskonen 

upplevs ha behandlats likvärdigt och jämställt med familjehemmets biologiska barn till 

negativa upplevelser där skillnad gjorts på de placerade barnen och familjehemmets 

biologiska barn, vilket skapar distans och fientlighet i relationen mellan de placerade 

barnen och familjehemmets biologiska barn. De positiva erfarenheterna, där de 

biologiska barnen uttrycker att de tycker om att umgås med sina familjehemssyskon, är 

dock övervägande (ibid.). 
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Hur upplever då de biologiska barnen i familjehemmet sin relation till de placerade 

barnen? Det finns en del mönster i respondenternas beskrivningar av sin upplevelse och 

syn på syskonskapen i familjehemmen. Anders och Alexander upplevde en lika stark 

syskonrelation till sina ganska mycket yngre familjehemssystrar som till varandra, som 

biologiska syskon. De övriga respondenterna har inte upplevt syskonskapet till sina 

familjehemsyskon lika starkt. De har heller inte haft samma stora ålderskillnad till de 

placerade barnen som Anders och Alexander har haft. Fredrik, Lina och Birgitta har alla 

haft den kommande separationen från de placerade barnen i tankarna från början och 

har upplevt att de har haft en mer kompisaktig relation till de placerade barnen. De 

familjehem där Anders, Alexander och Sara växte upp som biologiska barn hade samma 

barn placerade hos sig under en längre tid. Dessa barn hade dessutom ingen eller 

mycket sporadisk kontakt med sina biologiska föräldrar. Fredriks, Linas och Birgittas 

familjer hade placerade barn under kortare perioder, som flyttade och nya barn som 

flyttade in, under de biologiska barnens uppväxt. 

 

Alla våra respondenters familjer har ett relativt jämlikt bemötande av alla barn som bor i 

familjehemmet. I alla fall sett ur de biologiska barnens perspektiv. Vi kan konstatera att 

det i många fall upplevs som viktigt för de biologiska barnen att känna att de betyder 

mycket för sina biologiska föräldrar. Den vetskapen hos de biologiska barnen ger en 

trygghet som kan minska känslan av konkurrens med de placerade barnen. 

Systemteorins förespråkare menar att familjen är ett system där alla delar påverkar 

varandra och vid förändring i familjekonstellationen, försöker familjen åter komma till 

en jämn balans i den nya konstellationen (Broberg et al.). Om då familjen är stabil och 

familjehemmets biologiska barn känner sig delaktiga i familjehemmet, fungerar oftast 

relationen med de placerade barnen bättre (Höjer 2004). Anknytningsteorin bekräftar att 

om de biologiska barnen, genom sin uppväxt, tillskansat sig en trygg bas att stå på eller 

inte, skulle deras roll i familjehemmet kunna ha stor betydelse för hur det placerade 

barnets situation i familjehemmet utvecklar sig. De biologiska barnens trygghet och 

mående kan ”make or brake” en placering.  

 

Med anknytningsmetoden visar Broberg et al. (2010) att barn som tidigt har utvecklat 

en trygg anknytning till föräldrarna, bygger kompletterande inre arbetsmodeller av sig 

själva i samspel med andra, som innehåller både självtillit – jag är en person som andra 

räknar med, jag är värdefull i andras ögon – och tillit till föräldern – du finns där när jag 
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behöver dig och du använder din klokskap och styrka för mitt bästa. De inre 

arbetsmodellerna använder barnet så småningom i mötet med världen, för att styra sitt 

eget handlande och för att förutsäga hur andra kommer att bemöta honom/henne (ibid.). 

På så sätt skulle det biologiska barnet som på detta sätt utvecklat en trygg och stabil 

grund, kunna bemöta det placerade barnet och dess eventuella behov på ett sätt som 

skulle innebära en positiv tillvaro för det placerade barnet och som skulle kunna 

förstärka syskonrelationen mellan det biologiska barnet och det placerade barnet. Det 

biologiska barnet blir då en tillgång för det placerade barnet. 

 

De biologiska barnen har enligt föräldrarna fått förståelse för andra människors 

situationer, övat upp sin empatiska förmåga och blivit mer toleranta. Biologiska barn 

som själva beskrivit sin situation, menar också de att de har sett det som en tillgång att 

få en insikt i andra människors levnadsförhållanden, att de har fått en empatisk förmåga 

och en större förståelse för svårigheter som människor kan råka ut för (Höjer & 

Nordenfors 2006). 

 

Jag har väl fått lite mer förståelse för hur illa det kan vara, i andra familjer 

och jag har liksom förstått att om någon var elak, ifall någon mobbade en i 

skolan så förstod man mer … man kände inte bara att den här människan är 

elak mot mig utan det är oftast familjesituation och något hemifrån. Så den 

förståelsen känner jag att man har (Fredrik). 

 

… att man har större förstående. Man vet om vad som finns och vad som är 

problemet i dagens samhälle… Det är väl en rätt så stor lärdom av det och 

ja … nej det är väl den största reflektionen … (Alexander). 

 

… jag har fått större förståelse för att olika människor har olika situationer 

i livet Att alla har det inte bra. Utan det fick jag lära mig väldigt tidigt att 

vissa barn har inga föräldrar som kan ta hand om dem eller vill ta hand om 

dem så här … så på det sättet har jag väl. Det tycker jag väl att det är 

positivt att jag har fått lära mig det liksom (Sara). 

 

Här kan vi med hjälp av KASAM (Antonovsky 2005), som teori, se att 

familjehemsuppdraget i sig kan bidra till att det biologiska barnet, genom den insikt, 
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han eller hon får, uppnår en högre grad av KASAM. Att i sin vardag kunna hjälpa 

någon som har det svårt och i det uppdraget nå en förändring som gör att personen får 

det bättre, kan ge en meningsfullhet samtidigt som det biologiska barnet får en ökad 

hanterbarhet när det gäller svåra situationer. Att förstå att samhället inte är lika för alla 

och att vi som individer också är olika gör att en ökad begriplighet uppnås. 

 

Vi har i vår undersökning sett att relationen mellan familjehemmets biologiska barn och 

de barn som placerats i familjehemmet, upplevs olika av de olika respondenterna.  

Anders har upplevt relationen till de placerade barnen som en syskonrelation, utan 

skillnader i omsorg eller annat betydande under uppväxten. Under intervjun med 

Anders uttrycker han känslan att det är en syskonrelation som dels har vuxit fram under 

många år och som troligen kommer att bestå. Anders var 13 år när den första flickan, 

som då var två år, placerades i familjen. Två år senare placerades den yngsta flickan, 

som då var några månader gammal, i familjen. 

  

Det är mina syskon. Det är bara så. Dom som säger något annat… visst hon 

heter Olsson … men vem hon kommer ifrån … det berör inte mig. Bara hon 

har det bra. Hon kommer vara det … så länge hon lever. Det är fortfarande 

mina småsyskon (Anders). 

 

Även Alexander uttrycker en stark syskonrelation till de placerade barnen. Alexander 

var 11 år när den första flickan, som då var två år, placerades i familjen. Två år senare 

placerades den yngsta flickan, som då var några månader gammal, i familjen. 

   

Det är ju ett syskon för mig, det är inget annat ju. Det är ju alltså, det är ju 

som mina biologiska småsyskon det är ju, jag ser ju inte dem som något 

annat (Alexander). 

 

Birgitta upplevde inte relationen till de placerade barnen som syskon utan mer som 

tillfälliga kompisar. Birgitta var 11 år när det första barnet placerades i familjen. Hon 

tyckte alltid att det var spännande när det skulle komma nya barn. Dock blev det aldrig 

någon riktig syskonrelation mellan Birgitta och de biologiska barnen. Det var oftast två 

eller tre barn placerade i familjen samtidigt. Barnen var ofta lite äldre än Birgitta. Under 

uppväxten kände hon konkurrens till en flicka som dock inte stannade i familjen så 
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länge. Birgitta tror att hennes 9 år yngre syster nog kände mer konkurrens till de 

placerade barnen. Hon har alltid varit medveten om att de placerade barnen inte skulle 

stanna så många år i familjen. 

 

Vi har liksom inte sagt syster och bror, utan det har varit namnen. Det är 

bara en kille som har sagt syrran till mig. Jag har inte känt syskonskap på 

det viset till dem. Det är ju skillnad. Det har väl mer varit kompis, kan man 

väl säga. Nära kompis (Birgitta). 

 

Fredrik upplevde också syskonrelationen till de placerade barnen men upplevde 

samtidigt att det inte var en vanlig syskonrelation eftersom han hela tiden såg för sig att 

de skulle försvinna så småningom. Fredrik har levt med andra barn boendes i familjen 

under hela sin uppväxt. Till en början var det tillfälliga placeringar men det blev 

familjehemsplacerade barn i familjen från att han var 6 år. Som mest bodde det tre 

placerade barn i familjen samtidigt men oftast var det inte mer än två. Enligt Fredrik 

hade han alltid någon att leka med när han ville det. De placerade barnen var oftast i 

hans egen ålder. Dock visste han att de placerade barnen skulle försvinna så 

småningom. Systemteorin säger att det finns en abstrakt gräns som familjen själv sätter 

upp för att systemet (familjen) ska bestå (Schjødt & Egeland 1994). I Fredriks fall var 

familjehemsbarnen, som kom och gick i familjehemmet, en så naturlig del i familjens 

vardag, att de i de flesta fall föll in i systemet även om de inte alltid var där längre 

perioder. Skillnaden i ett familjehemssyskonskap jämfört med ett biologiskt syskonskap 

är enligt Fredrik, att familjehemssyskonskapet är under en begränsad tid. Han tror också 

att bandet som finns mellan biologiska syskon är starkare. Han jämför det med bandet 

som han har till barndomskamrater som han fortfarande umgås med, där den 

gemensamma historia de har bakom sig gör att de har väldigt mycket gemensamt även 

om de är väldigt olika som personer. Fredrik har aldrig känt någon konkurrens mellan 

sig och de placerade barnen.    

 

De blev ju som syskon helt enkelt. För det blev ju oftast under en längre 

tid... Det blev att man såg dem som syskon helt enkelt. … Jag hade ju alltid 

någon att växa upp med. … sen samtidigt har jag ju också fått vänja mig vid 

att de kommer försvinna efter ett tag. Så man kan inte bli för bra vänner 

(Fredrik). 
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Lina var 8 år och hennes biologiska lillasyster var 1 år när den första flickan, som då var 

15 år placerades i familjen. Fyra år senare placerades nästa flicka i familjen. Den flickan 

är 4 år yngre än Lina. Linas upplevelse av relationen till de placerade barnen är inte 

riktigt en syskonrelation. Det är skillnad tycker hon, gentemot den relation hon har till 

sin biologiska lillasyster. Lina menar att Lovisa bodde i familjen bara under 5 år och 

sedan hon flyttade har de växt ifrån varandra. Lina upplevde att de placerade barnen, på 

något sätt sökte sig från familjen till sina egna liv och att de inte riktigt kom in i 

familjen som hon och hennes biologiska syster. … alltså vi känner ju att hon tillhör ju 

familjen och så men ... hon har liksom ett eget liv, eller hur man ska säga ... utanför vår 

familj. Samtidigt säger Lina att Linn står henne närmare än en kompis skulle göra. Hon 

ser Linn som en familjemedlem. Lina berättar att hon tyckte det var häftigt med Lovisa, 

som var så mycket äldre och hennes kompisar. Hon såg upp till Lovisa. Linn var mer 

som ett jobbigt småsyskon när hon kom till familjen. 

 

Sara upplevde en helt annan relation till det placerade barnet som syskon. Sara var 6 år 

och hennes adoptivsyster var 15 år när en flicka, Susanne, som då var 7 år, placerades i 

familjen. Föräldrarnas tanke var nog, enligt Sara, att de två skulle kunna bli kompisar 

när de var så pass jämnåriga. Sara och Susanne kom aldrig överens. I efterhand har Sara 

fått veta att Susanne upplevde stor konkurrens och avundsjuka gentemot Sara eftersom 

Sara hade sina föräldrar så tillgängliga och hon själv inte hade tillgång till sina 

biologiska föräldrar. Sara gick ofta undan och lät Susanne hålla på med sitt. Sara 

berättar att även om Susanne kunde vara väldigt elak, tillät hon ingen annan i skolan att 

vara elak mot Sara. Hon försvarade Sara där. 

 

Vi kom inte överrens överhuvudtaget. Mestadels för att hon... Hon och jag 

vi har pratat om det, för nu kommer vi bra överens. Så vi har pratat om det. 

Och hennes version av det var att hon inte alls tyckte om mig. För jag hade 

mina föräldrar och hon hade ingen av sina… eller ja, hennes mamma finns 

ju, men det är ju inte mycket till mamma så att säga. Så hon var avundsjuk. 

Så där kom vi inte överrens alls. Vi bråkade alltid, slogs gjorde vi. När jag 

och Susanne var ensamma hemma... Hon kunde få konstiga ryck och jag var 

livrädd för henne ett tag... Jag vågade aldrig berätta det för mina föräldrar. 
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Jag var som sagt väldigt rädd för henne. Så jag vågade aldrig säga 

någonting. Hon sa att hon skulle slå mig (Sara). 

 

Relationen i dag till de barn som är eller har varit placerade i respondenternas hem, 

visar ganska entydigt att de biologiska barnen och de placerade barnen tappar kontakten 

efter att de placerade barnen har flyttat från familjehemmet. Däremot är relationen 

fortgående i de fall där det biologiska barnet har flyttat hemifrån men det placerade 

barnet fortfarande bor kvar i familjehemmet. När det gäller Anders relation med 

familjehemssyskonen idag säger han: 

 

… att komma hem till töserna idag är jättekul … det är fart och fläkt där… 

det går i 220… Så fort det kluddar med telefoner och datorer och sådant, så 

är det ju bara på luren och ringa till oss, så ska vi komma hem och göra vid 

det. De ser oss som … storabröder (Anders). 

 

Birgitta har kontakt via sociala medier, med några av de placerade barnen idag. De 

träffas någon gång när de hälsar på hos Birgittas föräldrar. Fredrik har i stort sett ingen 

relation idag till de barn som har varit placerade i familjen. De har endast någon 

sporadisk kontakt via sociala medier. Lina upplever att hon och familjehemssystern 

Linn kommer att ha roligt och följa varandra under hela livet. Lina berättar att 

relationen med Linn och hela hennes familj har varit väldigt intressant att följa efter som 

de kommer från ett annat land med en annan kultur. Lina tyckte det var tråkigt när 

Lovisa flyttade. Eftersom hon flyttade ganska långt bort har kontakten mellan dem 

brutits. Lina har varit och hälsat på hos Lovisa en gång. Sara och hennes 

familjehemssyster Susanne fick en något bättre relation när de började på olika skolor 

och på så sätt kom ifrån varandra. Sara beskriver sin nuvarande relation till 

familjehemssystern. 

 

Nu så är den … det är inte så mycket till relation längre. Utan vi skriver 

brev och smsar. Vi ringer ibland och facebookar och så här, men vi har inte 

träffats på jag vet inte, flera, flera år (Sara). 
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6.3 Personlig påverkan 

Respondenterna berättar också om sådant som de har reflekterat över under sin uppväxt 

i familjehem, som biologiskt barn till familjehemsföräldrarna. Alla våra respondenter 

har mer eller mindre upplevt att deras uppväxt i familjehem som biologiskt barn till 

familjehemsföräldrarna har påverkat dem på olika sätt. Anders har som han säger lärt 

sig mycket genom att ha många olika sorters människor omkring sig. 

 

… vi har haft allt möjligt folk där hemma. Jag gör inte skillnad på folk och 

folk. Som Agnes, hon är mörk, men jag gör ingen skillnad på det i alla fall 

(Anders). 

 

Anders berättar om ett tillfälle som fick honom att reflektera ordentligt över sin och 

familjens situation: 

 

Vi var ju iväg någon gång när mormor och morfar passade töserna. Bara 

jag, morsan och farsan och lillebror åkte till Helsingborg. Vi satt bara tysta 

i bilen hela vägen. Efter åt sa vi att, tänk vad skönt det hade varit att alltid 

haft det så. Då sa morsan, ja och tänk vilket helvete de (flickorna) hade haft 

om de inte hade varit hos oss (Anders). 

 

Ingrid Höjer och Monica Nordenfors (2006) bekräftar att liknande tankar bland de 

biologiska barnen förekommer. Barn har gett uttryck för en önskan att någon gång få 

vara ”bara vara vår familj”. De längtar efter att få ”bara vara vi”. Alexander säger att 

hans reflektion över uppväxten bland annat är: 

 

… att man har större förstående. Man vet om vad som finns och vad som är 

problemet i dagens samhälle. Man har ju sett andra familjehem som inte 

har samma filosofi som vår familj och det sårar en djupt när man ser att de 

delar på sina biologiska barn och familjehemsbarnen, eller lämnar iväg 

familjehemsbarnen på somrarna…(Alexander). 

 

Birgitta upplever att hon har lärt sig att man ska vara lugn och prata om saker och ting 

och reda ut dem. Tålamod är viktigt säger hon. Fredrik upplever att han har fått lite mer 
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förståelse för hur illa det kan vara i andra familjer och har förstått att om någon är elak, 

har han mer förståelse för att det är familjesituationen som ofta är problemet bakom 

beteendet. Han berättar att han blivit mer tolerant mot andra människor. 

 

Som förälder någon gång, kommer jag att ha större förståelse för andra 

familjers barn och varför de beter sig på ett visst sätt mot mina barn till 

exempel (Fredrik). 

 

Fredrik upplever att han nog har fått en lite skev bild av andra familjer, en skev 

världsbild, eftersom de har haft många barn placerade i familjen, som har haft en massa 

problem med sina familjer. En annan sak som Fredrik reflekterat över är att han ganska 

ogärna blir för bra vän med folk för att han tänker att han ska kunna släppa taget lätt. 

Lina tycker att hon har fått större tålamod i och med att familjen har varit familjehem 

och hon har fått uppleva det, att de placerade barnen, i alla fall Linn hade mycket 

häftigare humör, än vad Lina och Lotta har haft. Lina upplever att: Det har varit mycket 

mer konflikter, än om vi inte haft dem här. Sara har reflekterat över sin uppväxt och 

berättar att: 

 

Jag tror att vi hade haft det bättre som familj om vi inte hade haft Susanne, 

men sen samtidigt kan jag väl inte säga att jag ångrar att vi har haft henne. 

Just då tyckte jag att det var en pina … men nu … efter att vi började 

komma bättre överens så ser jag det på ett mer positivt sätt (Sara). 

 

Sara tycker sig ha fått en större förståelse för att olika människor har olika 

livssituationer. Hon har tidigt sett, att alla har det inte bra och att vissa barn inte har 

föräldrar som kan eller vill ta hand om dem. Sara säger att hon har väldigt stort tålamod 

med besvärliga barn. Hon har fått lära sig att behärska sina känslor och att bita ihop. 

Hon har alltid haft svårt för att lita på folk. 

 

6.4 Relation till föräldrar 

Familjehemsföräldrar som själva redogör för de biologiska barnens situation i 

familjehemmet, framhåller att de egna barnen har tillägnats en ökad förståelse för andra 

människors situationer och att de har övat upp sin empatiska förmåga samt att barnen 
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lärt sig att vara mer toleranta (Shaw & Lebens 1977; Poland & Groze 1993; Pugh 1996; 

Talbot 1997; Familjeplejen i Danmark 1998; Höjer 2001). Att växa upp med 

familjehemssyskon blir en tillgång. Även de biologiska barnen själva menar, när de 

kommit till tals, att de ser det som en tillgång att få insikt i andra människors liv och att 

få öka sin empatiska förmåga samt att skaffa sig en större förståelse för andra 

människors svårigheter (Talbot 1997; Familjeplejen i Danmark 1998).  

 

Negativa effekter av familjehemsföräldraskapet kan vara att de egna (biologiska) 

barnens tillgång till föräldrarnas tid drastiskt minskar då ett annat barn placeras i 

familjen. De barn som placeras i familjehem har ofta stora behov av uppmärksamhet, 

närhet och tillsyn, och de egna barnen får med nödvändighet stå tillbaka (Höjer & 

Nordenfors 2006). I en undersökning (Höjer 2001) berättade en mor att vare sig hon 

eller hennes man hade uppmärksammat att yngsta dottern hade problem förrän flickans 

lärare påpekade det. Ett tydligt exempel på att familjehemsföräldraskapet tar så mycket 

kraft och energi att de egna barnen försvinner ur synfältet (ibid.). En annan negativ 

effekt på familjehemskapet, kan vara att de biologiska barnen ”förlorar sin 

oskuldsfullhet”. Genom att leva med familjehemsplacerade barn kommer de i kontakt 

med svåra mänskliga problem och livssituationer som de annars kanske inte skulle göra 

(Pugh 1996; Höjer 2001). 

 

Några av våra respondenter har upplevt situationer i möten med framförallt de placerade 

barnens föräldrar, där de placerade barnens föräldrar har varit drogpåverkade. De har 

alla på ett eller annat sätt reflekterat över att det placerade barnet farit illa hos sina 

biologiska föräldrar. Dessa upplevelser har gjort att de biologiska barnen som vi har 

pratat med har upplevt att de fått insikt i andra människors livssituation. 

 

KASAM (Antonovsky 2005) är teorin om Känslan Av SAMmanhang, vilken består av 

tre beståndsdelar. Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet som på olika sätt kan 

mätas. Personer med hög grad av KASAM sägs ha större resurser att bemöta sin 

omgivning och jobbiga saker som sker runt omkring, som olika motgångar i livet. Barn 

som lever i familjehem som biologiska barn till familjehemsföräldrarna, riskerar många 

gånger i sin vardag att möta svårigheter som följer med de placerade barnen i form av 

destruktivt beteende, koncentrationssvårigheter, reaktioner på svåra händelser och så 

vidare. Här har familjehemsföräldrarna ett stort ansvar och en stor uppgift som följer 
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med uppdraget att fungera som familjehem. Ansvaret att stötta, hjälpa, förbereda och 

informera det biologiska barnet inför och under en placering, för att inte det biologiska 

barnet istället ska få en sämre situation. Begriplighet, att informera, berätta och förklara 

för det biologiska barnet, efter ålder och mognad, vad uppdraget som familjehem 

innebär och vad som kommer hända framöver med placeringar av nya barn i familjen 

och framför allt varför barnen behöver placeras i barnets familj och varför ni som 

föräldrar tar på er uppdraget. All denna information gör att det biologiska barnet 

begriper vad som sker runt omkring och inte känner osäkerhet inför situationen. 

Hanterbarhet, att lära det biologiska barnet hur han eller hon kan bemöta olika 

situationer som kan uppstå, beroende på vad det placerade barnet har med sig i form av 

beteende, rädslor, språk, kultur, förmågor. Meningsfullhet, att berätta och framhålla det 

positiva med att vara familjehem, som till exempel att hjälpa någon som behöver det 

och att lära känna nya människor som kan komma att fungera som en ny kompis eller 

ett nytt syskon. Om dessa faktorer beaktas och uppfylls är det biologiska barnet bra 

rustat för att kunna bemöta även svårare situationer. Relationen mellan det biologiska 

barnet och det placerade barnet har då betydligt större möjligheter att bli bra och 

givande för båda parter. På så sätt kan även det biologiska barnet få en funktion som en 

del i familjehemmet, vilket kan bli till stor fördel för det placerade barnet i form av ett 

tryggt syskonskap. Men som sagt ansvaret för detta ligger på de vuxna, föräldrarna i 

familjen, som bär det största ansvaret för de barn som lever i familjen. I fall där de 

biologiska barnen har fått information av föräldrarna om det barn som ska komma att 

placeras i familjen visar det sig att relationen mellan det biologiska barnet och det 

placerade barnet påverkas positivt (Höjer & Nordenfors 2006). 

 

Vi har försökt ta reda på respondenternas upplevelser av relationen de haft till sina 

biologiska föräldrar. Vi frågade dem vad de upplevt när det gäller hur föräldrarna 

fördelade sin tid och uppmärksamhet på barnen. I Anders familj har de alltid varit öppna 

och de har kunnat ”bolla” mycket med framför allt sin mamma. Enligt Anders är det 

nödvändigt. Han tycker att föräldrarna inte gjorde någon skillnad på de biologiska eller 

de placerade barnen. Alla fick göra det de tyckte var roligt, med fritidssysselsättningar. 

Han upplever att de saker som är olika när det gäller hans uppväxt och systrarnas beror 

inte på att han är biologiskt barn och att de är placerade barn utan de beror på den stora 

skillnaden i ålder.  
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… jag och lillebror … har haft kämpigt, att vi inte stått i centrum längre, 

utan, men det kvittar ju. Det är ju vilken familj som helst som får sladdbarn, 

så blir det ju jobbigt för de äldre… Jag har aldrig känt mig orätt behandlad 

på det viset … nej, undansatt eller så, och delat på oss, det har de aldrig 

gjort (Anders). 

 

Anders relation till föräldrarna var bra till en början men blev efterhand mer spänd. 

Anders tror att det berodde på att han var tonåring och att samtidigt fick småsyskon. 

Han tror också att föräldrarnas heltidsarbete var en stor del i det hela. Den spända 

stämningen bidrog till att Anders sökte sig till kompisar och flickvän som bodde långt 

bort och så fort han var klar med skolan och fick jobb, flyttade han hemifrån. Trots detta 

säger Anders nu i efterhand att det ändå har varit positivt att få ta så mycket ansvar som 

han fick göra. Alexander ser inte några större skillnader i hur han och hans bror har haft 

det under uppväxten jämfört med hur familjehemssystrarna har haft det. Han berättar: 

 

Vi gjorde väl allting ihop, så det har vi alltid gjort … Vi var ju i tonåren så 

jag tycker inte vi behöver någon extra tid. Alltså, jag behövde inte det. Men 

sen har jag varit på mitt vis, men alltså det har inte varit någon skillnad. 

Men givetvis krävde de två mycket mer än vanliga barn (Alexander). 

 

Han tycker att han och de andra barnen har fått den tid och hjälp de behövt av 

föräldrarna. Alexander berättar att det var hans mamma som tog det största ansvaret för 

de placerade barnen. Framförallt eftersom det var hon som ville ta på sig uppdraget som 

familjehem mest och så var hon ju hemma med flickorna. Alexanders pappa arbetade 

längre iväg. Alexander har aldrig känt någon konkurrens gentemot flickorna. När 

familjen gör något tillsammans är det för alla. Birgitta har alltid haft en bra relation till 

sina föräldrar. Familjen hittade på mycket tillsammans och då skulle alla vara med. Hon 

tror att de alla fick den tid de behövde av föräldrarna eftersom Birgittas mamma 

arbetade som dagmamma och alltid fanns till hands hemma för alla barnen. 

 

Det positiva har varit att det alltid har varit någon hemma. Min mamma har 

ju alltid varit hemma och stöttat (Birgitta). 
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Birgittas mamma var också den av föräldrarna som tog störst ansvar för de placerade 

barnen, mycket beroende på att Birgittas pappa inte arbetade nära hemmet. Dock var det 

Birgittas pappa som var den som var mer bestämd och höll ordning på barnen. Birgitta 

tror att de biologiska barnen nog fick någon sak eller peng extra om de behövde. 

  

… så visst, lite skillnad har det varit, men det har ju aldrig varit att 

familjehemsbarnen varit utan något heller. Jag tror inte de har känt att de 

inte har fått… (Birgitta). 

 

Fredrik är föräldrarnas enda biologiska barn. Han säger själv att han har en bra relation 

till sina föräldrar och har alltid känt att han kunnat prata med dem om han haft något 

problem. Fredrik har alltid förstått och känt sig trygg i, att han har betytt allt för sina 

föräldrar. 

 

Jag har alltid vetat att jag har kommit i första hand, men det är ju inte som 

att de har sagt det när alla barnen var samlade … Jag har liksom känt att 

de har menat att jag betyder mest. Men sen har jag då liksom tänkt att de 

andra behöver mina föräldrar mer än vad jag behöver dem. Jag kan ju 

alltid gå till dem i fall jag har något problem när jag behöver det (Fredrik). 

 

Fredrik känner att han har haft sina föräldrar hemma mer än kanske andra barn i andra 

familjer har haft och att han fick den tid han behövde med dem. Enligt Fredrik var det 

hans mamma som tog det största ansvaret för de placerade barnen eftersom hans pappa 

har haft längre till arbetet, men att de ändå har delat på ansvaret. Föräldrarna har varit 

noga med att framhålla att de inte är de placerade barnens nya föräldrar utan att de finns 

till som andra vuxna för att hjälpa till. 

  

Då har man ju känt att efter som jag har så fina föräldrar, så kan jag ju lika 

gärna dela med mig lite av dem. Då behöver jag ju inte ha dem för mig 

själv. Det är väl lite så man har tänkt (Fredrik). 

 

Lina berättar att hon och hennes syster hade en nära föräldrarelation framförallt till 

deras mamma. De har alltid kunnat prata med sin mamma när de behövt. Hon berättar 

att de brukade hitta på mycket tillsammans i familjen och att alla barnen fick den tid de 
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behövde, som hon upplevde det. Enligt Lina har alla fått göra det de velat på fritiden. 

Lina upplever att hennes mamma drar det största lasset när det gäller de placerade 

barnen, eftersom hon har arbetat deltid och Linas pappa har arbetat heltid. Lina säger 

att: Ja, jag har aldrig känt det liksom att … att vi har hamnat … utanför. Enligt Sara, 

arbetade hennes pappa mycket, så det var mamma som de hade en starkare relation till. 

Hon upplever att hon nog hade haft en bättre relation till sina föräldrar om de inte hade 

haft ett placerat barn. Saras mamma blev sjuk i cancer, när Sara var ungefär 10 år. När 

mamman blev sjuk, upplevde Sara att familjehemssystern såg det som att mamman svek 

dem, så Susanne blev ännu jobbigare än hon varit tidigare. När Sara var ungefär 15 år 

dog hennes mamma. 

  

När hon var i livet var hon en bra mamma. Pappa var bra när han var 

hemma (Sara). 

 

När det gäller tid med föräldrarna upplevde Sara aldrig att föräldrarna medvetet gjorde 

någon skillnad på henne och hennes placerade syster. De hade samma sysslor hemma 

och de hjälpte till med allt. 

 

Jag fick alltid uppmärksamhet av mina föräldrar om jag behövde det. Det 

handlade inte om det. Det var nog mer att hon … hon tog mer av deras 

krafter, de orkade liksom inte … hon krävde mycket (Sara). 

 

Sara berättar att de pratade om det mesta i familjen och att hon kunde prata med sina 

föräldrar. Samtidigt säger hon att hon inte vågade berätta för sina föräldrar när Susanne 

varit elak mot henne eftersom hon var väldigt rädd för sin syster som sa att hon skulle 

slå Sara. Enligt Sara, var det hennes mamma som tog störst ansvar för barnen så länge 

hon levde. Efter det hade hennes pappa ensam ansvaret för dem. 

 

Vi kan väl säga så här, att Susanne krävde betydligt mer tid, med allt hon 

hittade på. Jag var alltid den snälla, så jag vågade inte ställa till det för jag 

visste att de hade det jobbigt just då med henne, så jag satt på mitt rum och 

läste, så jag krävde inte så mycket tid. Hon däremot krävde betydligt mycket 

mer tid (Sara). 
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Berättelserna visar att de biologiska barnen oftast verkar ta mer hänsyn till föräldrarna 

och familjehemssyskonen än att kräva likvärdig uppmärksamhet. 

 

6.5 Familjehemsuppdraget 

På frågan om de själva kan tänka sig att ta på sig uppdraget som familjehem svarade 

respondenterna väldigt olika. De flesta kunde tänka sig det så småningom, men inte alla.  

 

Ja, som morsan och farsan har gjort, fast inte det glappet mellan barnen. 

Jag skulle tagit dem tätare i ålder. Jag hade inte lämnat över ansvaret på en 

15 åring. Jag är jätte öppen för det. Jag rekommenderar det faktiskt. Jag 

tror inte de barnen som blir mina egna, gör någon skillnad. Det får bli som 

ett syskon det också. Det är inte mer med det (Anders). 

 

Alexander säger att han kan tänka sig att själv ta på sig uppdraget som familjehem 

någon gång. 

 

… men man ska vara lite kallhjärtad för att vara familjehem för att, du får 

inte fästa dig vid barnet på det viset och det är ju svårt … de är ju 

charmknuttar allihop …(Alexander). 

 

Birgitta och hennes sambo har haft jourhem och har ansökt om att få ta på sig uppdraget 

som familjehem. Lina säger att hon kan tänka sig att själv ta på sig uppdraget som 

familjehem någon gång, om hon hade fått bättre stöd från socialförvaltningen än vad 

hennes föräldrar har haft. Sara svarar ja på frågan om hon kan tänka sig att ta på sig 

uppdraget som familjehem, men hon vill inte ha några egna biologiska barn. 

 

Även ifall man hjälper ett barn, så är det kanske tre barn som det går illa 

för (Fredrik). 

 

Fredrik berättar tvärtom att han inte kan tänka sig att bilda familjehem. Han säger att det 

känns som att det är ett hopplöst fall. Fredrik tycker att det borde göras något åt 

problemen i förebyggande syfte. 
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6.6 Delaktighet och socialt stöd 

Vi ville ta reda på hur respondenterna upplevde att de var delaktiga i beslut rörande 

familjehemmet samt vilket ansvar de upplevde att de behövde ta på sig för de placerade 

barnen. Vi ville också veta hur de upplevde behovet av stöd till de biologiska barnen 

utifrån. Enligt Barnkonventionens art. 12.1, så har varje barn rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör henne eller honom. Barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Regeringskansliet 2006). Föräldrarna själva 

är oftast av den uppfattningen att barnen delat deras önskan om att hjälpa någon som har 

det svårt. De menar att barnen har deltagit i diskussioner och i beslut att bli familjehem 

(Shaw & Lebens 1977; Poland & Groze 1993; Pugh 1996; Talbot 1997; Familjeplejen i 

Danmark 1998; Höjer 2001).  

 

I resultatet av våra intervjuer framkom att delaktigheten i beslutet att bli familjehem 

berodde på åldern på familjens biologiska barn. Anders var 13 år när familjen tog på sig 

uppdraget som familjehem. 

 

Dom diskuterade där hemma, har jag för mig, om att vi skulle hjälpa barn, 

då mindre barn. För både jag och Alexander vi sa det, vi ville inte ha syskon 

i vår ålder i så fall, utan i så fall får det vara smått, så vi kan prägla dem 

från grunden (Anders). 

 

Sara som var 6 år när hennes familj tog på sig uppdraget som familjehem har inte 

samma uppfattning. 

 

… jag hade ju inte så mycket att säga till om egentligen, utan helt plötsligt 

så var hon där. Sen vet jag att min mamma och pappa gjorde det för de 

trodde att det var bra för mig också … att få någon jämnårig och så här. Så 

de tänkte att, eftersom min syster är så pass mycket äldre … och så ville de 

säkert göra något ... Jag vet faktiskt inte ... varför det blev som det blev. Jag 

har aldrig frågat dem varför (Sara). 
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Fredrik som även han var ungefär 6 år när hans familj valde att ta uppdraget som 

familjehem berättar hur han tänker om delaktigheten just när man tar beslutet att bilda 

familjehem: 

 

Det är lite svårt, när det är små barn, att de ska vara med och bestämma. 

Jag tror snarare att det är något man får prova och se hur ens egna barn 

uppfattar det. Sen är det ju lättare om man har tonåringar för då kan man 

ändå föra en diskussion om det. Det kan vara svårt att diskutera med de små 

barnen. Det är ju inte säkert att de förstår, hela grejen med det (Fredrik). 

 

Det Fredrik säger stämmer ganska väl med det som Ingrid Höjer och Monica 

Nordenfors (2006) har kommit fram till. Barnens ålder påverkar graden av inflytande 

över om deras hem ska bli ett familjehem eller inte. När det sedan kommer till att fatta 

beslut inom familjen efter att det kommit in placerade barn är våra respondenter relativt 

eniga. Samtliga tyckte att de var delaktiga i beslut, tack vare att de hade en öppen 

relation till sina föräldrar. 

 

Däremot när det gällde att ha ansvar för de placerade barnen, hade åldern på familjens 

biologiska barn, betydelse. De biologiska barn som var äldre fick ofta ta ett större 

ansvar för de placerade barnen än vad de yngre biologiska barnen fick göra. Dock finns 

det ett undantag och det är Sara som växte upp tillsammans med en jämnårig placerad 

flicka. Sara upplevde att hon fungerade som känslomässigt stöd för den placerade 

flickan. Familjehemssystern berättade mycket sådant som hänt bekräftar Sara, Ja mycket 

jobbiga saker som är ... som jag aldrig har berättat för mina föräldrar. Att det 

placerade barnet känner ett annorlunda förtroende för familjehemmets biologiska barn 

än för familjehemsföräldrarna bekräftas av familjehemssekreterarna som, när de tillfrågats 

i Dahlboms (2012) undersökning, är överens om att biologiska barn gör ett större arbete än 

vad föräldrarna är medvetna om. Det placerade barnet anförtror det biologiska barnet 

information som inte föräldrarna anförtrotts. Ett av familjehemmen i Dahlboms (ibid.) 

undersökning, beskriver att deras egna barn fungerar som isbrytare när det kommer 

placeringar till hemmet. Barnen är öppna för att ta till sig nya människor och andra 

kulturer, på ett annat sätt än vuxna. Dessa egenskaper gör att placerade barn lättare 

känner sig välkomna. 
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Höjer och Nordenfors (2006) skriver i sin bok att det i större utsträckning är flickor som 

tar större ansvar för de placerade barnen än vad pojkar gör. Detta kan säkert bero på vad 

man lägger i ordet ansvar, men utifrån vår undersökning verkar det som att det var 

ganska så lika när det gäller att ta ansvar för sina placerade syskon. Männen i vår 

undersökning har i de flesta fall hjälpt till med att skjutsa de placerade barnen till olika 

aktiviter och i vissa fall hjälpt till med att passa barnen när de är små, med allt vad det 

innebär som blöjbyte och liknande. Anders berättar om sin upplevelse: 

 

I och med att morsan och farsan jobbade heltid och flickorna var så pass 

små … kände jag … att det blev väldigt … mycket blöjbyten och … mycket 

barnpassning. När jag tagit körkort, var det mycket köra och hämta på 

dagis … Det kan jag säga, det blev som att bli pappa då vid 16 års ålder … 

(Anders). 

 

Kvinnorna i vår undersökning har mer tagit ansvar på den känslomässiga biten samt att 

passa de yngre placerade barnen. De biologiska barn som i familjen haft placerade barn 

som varit tonåringar upplevde inte att de har behövt ta så stort ansvar för dem. Birgitta 

som var 11 år när hennes familj blev familjehem och i regel hade äldre barn som var 

placerade hos sig, säger: 

 

Jag kände inte att jag behövde ta ansvar för familjehemsbarnen. De var ju 

tonåringar. Det hade varit skillnad kanske om de varit små barn (Birgitta). 

 

Anders berättar hur det var när föräldrarna inte var hemma: 

 

Jag fick dra det lasset då, och lillebror... han flydde ju fältet med 

fritidsintressen... han fattade ju att ska jag vara hemma så behöver jag byta 

blöjor och passa barnen och det var ju lättare att storebror gjorde det 

(Anders). 

 

Våra respondenter uttryckte att de gärna hade velat ha mer stöd. I stort sett samtliga 

kände att socialsekreterarna kunde ha avsatt tid för att ta reda på hur de, som biologiska 

barn, upplevde sin situation. Följande sex citat beskriver respondenternas upplevda 

behov av stöd utifrån. 
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Socialen har jag inte pratat med något alls. Det var ju mor och far. Socialen 

snackade med mor och far, och mor och far pratade med barnen. De har 

aldrig snackat med mig. Jag tycker ändå att det kunde behövas... jag är 

ändå en del av familjen, så de borde ju ändå ha pratat med mig något. Även 

i fall jag hade det bra så kan jag ju tänka mig andra fall, där en familj som 

blir familjehem när barnen är mellan 5-6 år kanske, och det helt plötsligt 

kommer in syskon som kräver mycket mer uppmärksamhet, att det kan vara 

jobbigt för barnen. Ja, snack med socialen tror jag nog hade varit bra i 

samband med samtal med resten av familjen (Fredrik). 

 

Det enda som jag saknade... när man blev lite äldre... de biologiska 

barnen... någon som hade fångat upp en och tagit en diskussion med en och 

bollat lite frågor och sådant... det är inte fel... De enda jag kunde bolla med 

var ju mamma och pappa och det var ju inte så roligt alltid. Ibland vill man 

ha någon som inte riktigt var familjen... och i och med socialen är där... var 

tredje månad eller vad det är... så … det skadar ju inte med fem minuter, för 

att ... ta ett snack. Det hade inte skadat... Ja, det hade ju räckt en gång i 

halvåret, så de alltså bara precis hade kollat läget med en...(Anders). 

 

Ingen från socialtjänsten pratade med oss biologiska barn. Man var med 

men de pratade inte om hur vi tyckte och kände. Det gjorde de aldrig … 

(Birgitta). 

 

… de har pratat med Linn enskilt och med mamma och pappa enskilt … men 

inte med oss … (Lina). 

 

Nej, det har inte varit någon som speciellt velat höra våra åsikter, 

biologiska barn … som socialsekreterare då … (Alexander). 

 

Jag var inte där. Hon pratade med mamma, pappa och Susanne. Jag var 

inte inblandad i det… alltså jag tycker nog … för det är en rätt stor grej … 

särskilt när det blev väldigt turbulent, så tycker jag nog att jag hade velat 

ha någon som jag kunnat prata med i förtroende … (Sara). 
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Våra respondenter upplevde vid ett eller flera tillfällen under sin uppväxt i 

familjehemmet att det hade känts bra att ha någon utomstående att ventilera sina tankar 

med. Enligt Höjer och Nordenfors studie (2006) hade ett stöd till familjehemmens 

biologiska barn från socialtjänsten eventuellt kunnat minska konflikterna mellan 

familjehemmets biologiska barn och de placerade barnen och på så vis minska risken 

för att placeringarna avbryts i förtid. Även Heidbuurt (1995) bekräftar med sin 

undersökning att familjehemsföräldrar är oroade för sina biologiska barns välfärd, och 

kan känna sig otillräckliga som familjehemsföräldrar om de egna barnen upplever 

svårigheter. Föräldrarna säger själva att det avgörande för dem var de biologiska 

barnens välfärd. Därför kan en familjehemsplacering misslyckas om inte hela familjen, 

och särskilt de biologiska barnen, stöds under familjehemstiden. 
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7. Avslutande diskussion 

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på hur de biologiska barnen upplevde sin 

situation av att leva i ett familjehem. I vår uppsats ville vi ta reda på de biologiska 

barnens relationer till sina föräldrar och syskon. Vi ville också veta om familjehemmets 

biologiska barn kände sig delaktiga i familjens beslut när det gäller de 

familjehemsplacerade barnen. Vi ville även ta reda på om de upplevde att de fick 

tillräckligt stöd ifrån omgivningen och socialtjänsten, samt om de skulle kunna tänka sig 

att själva bilda familjehem någon gång. 

 

Under arbetet med vår uppsats har vi upptäckt att vi i vår förförståelse har en 

uppfattning att en så rättvis behandling som möjligt av alla barn, biologiska och 

placerade, i familjen är en fördel. Denna förförståelse kan ha färgat vår undersökning 

något. Vi började med att leta upp tidigare forskning och insåg att det fanns en hel del 

om familjehem, men just forskning om familjehemmets biologiska barn hade inte haft 

samma prioritet som forskning om hur det är att vara ett placerat barn eller hur det är att 

vara förälder i ett familjehem. Att mer fokus bör riktas mot just familjehemmets 

biologiska barn har stor betydelse även för de placerade barnens anpassning i 

familjehemmet.  

 

I dagsläget skiljer sig upplevelserna om de biologiska barnens roll i familjehemmet. 

Relationen mellan de biologiska barnen och de placerade barnen skulle kunna likna en 

syskonrelation lika väl som den skulle kunna vara mer lik en kompisrelation. Många 

faktorer kan spela in som skulle kunna påverka relationen. Bland annat barnens ålder, 

om de är jämngamla eller inte, om de är yngre eller äldre barn. Hur lång tid det 

placerade barnet har bott i familjen. Hur många andra, biologiska och/eller placerade 

barn, som bor i familjen. Familjehemsföräldrarnas bemötande av de biologiska barnen 

respektive de placerade barnen. De biologiska barnens delaktighet i familjehemmet. Det 

stöd och den uppmärksamhet de biologiska barnen respektive de placerade barnen får 

från socialsekreterare. 

  

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju, då vi ville veta mer om 

respondenternas upplevelser, erfarenheter och känslor i det vardagliga livet i relation till 

sina föräldrar och de barn som var placerade i familjen. Tack vare denna metod fick vi 
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många personliga berättelser om hur våra respondenter upplevt sin uppväxt tillsammans 

med placerade barn. Vi har intervjuat sex personer som har erfarenhet av att växa upp i 

familjehem som familjehemsföräldrarnas biologiska barn. 

 

Vi har valt att använda oss av bland annat en psykologisk teori som Anknytningsteorin 

för att visa hur viktig föräldrarnas närvaro och tillgänglighet är för det biologiska barnet 

och i detta fall även i andra hand för det placerade barnet. Vi har även använt oss av 

KASAM som teori, för att visa på familjemedlemmarnas möjlighet till att positivt 

påverka varandra i relationen föräldrar – barn och/eller i syskonrelationen. Systemteorin 

har vi tagit hjälp av för att påvisa att varje medlem i familjehemmet har sin betydande 

roll. Vi har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att vi har satt våra 

egna förutfattade meningar inom parantes och tolkat människors handlingar utifrån 

deras perspektiv. (Bryman 2012). Vi har använt ovanstående teorier som verktyg till att 

tolka våra resultat och slutsatser. Teorierna är inte på något sätt till för att bevisa någon 

sanning utan istället är vår avsikt att de ska bidra till att bättre uttrycka den påverkan 

familjemedlemmarna kan ha på varandra. Om detta har fungerat är såklart något som 

kan diskuteras. Beroende på vilken förförståelse man har och vilket perspektiv man 

utgår ifrån kan detta förmodligen ändå tolkas på olika sätt. Med hjälp av 

Anknytningsteorin vill vi förstärka de slutsatser vi dragit att det biologiska barnets grad 

av trygghet i relationen till föräldrarna spelar roll för hur det biologiska barnet hanterar 

sitt möte med det placerade barnet. KASAM använder vi som teori för att framhålla 

slutsatsen att det biologiska barnets delaktighet både som syskon och rent 

beslutsmässigt i familjehemmet är beroende av barnets känsla av sammanhang. Med 

hjälp av god kommunikation med föräldrarna och eventuellt stöd utifrån, erhåller det 

biologiska barnet ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, vilket har 

betydelse för hur det biologiska barnet bemöter det placerade barnet och även hur det 

biologiska barnet hanterar de svårigheter som det placerade barnet tar med sig in i 

familjen. Det biologiska barnet måste ha en känsla av sammanhang för att kunna vara 

delaktig. Systemteorin hjälper oss att visa familjemedlemmarnas förmåga att anpassa 

sig till situationen som uppstår när en ny familjemedlem tillkommer och att familjen, 

med de olika roller medlemmarna har, snart hittar en ny balans vid förändring. 

 

Vi har upptäckt både skillnader och likheter i de olika respondenternas berättelser. 

Respondenterna upplever sin uppväxt i familjehemmet på olika sätt beroende på till 
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största delen hur familjen ser ut, med antal syskon – biologiska barn och barn som är 

placerade i familjen. Något som är lika för alla respondenterna är att familjerna har båda 

föräldrarna, både mamma och pappa, som familjehemsföräldrar. I alla familjerna är det 

också mamman i familjen som tagit störst ansvar för de placerade barnen, enligt 

respondenterna.  

 

I de fall där respondenten har ett eller flera biologiska syskon, har upplevelsen varit att 

syskonskapet är starkare till de biologiska syskonen än till de syskon som placerats i 

familjen. Dock upplever Anders och Alexander som är biologiska syskon och har växt 

upp tillsammans med två yngre flickor som placerats i familjen, att de alltid har känt 

syskonskap på samma sätt till de placerade barnen. Fredrik, Lina och Birgitta beskriver 

att de mer har upplevt relationen till de placerade barnen som kompisrelationer mer än 

som syskonskap. De familjehem där Anders, Alexander och Sara, växte upp som 

biologiska barn hade samma barn placerade hos sig under en längre tid. Dessa barn hade 

dessutom ingen eller mycket sporadisk kontakt med sina biologiska föräldrar, vilket kan 

ha haft betydelse för relationen till övriga medlemmar i familjehemmet. Enligt 

Anknytningsteorin (Broberg et al. 2010) kan den försämrade möjligheten för de 

placerade barnen, till anknytning med de biologiska föräldrarna, medföra ökad 

anknytning till medlemmarna i familjehemmet.  

 

Fredriks, Linas och Birgittas familjer hade placerade barn under kortare perioder, som 

flyttade och nya barn som flyttade in, under de biologiska barnens uppväxt. De tre 

sistnämnda berättar att de tänkte ofta att de barn som placerades i familjen, ändå snart 

skulle flytta, så de blev av den anledningen aldrig riktigt nära i relationen med de 

placerade barnen. Enligt Fredrik är det lättare att släppa taget om någon, om man inte är 

så nära vänner. Fredrik upplevde att skillnaden mellan ett familjehemssyskonskap och 

ett biologiskt syskonskap är att familjehemssyskonskapet är under en begränsad tid. Det 

kan tolkas som att längden på placeringen spelar alltså roll för syskonskapet.  

 

De biologiska barn som vi har pratat med har inte upplevt någon konkurrens gentemot 

de barn som placerats i familjen. Birgitta och Lina säger att deras biologiska syskon nog 

kände konkurrens gentemot de placerade barnen. Med hjälp av Anknytningsteorin 

(ibid.) ser vi att de biologiska barn som har tillskansat sig en trygg bas hos föräldrarna 

under uppväxten, har möjlighet att bemöta de placerade barnen på ett tryggt sätt, vilket 
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kan ge utryck för en bra fungerande syskonrelation, som i sin tur minskar risken för 

uppbrott i familjehemmet. Fredrik berättar: 

 

Jag har alltid vetat att jag har kommit i första hand, men det är ju inte som 

att de har sagt det när alla barnen var samlade … Jag har liksom känt att 

de har menat att jag betyder mest. Men sen har jag då liksom tänkt att de 

andra behöver mina föräldrar mer än vad jag behöver dem. Jag kan ju 

alltid gå till dem i fall jag har något problem när jag behöver det (Fredrik). 

 

Våra respondenter har alla på olika sätt haft goda relationer till sina föräldrar. De säger 

att de alltid har kunnat prata med föräldrarna när de har behövt. En fundering kring detta 

är om föräldrarnas biologiska barn kanske trycker undan sitt behov av att prata när de 

ser att föräldrarna inte har tid eller ägnar mycket tid till de placerade barnen och deras 

behov? 

 

Ingen av respondenterna upplevde att de blev orättvist behandlade av sina föräldrar 

jämfört med hur föräldrarna behandlade de placerade barnen. Birgitta berättar dock att 

hon upplevde att de biologiska barnen i hennes familj nog fick någon peng eller någon 

sak extra om de behövde, men att det var nog inget som de placerade barnen hade haft 

ont av. Fredrik kände sådan trygghet i att veta att han betydde allt för sina föräldrar, att 

han inte behövde oroa sig för konkurrens gentemot föräldrarnas uppmärksammande av 

de placerade barnen. Han kände snarare att han hade så bra föräldrar så han ville dela 

med sig av föräldrars omtanke, kärlek och vilja att hjälpa. Han kände också en trygghet 

i att föräldrarna var noga med att framhålla att de inte var de placerade barnens nya 

föräldrar, utan att de var andra vuxna som fanns där för att hjälpa det placerade barnet i 

hans eller hennes relation med sina biologiska föräldrar. Anders upplevde att relationen 

mellan honom och föräldrarna förändrades när de tog på sig uppdraget som familjehem 

samtidigt som han själv kom in i tonåren, med allt vad det innebär. Anders fick tidigt ta 

mycket ansvar för de yngre placerade barnen och upplevde det som att han inte fick 

vara tonåring i den mån han behövde. Den spända relationen medförde att Anders tidigt 

flyttade hemifrån. Flytten gjorde att relationen till föräldrarna blev bättre. Idag ser han 

det också som positivt att han ändå fick ta så mycket ansvar när han var yngre. 
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KASAM (Antonovsky 2005) är en teori som visar att genom att nå begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i sin livsvärld kan man nå en högre grad av Känsla Av 

SAMmanhang. En hög grad av KASAM ger individen bättre förutsättningar att ta sig an 

svårigheter i livet. Vi vill då framhålla, med hjälp av KASAM som teori, att föräldrar 

som ger sina biologiska barn dessa förutsättningar från födseln, bidrar till att barnen i 

sin tur har förmåga att bemöta barn som senare placeras i familjen och de problem som 

dessa barn har, på ett tryggt sätt. Det ger de placerade barnen chans till en bra relation 

till familjehemmets biologiska barn. Vilket även detta kan bidra till att minska risken 

för uppbrott i familjehemmet. KASAM som teori, skulle även kunna appliceras på de 

placerade barnen för att öka deras möjligheter till ett bra liv. 

  

I boken Att leva med fostersyskon, menar författarna att familjehemmets biologiska barn 

som fått känna sig delaktiga i beslut kring det placerade barnet oftast har en bättre 

relation till fostersyskonet än de biologiska barn som inte känt sig delaktiga (Höjer & 

Nordenfors 2006). De flesta respondenterna upplevde att de fick vara delaktiga i 

familjehemmets beslut om att andra barn skulle placeras i familjen. Dock inte alla. 

Fredrik och Sara var för små när föräldrarna bildade familjehem och tror att det var 

därför de inte blev tillfrågade. För övrigt har de biologiska barnen känt sig delaktiga i 

det som rör familjehemmet. 

 

Det var bara Anders som upplevde att han fick ta mycket ansvar för de placerade 

barnen. Fredrik upplevde att han fick ta lite ansvar men att det bara var positivt. Sara tog 

ansvar för det barn som var placerat i familjen genom att fungera som ett känslomässigt 

stöd. Det placerade barnet berättade ofta saker som hon råkat ut för eller som hade hänt, 

för sin syster. Enligt Sara vågade hon aldrig berätta det vidare av rädsla för att bli slagen 

av familjehemssystern. 

 

Alla våra respondenter utrycker att de har haft behov av någon utanför familjen att prata 

med. Även om alla respondenterna har känt att de kunnat prata med sina föräldrar, 

upplever de ett behov av att prata med någon utomstående, utanför familjen. Flera av 

dem säger att socialtjänsten inte har pratat med dem någon gång, under de besök de 

gjort i familjen. Socialsekreterare har fokuserat på de placerade barnen och även 

samtalat med familjehemsföräldrarna. Respondenterna uttrycker en önskan om att 

socialsekreteraren skulle ta sig tid att prata enskilt även med de biologiska barnen när de 
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ändå är i kontakt med familjehemmets övriga medlemmar. Enligt Systemteorin (Schjødt 

& Egeland 1994)finns det abstrakta gränser för vilka som ingår i familjen. I just 

familjehemmet önskar de biologiska barnen att det skulle finnas en socialsekreterare 

som skulle kunna vara mer närvarande i deras familj. 

 

Vi frågade våra respondenter om de själva kunde tänka sig att någon gång bilda 

familjehem. Det kunde de flesta av respondenterna tänka sig. Anders rekommenderade 

det starkt, till och med. Fredrik kunde dock inte tänka sig att bilda familjehem, då han 

anser att hjälpen istället borde sättas in i förebyggande syfte för att minska risken för att 

barn ska behöva placeras utanför sin biologiska familj. Lina kunde tänka sig att bilda 

familjehem om stödet från socialförvaltningen blir bättre. 

 

Enligt Anknytningsteorin menar Bowlby, att barns anknytning till föräldrarna har en stor 

betydelse för hur relationerna i familjehemmet utvecklas. Anknytningsteorin (Broberg 

et al. 2010) bekräftar att om de biologiska barnen, genom sin uppväxt, tillskansat sig en 

trygg bas att stå på, skulle deras roll i familjehemmet kunna ha stor positiv betydelse för 

hur det placerade barnets situation i familjehemmet utvecklar sig. De biologiska barnens 

trygghet och mående kan på så sätt ”make or brake” en placering. 

  

Systemteorin (Schjødt & Egeland 1994) visar att hela systemet (familjen), påverkas av att 

någon ny (till exempel ett barn som placeras i familjen), kommer in i systemet. I de 

intervjuer som vi har gjort så märker man att i de familjer där familjehemmets 

biologiska barn redan har en bra relation till sina föräldrar, är grunden de står på så 

stabil att de har lättare för att ta till sig ett placerat barn och familjens acceptans och 

tålamod för den nya medlemmen är stor. 

 

Vi upplever att familjehemmets biologiska barn har hög grad av KASAM (Antonovsky 

2005) då de bemöter sin omgivning med god förståelse och visar att de kan hantera sin 

situation på ett bra sätt, samtidigt som de ser en meningsfullhet i att hjälpa någon.  

 

7.1 Slutsatser 

En slutsats vi dragit är att familjehemmets biologiska barn känner sig delaktiga och att 

de bemöter sin omgivning med förståelse och kan hantera sin situation på ett bra sätt, 
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samtidigt som de ser det meningsfullt att hjälpa någon. Vi upplever även att de personer 

som vi har intervjuat tack vare sin förståelse för andra i många fall kan se att allt inte är 

svart eller vitt. Många gånger har de även känt att de har gjort en insats för barn som 

inte haft samma tur här i livet. En annan slutsats vi dragit är att de biologiska barnen vi 

har pratat med har saknat något slags stöd utifrån. Någon som kunde frågar hur de har 

det. Någon som hade visat intresse för just deras situation. Av våra intervjuresultat kan 

vi också dra slutsatsen att de flesta som vi har intervjuat går med tankar att de själva 

någon gång vill ha ett familjehem. 
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8. Fortsatt forskning 

Vi har i vår undersökning valt att koncentrera oss på förhållandena för de biologiska 

barnen till familjehemsföräldrar i Sverige. Detta har medfört en begränsning när det 

gäller vår sökning av tidigare forskning och litteratur. Vi har till största delen valt att 

söka efter forskning och litteratur i Sverige på svenska och till en mindre del sökt 

information på engelska. Ytterligare litteraturstudier där engelska studier hade 

inkluderats hade breddat kunskapsområdet. Det skulle vara av intresse att ta del av 

undersökningsresultat i ämnet även från andra länder. Då skulle de finnas möjlighet att 

lära av varandra och ta till sig sådant som vi i Sverige inte har fokuserat på.  

 

Vi ser att det behöver belysas ytterligare om just familjehemmens biologiska barns roll 

och skulle önska att det forskades mer om ämnet, för att på längre sikt se hur de 

biologiska barnen påverkas under sin uppväxt i familjehemmet. Större kunskap om de 

biologiska barnens situation skulle bidra positivt till de placerade barnens situation. 

Kanske behöver den kunskap vi har idag om de biologiska barnens situation uppdateras. 

Situationen för barnen förändras troligen i takt med att samhället förändras.  

 

Flera av våra respondenter har uttryckt en önskan att få ta del av hur andra biologiska 

barn har upplevt sin situation som biologiskt barn till familjehemsföräldrar. Eftersom 

det är föräldrarnas ansvar att se till de biologiska barnens uppväxt, mående och 

utveckling, skulle det vara intressant att se fler forskningsresultat gällande hur 

föräldrarnas ansvarstagande för de biologiska barnen fungerar tillsammans med 

ansvaret som följer med familjehemsrollen. Kan föräldrarna hantera en så stor 

ansvarsroll? Vad händer med de biologiska barnen om föräldrarna inte klarar av allt 

ansvar?  
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INFORMATIONSBREV 

 

Önskemål om att göra en intervju med dig som har erfarenhet av att leva i 

familjehem som biologiskt barn till familjehemsföräldrarna. 

 

Vi är två studenter som går socionomprogrammets sjätte termin på Högskolan 

Kristianstad. Inom ramen för utbildningen skall vi göra ett examensarbete som består av 

en C-uppsats inom arbetsfältet "socialt arbete", där vi valt att göra intervjuer som en del 

av undersökningen. I samband med detta önskar vi göra en intervju med dig, om hur det 

är att leva i familjehem som biologiskt barn till familjehemsföräldrarna. Vår 

förhoppning är att du kan ställa upp på en intervju, som tar cirka 45-60 minuter.  

Intervjun kommer att bandinspelas, för att sedan renskrivas och användas som underlag 

till vår redovisning som presenteras skriftligt i C-uppsatsen. Uppsatsen presenteras 

muntligen vid seminare för våra kurskamrater och lärare.  

 

Intervjumaterialet kommer att användas konfidentiellt och identiteten på de personer 

som vi intervjuar kan inte spåras. Vissa delar av intervjun kan komma att användas i vår 

uppsats, i form av till exempel citat. Intervjumaterialet, i sin helhet, förvaras så att ingen 

obehörig får tillgång till det och kommer, när uppsatsen godkänts, att förstöras. Vi ser 

fram emot att träffa dig, (datum, klockslag, plats) enligt överenskommelse, för att 

genomföra intervjun.  

 

Din medverkan är frivillig. Har du frågor eller synpunkter angående ditt deltagande i 

undersökningen eller intervjun, i efterhand - hör gärna av dig till oss innan den 13 maj 

2013. Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Johanna Thulin. 

 

Kristianstad, 11 juli 2013 
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Intervjuguide 

 

Upplevelsen av att vara familjehemmets biologiska barn.  

Intervju med vuxna, biologiska barn, som har erfarenhet av att växa 

upp i familjehem… 

 

 

 Berätta lite om dig själv… 

 

 Hur har familjen sett ut under din uppväxt? 

 

 Hur gjorde omgivningen för att du skulle känna dig delaktig i beslut gällande 

familjehemmet? 

 

 Beskriv din relation till dina föräldrar? 

 

 Beskriv din relation till familjehemssyskonen? 

 

 Förändrades ditt nätverk när ditt/dina familjehemssyskon flyttade in? Berätta…  

 

 Hur var relationen till familjehemssyskonens biologiska föräldrar? 

 

 Hur löste ni de praktiska situationerna i hemmet? 

 

 Vad har du för reflektioner av din uppväxt som familjehemmets biologiska barn? 
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MEDGIVANDE 

 

Syftet med intervjun är att belysa upplevelsen av att leva i ett familjehem som 

biologiskt barn till familjehemsföräldrarna. Intervjustudien genomförs vid 

Socionomprogrammet, Högskolan Kristianstad. Intervjustudien kommer att användas 

som en del i ett examensarbete. 

 

 Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan välja att låta bli att svara på 

frågor. 

 Intervjun som kommer att ljudinspelas, förvaras inlåst i sin helhet, och kommer inte 

vara tillgänglig för någon obehörig. 

 Intervjuutskriften kommer att avidentifieras och endast vara tillgänglig för 

undertecknade studenter samt handledare. Vissa delar av intervjun kan komma att 

användas i vår uppsats i form av till exempel citat. 

 

Härmed har jag tagit del av ovanstående punkter och samtycker till intervju: 

 

Ort och datum:………………………………………………. 

 

Namnteckning:……………………………………………….             
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Om du undrar över något kontakta oss gärna: 

Josefin Lindberg     

Socionomstuderande  

Högskolan Kristianstad  

0707-15 50 55  

                              

Pernilla Malmqvist 

Socionomstuderande 

Högskolan Kristianstad 

0706-23 04 77 

 

 

Johanna Thulin 

Handledare / Universitetsadjunkt i socialt arbete 

Högskolan Kristianstad 

044-20 40 33 

 


