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Sammanfattning 
Föreliggande studie behandlar familjehemsvård och berör vuxna personers erfarenheter av att 

växa upp i ett hem som tagit emot familjehemsplacerade barn. Studien belyser de biologiska 

barnens delaktighet i vården, engagemang hos deras föräldrar samt svårigheter för barnen i 

familjehemsvården med fokus på konsekvenser barnen fått senare i livet. 

 

Studien är en intervjuundersökning med kvalitativ metod. Totalt har sex intervjuer utförts, tre 

med familjehemsföräldrar och tre med deras biologiska barn. Den teoretiska förankringen 

utgörs av KASAM samt generell- och socialekologisk systemteori. De biologiska barn som 

deltagit i studien anser att de har varit delaktiga i familjehemsvården, dock har de inte varit 

delaktiga i beslutet om att bli familjehem. Vidare framkommer att föräldrarna har varit 

engagerade i barnen och att engagemanget inte har påverkats av familjehemsvården. Trots 

detta framkommer vissa svårigheter, som beskrivs vara exempelvis konflikter mellan de 

biologiska och de placerade barnen samt en oro för de biologiska barnens föräldrar. Det går 

att uttyda att barnen blivit påverkade även i vuxen ålder av familjehemsvården, mestadels 

positivt. Tidigare forskning har inte uppmärksammat området utan mestadels genomfört 

studier som belyser effekter för biologiska barn i aktiv familjehemsvård. Således har resultat 

framkommit i tidigare forskning som motsätter sig flera av slutsatserna i vår studie. 

  

  

Nyckelord: Biologiska barn, familjehemsvård, engagemang, delaktighet, svårigheter, 

påverkan, KASAM, generell systemteori, ekologisk systemteori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

This study deals with the topic biological children that have grown up in foster home. The 

study highlights the biological children’s participation in care, the parents involvement in the 

biological children and the difficulties the children have with the care, with focus on impact 

the children got later in life. 

  

The study is based on qualitative interviews, whereof three interviews with adult biological 

children and three with their parents. The theoretical basis consists of SOC – “a sense of 

coherence”, general- and socio-ecological systems theory. The biological children in this 

study believe that they have participated in the foster care, however they have not been 

involved in the decision to become a foster home. Furthermore, the study reviles that the 

parents have been involved in the children and that the involvement have not been affected by 

the foster care. Despite this, it appears some difficulties, for instance conflicts between the 

biological and the foster children, and a concern about their parents. In conclusion it appears 

that the children have been affected, even when they are adults, by the foster care, though 

mostly positive. Previous research have not given focus to this subject, but only completed 

studies with effects on biological children that is still living in families that practice foster 

care. Accordingly, different results have emerged in previous research that opposes the 

conclusions that our study have contributed with. 

 

 

Keywords: Biological children, foster care, involvement, participation, difficulties, 

consequences, SOC, general ecological systems theory, socio-ecological systems theory.  
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Inledning 
Vid beslut om att ett barn ska vårdas eller bo utanför det egna hemmet kan barnet tas emot i 

ett familjehem i enlighet med 1§ 6 kap socialtjänstlagen (SFS 2001:435), SoL. Familjehem 

definieras enligt 2§ 3 kap socialtjänstförordningen (SFS 2001:937), SoF, som ett hem vilket 

tar emot barn för vård och fostran på uppdrag från socialnämnden. I vissa fall kan 

socialnämnden ge ett uppdrag om familjehemsvård till en privat konsulentverksamhet, vilket 

dock inte innebär någon förändring i uppdraget i jämförelse med att vara rekryterad från 

kommunen. Det enda som skiljer sig åt är att familjen får utökat stöd i sitt uppdrag från 

konsulenten (Socialstyrelsen, 2017). Familjehemsvården ska präglas av god vård och fostran 

under gynnsamma uppväxtförhållanden enligt 7§ 6 kap SoL. I Sverige råder brist på antalet 

familjer som väljer att utöva familjehemsvård. Samtidigt sker en ökning gällande antalet barn 

som är i behov av att placeras i familjehem (Blomgren & Bohm, 2015). År 1992 var cirka 

15 000 barn placerade i familjehem eller annat boende, denna grupp hade år 2013 ökat till 

32 600. Siffran förväntas dessutom öka, delvis på grund av förändrad lagstiftning (Motion 

2015/16:2861). En orsak till bristen på familjehem menar Twigg och Swan (2007) är de 

negativa konsekvenser som familjehemsvården har på familjehemsföräldrarnas biologiska 

barn. Det har dessutom visat sig att biologiska barn i familjehem ofta bidrar till fler 

sammanbrott (Triseliotis, 1990, ref i Socialstyrelsen, 1995). Utifrån denna aspekt kan det 

tänkas att de biologiska barnen har en avgörande roll för familjehemsvården, och att 

socialtjänsten därmed bör undersöka samt ta hänsyn till de biologiska barnens inställning i 

familjehemsutredningar (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Det förekommer både positiv och negativ påverkan på biologiska barn med föräldrar som 

utövat familjehemsvård (Thompson & McPherson, 2011). Utifrån denna positiva och negativa 

påverkan blir en viktig aspekt att undersöka vilka konsekvenser familjehemsvården kan ha på 

de biologiska barnen i familjen. Således skapas ett intresse för att undersöka hur biologiska 

barn kan tänkas ha påverkats i vuxen ålder av att ha vuxit upp i familjehem. Genom att 

undersöka vuxna individer som vuxit upp som biologiskt barn i familjehem kan vi bidra med 

viktig kunskap om vilken påverkan familjehemsvård har på barnen senare i livet. Detta kan 

göra nytta för det sociala arbetet då de socionomer som arbetar med familjehemsvård får 

kunskap om de biologiska barnen och de kan således ge barnen bättre förutsättningar för en 

positiv upplevelse av familjehemsvården.  

Problemformulering 
Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, (2017) är familjehemsvård den vanligaste 

placeringen för barn i behov av vård dygnet runt. Vi kan se att det många gånger förekommer 

en problematik gällande de biologiska barnens påverkan av familjehemsvården, exempelvis 

genom den negativa påverkan på de biologiska barnen som nämns av Twigg och Swan 

(2007). Eftersom att familjehemsvård är vanligt förekommande och de biologiska barnen har 

en stor påverkan på vårdens resultat är detta således ett relevant undersökningsområde för det 

sociala arbetet. I befintlig forskning kan vi se att det finns en brist på information gällande hur 

familjehemsvården kan komma att påverka barnen senare i livet. Genom att undersöka om 

biologiska barn upplever att deras nuvarande situation har påverkats utifrån deras tidigare 

erfarenheter av familjehemsvård kan det bidra med viktig kunskap på området. 

Syfte 
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Syftet med studien är att få kunskap om den påverkan som familjehemsvården har på 

familjehemsföräldrarnas biologiska barn. Studien avser att erhålla de biologiska barnens 

erfarenheter och upplevelser från uppväxten angående engagemang från föräldrarna, 

delaktighet och svårigheter i vården med fokus på påverkan senare i livet. Vidare avser vi att 

få en djupare förståelse för de biologiska barnen genom att undersöka föräldrarnas 

uppfattning om barnens situation.  

Frågeställningar 
●    Hur upplevdes de biologiska barnens delaktighet i familjehemsvården? 

●    Hur uppfattades familjehemsföräldrarnas engagemang i de biologiska barnens 

uppväxt? 

●    Vilka eventuella svårigheter upplevde de biologiska barnen under familjehemsvården? 

●    Har de biologiska barnen blivit påverkade senare i livet av att ha vuxit upp i 

familjehemsvård? I så fall, på vilket sätt? 
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Tidigare forskning   
I följande avsnitt kommer befintlig forskning för området att redovisas i form av fem olika 

teman, vilka är delaktighet hos de biologiska barnen, ansvar hos de biologiska barnen, 

socialarbetarens roll, föräldraskapets påverkan samt effekter på de biologiska barnen. 

Avslutningsvis redogör vi för en kort sammanfattning om den tidigare forskningen på 

området, samt motiverar för studiens inriktning. 

Delaktighet hos de biologiska barnen 
Poland och Groze (1993) nämner att 77 % av familjehemsföräldrarna i deras studie var 

oroliga innan en placering om vilka effekter familjehemsvården skulle ha på de biologiska 

barnen, speciellt fanns en oro att barnen skulle känna sig exkluderade ur familjen. Cross och 

Spears (2003) beskriver att många föräldrar väljer att bli familjehem först när deras egna barn 

blir äldre, då de vill minska risken för negativa effekter på barnen. I andra fall diskuterar 

många föräldrar familjehemsvården med de biologiska barnen innan en placering (Poland & 

Groze, 1993). Nordenfors (2016) nämner i hennes studie att två tredjedelar av de biologiska 

barnen berättade att de hade blivit tillfrågade om deras åsikt om att bli familjehem. Younes 

och Harp (2007) nämner att i stort sett alla familjehemsföräldrar i deras studie har haft en 

diskussion med sina barn innan familjehemsvården börjat, dock nämner de biologiska barnen 

i studien att det förekommit en dialog men att diskussionen snarare handlat om varför 

familjen ska ta emot ett placerat barn. De biologiska barnen upplever inte att de varit lika 

delaktiga i beslutet som deras föräldrar beskriver att barnen varit (Younes & Harp, 2007). 

Höjer, Sebba och Luke (2013) menar att det är viktigt att de biologiska barnen får vara en del 

i beslutet om att bli familjehem eftersom många barn upplever att de är involverade och tar 

stort ansvar i familjehemsvården. 

  

Det har visat sig vara betydelsefullt med förberedelser för de biologiska barnen inför en 

placering och många barn önskar att förberedelserna vore bättre (Nordenfors, 2016; Cross & 

Spears, 2003). Det finns ett verktyg som använts för att förbereda familjehemsföräldrar inför 

uppgiften som familjehemsvård innebär, dock har det saknats ett verktyg för att förbereda de 

biologiska barnen. I dagsläget är förberedelsen för de biologiska barnen i stort sett obefintlig 

(Strauss & Wasburn-Moses, 2017). De biologiska barnen efterfrågar mer information 

gällande de specifika placeringarna för att få mer tolerans och förståelse gentemot de 

placerade barnen. Det framkommer att föräldrar inte ger tillräcklig information gällande de 

familjehemsvården för de biologiska barnen för att skydda dem från obehag. Risken med 

detta blir istället att de biologiska barnen kan få denna information från de placerade barnen 

vilket kan ge en mer negativ påverkan på barnen än att föräldrarna berättar det (Martin, 1993). 

Något som kan underlätta för de biologiska barnen vid en placering är att de får möjlighet att 

uttrycka rädslor, förvirring och känslor till sina föräldrar eller familjemedlemmar (Ellis, 

1972). Younes och Harp (2007) nämner att det finns ett behov av mer stöd och information 

för att förbereda de biologiska barnen för ankomsten av ett placerat barn. Även Höjer, Sebba 

och Luke (2013) nämner att de biologiska barnen behöver information om det specifika barnet 

för att på ett lättare sätt kunna hantera svåra beteenden hos det placerade barnet. Om de 

biologiska barnen får bättre information kan det bidra till att de känner sig mer involverade i 

familjehemsprocessen. De biologiska barnen behöver förstå redan innan en placering hur 

deras liv kommer att påverkas av att ett placerat barn kommer till familjen. Informationen kan 

leda till en bättre relation mellan det biologiska barnet och det placerade barnet (Höjer, Sebba 

& Luke, 2013). 
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Ansvar hos de biologiska barnen 
En återkommande faktor i många studier är huruvida de biologiska barnen upplever att de 

behöver ta ansvar för de placerade barnen (Höjer, 2007; Nordenfors, 2016; Höjer, Sebba & 

Luke, 2013). Många biologiska barn tar mycket ansvar och att det är en viktig faktor för att få 

placeringarna att fungera (Höjer, 2007). I en studie av Nordenfors (2016) framkommer det att 

flera biologiska barn berättade att de många gånger kände sig som omsorgspersoner till de 

placerade barnen. I studien svarade 66 % av barnen att de väldigt ofta eller ofta tog ansvar för 

sina fostersyskon. Endast 10 % svarade att de aldrig tar sådant ansvar. Barnen beskrev hur de 

tog hand om sina fostersyskon, de tänkte på deras känslor och tänkte på hur de själva agerade 

i specifika situationer för att möta de placerade barnens behov. Vissa av barnen såg sig själva 

som förebilder för sina fostersyskon och många av barnen upplevde att det ibland kändes som 

en stor börda att ta mycket ansvar. Det är därmed viktigt att se barnen som aktiva i 

familjehemsprocessen, men också att de har ett behov av stöd i denna process (Nordenfors, 

2016). 

  

I vissa fall kan de biologiska barnen tvingas vara mer involverade och ta mer ansvar för sina 

nya syskon än vad de själva önskar och klarar av. Det placerade barnet kan dessutom bära 

med sig tidigare upplevelser av exempelvis försummelse vilket också kan vara svår 

information för ett barn att hantera. En viktig aspekt är att familjehemmet har högt 

i tak och att det finns ett klimat som tillåter att diskutera problem som kan uppstå (Höjer, 

Sebba & Luke, 2013). Sutton och Stack (2013) nämner att en annan viktig aspekt för att 

barnen inte ska känna att de behöver ta för stort ansvar är teamwork inom familjen eftersom 

det kan leda till att barnen känner sig som deltagare i familjehemsvården och inte som passiva 

åskådare. 

  

Familjehemsvård kan ses som en svårighet för de biologiska barnen i familjen, eftersom de 

anses ha en svår roll då de både ska vara kamrater men också att de förväntas ha tålamod och 

vara förstående gentemot de placerade barnen (Martin, 1993). De biologiska barnen förväntas 

kunna sätta det placerade barnets behov framför sina egna. Ibland lär sig de biologiska barnen 

att gömma sina spontana reaktioner som uppstår utifrån de placerade barnens beteende, detta 

för att vara taktfulla och förstående. Att gömma sina spontana reaktioner menar Martin (1993) 

eventuellt kan påvisa en snabbare mognad hos de biologiska barnen än hos andra barn.  

Socialarbetarens roll 
Ellis (1972) nämner att ett ideal hos familjehemsföräldrar är att socialarbetaren även är 

involverad i de biologiska barnen i familjen. Nordenfors (2016) beskriver att endast 29 % av 

de biologiska barnen i hennes studie hade blivit tillfrågade av socialarbetare om deras åsikter 

till att bli familjehem, denna siffra ökade dock i samband med ålder på barnen. 73 % av 

barnen i undersökningen pratade sällan eller aldrig med socialarbetaren när denne kom förbi. 

Några barn beskrev att de hade velat dela med sig av information till socialarbetare för att 

kunna hjälpa de placerade barnen (Nordenfors, 2016). Även Williams (2017) beskrev att 

biologiska barn kunde ge nyttig information om de placerade barnen till socialarbetaren då det 

ibland är lättare för ett placerat barn att prata med någon i sin egen ålder. Socialarbetaren bör 

därför ha en öppen kommunikation och skapa tillitsfulla relationer med alla i familjen, trots 

detta bör socialarbetaren och föräldrarna inte börda barnen med uppgifter och ansvar 

(Williams, 2017). 

  

Williams (2017) beskriver i en studie att alla biologiska barn var aktiva i 

familjehemsprocessen, trots detta ansåg 12 av 15 barn att deras inverkan och hjälp inte sågs 
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av socialarbetaren. Flera av deltagarna beskrev att socialarbetaren inte ens visste deras namn. 

En minoritet av deltagarna uttryckte positiva erfarenheter av socialarbetaren. 

Sammanfattningsvis är det viktigt för socialarbetaren att se till hela familjen och inte bara 

familjehemsföräldrarna (Williams, 2017). 

Föräldraskapets påverkan 
Poland och Groze (1993) har i sin studie kommit fram till att 67 % av de biologiska barnen 

upplever en förändring i familjen efter att familjehemsvården börjat. Det framkommer att det 

finns områden som är extra känsliga för familjen vid en placering, det kan exempelvis handla 

om att de placerade barnen kan medföra nya attityder och beteenden till familjen. Disciplin 

har också visat sig vara en faktor som kan skapa förändring i en familj, detta kan visa sig 

genom att föräldrarna i vissa fall blev striktare och hade högre förväntningar på deras egna 

barn än på de placerade barnen (Poland & Groze, 1993). 

  

Många biologiska barn upplever att de har gått miste om tid och uppmärksamhet från sina 

föräldrar, samt att många familjers sammanhållning förändrats efter att de har blivit 

familjehem. Vidare beskriver biologiska barn att de har fått minskad plats i familjen vid 

utövandet av familjehemsvården (Twigg, 1994). Egen tid mellan de biologiska barnen och 

deras föräldrar har visat sig vara en viktig faktor i många familjer (Thomson & McPherson, 

2011; Höjer, 2004; Williams, 2017). Höjer Sebba och Luke (2013) nämner att en effekt 

utifrån att barnen måste dela med sig av sina föräldrar kan leda till att de biologiska barnen 

känner sig exkluderade ur familjen. För att åtgärda känslan av utanförskap behöver de 

biologiska barnen egen tid med sina föräldrar. Vidare menar Willams (2017) att egen tid för 

familjen är viktigt både under en placering men även efter en placering för att familjen ska få 

tid till att vila och läka tillsammans, speciellt efter svåra uppbrott. Höjer, Sebba och Luke 

(2013) nämner att avsätta tid till de biologiska barnen är en förutsättning för att 

familjehemsvården ska fungera. Det är viktigt att ha i beaktande att många placerade barn 

kräver mycket engagemang och att de ofta prioriteras före de biologiska barnen (Höjer, Sebba 

& Luke, 2013). Det första året anses vara svårast för de biologiska barnen och något som kan 

underlätta är om familjen gör det till ett gemensamt beslut att bli familjehem, samt att barnen 

får möjlighet att göra saker själva tillsammans med sina föräldrar (Ellis, 1972). 

  

Poland och Groze (1993) nämner att de biologiska barnen alltid upplever någon sorts känsla 

av övergivenhet vid en placering då föräldrarna ger mycket av sin uppmärksamhet till de 

placerade barnen, vilket Twigg och Swan (2007) menar påverkar de biologiska barnen 

negativt. Några barn uttryckte en problematik med att inte kunna dela med sig av bekymmer 

till sina föräldrar då de ansåg att föräldrarna var upptagna med att hantera mer betydelsefulla 

problem angående de placerade barnen (Nuske, 2006, ref i Twigg & Swan, 2007). Dessutom 

uppmärksammas ett problem gällande att involvera och informera de biologiska barnen om 

vad som sker i familjen. De biologiska barnen har rätt att få känna delaktighet samt att de bör 

inkluderas mer i familjehemsprocessen (Watson & Jones, 2002). I Sutton och Stacks (2013) 

studie framkommer det däremot att endast två av sex barn nämnde att uppmärksamhet från 

föräldrarna var ett problem, och i dessa två fall hade barnen pratat med föräldrarna och 

kommit över denna oro. 

  

Höjer (2004) nämner att något som har visat sig vara effektivt och som fått ett bra resultat för 

lyckade familjehemsplaceringar är ett gemensamt engagemang och delat ansvar mellan 

familjehemsföräldrarna. Ett gemensamt engagemang från båda föräldrarna har dock visat sig 

bidra till att de biologiska barnen får mindre tid och uppmärksamhet från sina föräldrar, 
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eftersom deras nya syskon behöver prioriteras i första hand (Höjer, 2004). Höjer (2007) menar 

att något som främjar familjehemsvård är om de placerade barnen får en chans att uppleva 

”normalitet”. De placerade barnen förväntas få en familjehemsmamma och en 

familjehemspappa som ska hjälpa till med läxor, gå på skolmöten, hämta och lämna på olika 

aktiviteter med mera, det vill säga alla uppgifter som ingår i en ”normal” vardag. Det har visat 

sig vara en viktig aspekt för placerade barn att få känna sig som ”alla andra”. Konsekvenser 

som kan uppstå utifrån engagemanget som krävs från familjehemsföräldrarna är att deras 

biologiska barn kan utsättas för förändringar som istället kan bidra till att deras liv anses vara 

”onormalt” (Höjer, 2007).  

Påverkan på de biologiska barnen 
I en studie skriven av Younes och Harp (2007) uttrycker familjehemsföräldrar att de upplever 

att deras barn har påverkats mer positivt än negativt av att ha växt upp i familjehemsvård. De 

barn som medverkade i studien upplevde däremot att de har fått med sig lika många positiva 

som negativa erfarenheter. Det framkom även andra skillnader mellan barnens och deras 

föräldrars svar, exempelvis att föräldrarna tyckte att deras barn blivit mer förstående, mer 

villiga att hjälpa till samt att de tagit mer ansvar för de placerade barnen. De tio biologiska 

barn som intervjuades hade däremot en annan upplevelse, då åtta av tio barn upplever att de 

blivit mer avundsjuka, dragit sig undan och blivit mer aggressiva (Younes & Harp, 2007). 

  

Sutton och Stack (2013) beskriver att den initiala fasen där det placerade barnet kommer till 

familjen kan vara svår för de biologiska barnen att hantera. Höjer (2004) menar att det kan 

bero på att de biologiska barnen har svårt att förhålla sig till och rätta sig efter de placerade 

barnen. I en sådan situation kan de biologiska barnen uppleva en frustration, vilket kan leda 

till skuldkänslor om de biologiska barnen inte lyckas acceptera sitt nya syskon (Lemieux, 

1984 ref i Younes & Harp, 2007). 

  

En negativ aspekt som framkommer i en studie av Poland och Groze (1993) är att 93 % av 

familjehemsföräldrarna upplevde att de biologiska barnen spenderade mindre tid hemma på 

grund av familjehemsvården. Vidare beskriver Younes och Harp (2007) att många föräldrar 

tyckte att deras biologiska barns attityder har påverkats negativt utifrån familjehemsvården, 

exempelvis att barnen har blivit mer lata, bossiga och ifrågasättande. En annan negativ effekt 

som kan uppstå beskriver Höjer (2004) är om de biologiska barnen blir för involverade i de 

placerade barnens problematik och tvingas ta ett större ansvar än vad barnet klarar av. Kaplan 

(1988) beskriver att reaktioner utifrån familjehemsvård kan visa sig genom att de biologiska 

barnen uttrycker känslor av övergivenhet, eller att barnen uttalar en rädsla för att de inte 

känner sig säkra i sitt eget hem. Watson och Jones (2002) nämner att de biologiska barnen i 

deras studie bland annat beskriver negativa effekter som handlar om känslan av att säga farväl 

till det placerade barnet vid en avslutande placering, att få saker stulna eller förstörda, samt en 

oro för att de placerade barnen ska behandla deras föräldrar dåligt. Sammantaget påvisar 

Watson och Jones (2002) att de biologiska barnens svar varierar och att de har en blandad 

känsla av både positiva och negativa erfarenheter. 

  

Watson och Jones (2002) menar att konflikter som kan uppstå i hemmet oftast handlar om 

huruvida de biologiska barnen kommer överens med sina nya syskon. Relationen mellan de 

placerade barnen och de biologiska barnen kan vara svårhanterlig, en anledning till detta kan 

vara att de placerade barnen ofta bär med sig en problematik som de biologiska barnen inte 

har tillräcklig kunskap om. Det kan innebära att omställningen kan försvåras för familjen. Det 

framkommer vidare att det föreligger problematik gällande hantering av konflikter mellan de 
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placerade barnen och de biologiska barnen (Watson & Jones, 2002). Att inte kunna hantera 

konflikter som uppstår kan leda till att de biologiska barnen drar sig undan och håller sina 

känslor för sig själva (Thomson & McPherson, 2011). Cross och Spears (2003) beskriver att 

18 av 20 barn i deras studie nämner att det fanns negativa aspekter med att vara familjehem. 

Ilska och våld hos de placerade barnen samt stress hos föräldrarna var något som barnen 

nämnde som negativt. De flesta barnen nämnde att de skapar nära relationer med de placerade 

barnen vilket gör det svårhanterligt när barnen måste flytta. Trots svårigheterna trodde de 

flesta av barnen att de kommer att bli familjehem själva när de växer upp. Dock tänkte flera 

av dem att de skulle bli familjehem när deras egna barn var äldre så att de inte skulle behöva 

dela uppmärksamheten på samma sätt som de själva gjort (Cross & Spears, 2003). 

  

Positiva effekter som de biologiska barnen har uttryckt utifrån familjehemsvården är bland 

annat att de har lättare att visa känslor, ta större ansvar och att de blivit mer omtänksamma 

personer utifrån deras erfarenheter av familjehemsvård (Twigg & Swan, 2007). I en studie av 

Sutton och Stack (2013) framkommer det också att de biologiska barnen visade på en stor 

empatisk förmåga och förståelse för de placerade barnens beteende. Även i en större kontext 

visade de biologiska barnen en stor empatisk förmåga, då de visade en förståelse för utsatta 

barn i samhället. Ytterligare en positiv aspekt är att de biologiska barnen upplevde en förmån 

med att få hjälpa andra människor (Watson & Jones, 2002; Nordenfors, 2016). Dessutom 

framkommer det i Watson och Jones (2002) studie att de biologiska barnen tyckte att det var 

gynnsamt att familjehemsvården ledde till att man fick lära känna nya människor, bli påmind 

om att uppskatta det man själv har, samt att få se de placerade barnen utvecklas och le. I en 

studie av Poland och Groze (1993) beskrev 70 % av biologiska barn i familjehem att de 

gillade att ha ett placerat barn i familjen. 

  

Bättre kommunikation har också visat sig vara en positiv effekt hos de biologiska barnen 

utifrån familjehemsvården (Ellis, 1972; Thomson & McPherson, 2011; Cross & Spears, 

2003). Ellis (1972) nämner vidare att positiva effekter med familjehemsvård kan vara att 

känsla och medvetenhet för varandras behov blir bättre, samt att relationen mellan föräldrar 

och barn kan bli starkare. Även Thomson och McPherson (2011) har kommit fram till att 

positiva effekter på de biologiska barnen kan vara att de får bättre självförtroende samt att de 

blir bättre på att lyssna. Cross och Spears (2003) nämner att de mest positiva effekterna hos de 

biologiska barnen var att många av dem hade någonting att vara stolta över och att de hade 

fått bättre självförtroende, det framkom också materiella fördelar, exempelvis att föräldrarna 

var hemma mer. 

Sammanfattning 
Det finns relativt mycket forskning gällande hur biologiska barn aktivt påverkas av 

familjehemsvård, eller hur biologiska barn tidigare i livet har påverkats av familjehemsvård. 

Det finns dock inte lika mycket forskning som visar hur de biologiska barnen påverkats 

senare i livet av att ha utövat familjehemsvård. Befintlig forskning lyfter som tidigare nämnt 

att delaktighet är en viktig aspekt för många biologiska barn, främst handlar det om att barnen 

vill vara involverade i olika beslut men också att de vill bli informerade och inte åsidosatta i 

familjehemsuppdraget. En annan viktig aspekt som framkommer i många studier är att de 

biologiska barnen ofta önskar mer tid och uppmärksamhet från sina föräldrar. Vidare har 

dessutom mycket forskning fokuserat på att belysa vilka positiva eller negativa effekter 

familjehemsvården kan ha för de biologiska barnen. Till skillnad från många andra studier har 

vi valt att fokusera på konsekvenser för vuxna personer som vuxit upp under 

familjehemsvård, för att förhoppningsvis få mer kunskap för området. 
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Gällande den befintliga forskningens olika metoder avseende familjehemsvård kan vi se att 

det förekommer både kvalitativa och kvantitativa studier. Forskare har tidigare valt att 

använda sig av både intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar, men det går att 

urskilja i vår litteraturredovisning att kvalitativa intervjuer är vanligast förekommande. 

Younes och Harp (2007) belyser att det finns en brist på longitudinella studier inom området 

och att framtida undersökningar helst bör vara under en längre tid. Vår uppsats skrivs under 

en begränsad period och det är därför inte möjligt för oss att utföra en longitudinell studie. 

Däremot är ett mål att täcka in den del som fattas i många andra studier genom att rikta vårt 

fokus på vilken påverkan de biologiska barnen kan få senare i livet av familjehemsvården, för 

att påbörja att ringa in ett område som inte undersökts i samma utsträckning. Då vår studie 

endast riktar sig till tre biologiska barn och en förälder till vartdera barn kan vår studie ge viss 

vägledning för kommande studier av mer omfattande karaktär.  

 

Tre av de artiklar som avser att beskriva området biologiska barn i familjehem är utförda i 

Sverige, två av artiklarna är utgivna av Höjer år 2004 och 2007 och den tredje av Nordenfors 

år 2016. De resterande artiklarna är utgivna i andra länder och således baserade på dessa 

länders lagstiftning, kultur och normer. Då vår forskning utgår från de svenska förhållandena 

kan därför den tidigare forskningen på området ge en annan bild än den som vi får fram, 

vilket är viktigt att ha i beaktande. Trots andra förutsättningar är det relevant att påvisa den 

tidigare forskningen på området även då det kan ske motsättningar i jämförelse med vår 

studie. Dock går att uttyda att de tre svenska artiklarna som vi valt att använda för att ringa in 

området inte påvisar några stora motsättningar i jämförelse med de andra studierna.   
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Teoretisk ram 
För att skapa en djupare förståelse i föreliggande studie har teoretiska begrepp valts ut som 

anses relevanta för kommande analys. Antonovskys (1987) teori KASAM, känsla av 

sammanhang, är den första teorin som syftar till att synliggöra hur en individ använder sina 

styrkor under mer krävande situationer. Genom att den tidigare forskningen påvisar krävande 

situationer i familjehemsvården för de biologiska barnen kan KASAM vara relevant för att se 

hur hanteringen av dessa situationer kan ha påverkat individerna i vuxen ålder. I följande 

teoridel kommer KASAM att beskrivas innehållande begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Då vår studie syftar till att skapa en förståelse för biologiska barn som 

vuxit upp med föräldrar som utövat familjehemsvård kan systemteori dessutom vara lämplig, 

detta för att skapa förståelse för hur alla inblandade individer påverkar varandra och vilka 

konsekvenser det får för de biologiska barnen i vuxen ålder. Således kommer vi att redogöra 

för Forsberg och Wallmarks (2002) beskrivning av den generella systemteorin och begreppen 

cirkulär kausalitet, gränser, feedback och homeostas att beskrivas, och även den ekologiska 

systemteorin med begreppen micro-, mezzo-, exo- och makrosystem.  

KASAM - Känsla av sammanhang  

KASAM, känsla av sammanhang har tre komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1987). Utifrån dessa tre komponenter kan individer ha en hög 

eller en låg KASAM. Sammantaget handlar KASAM om att ”livet har en känslomässig 

innebörd” (Antonovsky, 1987, s.46). När individer med hög KASAM möter svårigheter i livet 

kan de konfrontera dessa, försöka att hitta mening och göra sitt yttersta för att ta sig igenom 

dem. Utifrån KASAM kommer vi att ta inspiration i vår analys från de tre begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi kommer inte att analysera de biologiska 

barnens KASAM-värde, då vi inte har använt något bedömningsinstrument och därför inte har 

något KASAM- värde att utgå ifrån vid en analys. Vidare kommer enbart en livshändelse att 

analyseras, vilken är att barnen växt upp i familjehem, ingen annan del av uppväxten eller 

bakgrunden kommer att beaktas och därmed analyseras. Teorin KASAM innebär en 

komplexitet som medför svårigheter vid analys av kvalitativa intervjuer, det skulle krävas ett 

bedömningsinstrument vid intervjutillfället för att teorin skulle kunna tillämpas korrekt. Då 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet synliggör hur en individ använder 

sina styrkor vid mer krävande situationer kan dessa begrepp ändå anses relevanta för vår 

studie. De biologiska barnens uppväxt beskrivs innefatta krävande situationer på grund av 

familjehemsvården vilket kan tänkas till viss del förstås med hjälp av KASAMs tre begrepp. 

Vi kommer därmed enbart att använda oss av dessa tre begrepp och inte KASAM som teori, 

detta för att kunna synliggöra hur krävande situationer för de biologiska barnen har påverkat 

dem i vuxen ålder.  

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning individen upplever att stimuli som denne utsätts för 

går att ordna, begripa och att stimuli är strukturerad och tydlig (Antonovsky, 1987). I 

jämförelse med de individer som upplever stimuli som kaotiska, oväntade och oförklarliga. 

Då en individ har hög känsla av begriplighet kan hen se stimuli som förutsägbara och om 

denne upplever överraskningar finns ändå en känsla av att överraskningen går att förklara. En 

individ med låg känsla av begriplighet kan uppfatta att denne råkar ut för olyckor som ska 

fortsätta genom livet, däremot kan en individ med hög känsla av begriplighet uppfatta samma 
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stimuli som en hanterbar utmaning. Att tydliggöra begriplighet handlar inte om i vilken 

utsträckning stimuli är önskvärt, som exempelvis sjukdom eller misslyckande utan i vilken 

utsträckning individen kan göra detta begripligt (Antonovsky, 1987). Vidare innebär 

begreppet hanterbarhet i vilken grad individen anser sig ha resurser att möta stimuli med 

(Antonovsky, 1987). Det kan vara både resurser hos sig själv men också andra i samhället 

som kan hjälpa en, exempelvis vänner, läkare osv. En individ med hög känsla av hanterbarhet 

förstår att det kan ske olyckliga saker i livet men att problemen kan lösas. I motsats till en 

individ med låg känsla av hanterbarhet där denne i extremfall kan ses som paranoid, där 

individen tror att oönskvärda stimuli kommer att följa individen resten av livet. 

Meningsfullhet är det sista begreppet och handlar om motivation och delaktighet. 

Meningsfullhet handlar om att individen är delaktig i de processer som påverkar ens vardag 

eller öde. De individer med hög känsla av meningsfullhet har områden i livet som är av 

betydelse för dem i relation till de med låg känsla av meningsfullhet som har få saker i livet 

som är viktiga för dem. De stimuli som skedde inom dessa områden ser en person med hög 

känsla av meningsfullhet som värda känslomässigt engagemang. De tre begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har en oskiljaktig relation och de är beroende av 

varandra. Meningsfullhet anses som det viktigaste av de tre begreppen men att även 

begriplighet och hanterbarhet är viktiga för att framgångsrikt kunna hantera svårigheter 

(Antonovsky, 1987). 

Generell systemteori 

Forsberg och Wallmark (2002) beskriver hur människor bildar mönster och hur olika delar 

ömsesidigt påverkar varandra. Systemteorin fokuserar på helheten, både hos individen själv, i 

nätverket men också i samhället i stort (Forsberg & Wallmark, 2002). Genom att 

familjehemsvården innefattar många aktörer och därmed kräver samspel mellan olika 

individer kan systemteorin anses relevant för att förstå de biologiska barnens situation. 

Genom den komplexitet som familjehemsvården innebär är det av vikt att se till helheten 

vilket det beskrivs att systemteorin gör. Utifrån den generella systemteorin har vi valt 

begreppen cirkulär kausalitet, gränser, feedback och homeostas. Dessa begrepp kan tänkas 

vara relevanta för att förklara och förstå hur familjehemsvården påverkar de biologiska barnen 

då de påvisar hur olika aktörer påverkar och påverkas av varandra, både inom systemet men 

också mellan olika system.   

Cirkulär kausalitet 

 

Människor bildar kommunikationssystem som ständigt utvecklas genom att de samspelar med 

varandra (Forsberg & Wallmark, 2002). Systemteorin fokuserar på kommunikationen mellan 

människor för att skapa förståelse för individers identiteter, det vill säga vilken person en 

människa är eller har blivit. De processer som sker inom de olika systemen beskrivs sällan ha 

linjär kausalitet, det vill säga att det är uppenbart att A leder till B. I systemteorin beskrivs 

processerna ha en cirkulär orsak-verkan-förklaring där förändringar som sker inom systemet 

inte enbart kan förstås genom en specifik anledning. Det kan dock krävas linjära förklaringar 

för att i slutändan förstå ett cirkulärt förlopp, men hela tiden krävs en medvetenhet för den 

cirkulära ömsesidiga påverkan (Forsberg & Wallmark, 2002). Cirkulär kausalitet kan 

förklaras genom att en person som befinner sig i ett socialt sammanhang kan sätta igång och 

orsaka beteenden hos andra personer i samma kontext (Michailakis & Schmirmer, 2017). De 

personer som påverkas kan i sin tur skapa effekter utifrån personens agerande vilket i sin tur 
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kan komma att påverka andra personer i systemet. Det kan förstås genom att de personer som 

interagerar i processen bildar en cirkulär relation (Michailakis & Schmirmer, 2017). 

Gränser  

I system sker det hela tiden en pågående förändring i och med att system ständigt växlar 

utbyte med sin omgivning (Forsberg & Wallmark, 2002). Systemen beskrivs som öppna, men 

det innebär inte att de totalt saknar gränser och är helt avgränsade, utan det måste finnas 

någon form av öppenhet till omgivningen för att det överhuvudtaget ska klassas som ett 

system. De gränser som existerar avser att skydda systemets ordning och bestämmer vilka 

som ingår i systemet och på vilket sätt (Minuchin 1976, ref i Forsberg & Wallmark, 2002). 

Forsberg och Wallmark (2002) menar att ett familjesystem behöver vara både genomsläpplig 

och ha en avskildhet, det vill säga att systemet behöver låta sig påverkas av utveckling och 

förändring men samtidigt ha en varsamhet för varandra. I en akut situation skulle det kunna 

innebära att systemet behöver ha en öppenhet för att ta emot hjälp, och samtidigt vara 

avgränsat i den bemärkelsen att systemet inte blir invaderat. En förutsättning för öppna 

system är att ständigt anpassa sig efter de olika yttre och inre krav som ställs för att kunna 

bibehålla en igenkännbarhet. För att en familj ska vara i balans behöver de därmed klara av 

förändringar, det kan exempelvis handla om när ens barn flyttar hemifrån eller om ett nytt 

syskon kommer till världen (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Feedback och homeostas 

 

När information återkommer till sändaren benämns det vid begreppet feedback (Forsberg & 

Wallmark, 2002). Feedback i öppna system har ingen början och inget slut, processen är i 

ständig rörelse och människors kommunikation och samspel påverkar och påverkas av 

varandra. En aspekt inom systemteorin är att alla öppna system, även kallade levande system, 

strävar mot att upprätthålla homeostas vilket kan beskrivas som en form av jämvikt. I det här 

sammanhanget beskrivs feedback både kunna vara negativt och positivt, det finns dock inget 

värde i uttrycken. Positiv feedback visar sig genom förändring som kan leda till att systemet 

ändras och negativ feedback innebär att systemet inte ändras och därmed upprätthåller 

homeostas. Att feedback benämns som positiv eller negativ har dock ingen sammankoppling 

till huruvida påverkan upplevdes som negativ eller positiv (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Socialekologisk systemteori 

Ett nätverk består av många system, vissa system fungerar oberoende av varandra medan 

andra påverkas av varandra. Nätverk kan vara komplicerade då det finns en ömsesidig 

påverkan mellan olika system och för att det inte alltid är lätt att se systemen ur ett 

helhetsperspektiv (Forsberg & Wallmark, 2002). För att analysera de biologiska barnens 

situation i familjehemsvården kan den socialekologiska systemteorin vara relevant. Genom att 

se till en helhetsbild kan det tänkas ge en förståelse för den komplexitet som de biologiska 

barnen kan tänkas vuxit upp i.  

Micro-, mezzo-, exo- och makrosystem 

 

Bronfenbrenners (1986) socialekologiska systemteori beskrivs innefatta många olika system 

som han delar upp i micro-, mezzo-, exo- och makrosystem. Microsystem är den individuella 

nivån i den socialekologiska systemteorin (Forsberg & Wallmark, 2002). Teorin utgår från 
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individens utveckling och micronivån innefattar alla de sammanhang och system som 

individen själv ingår i. Ett barn kommer succesivt ingå i fler microsystem desto äldre barnet 

blir, exempelvis genom skola, fritidsintressen och vänskapskretsar (Forsberg & Wallmark, 

2002). Bronfenbrenner (1986) beskriver hur familjen har den främsta påverkan på en individ, 

dock finns flera andra miljöer där en individ påverkas och utvecklas. För ett barn är skolan en 

viktig utvecklingsmiljö som innebär ett annat system för barnet än familjen. De processer som 

sker mellan olika system är det som kallas för mezzosystem. Forsberg och Wallmark (2002) 

beskriver mezzosystemen som kontaktvägar mellan olika system, i ett barns fall kan det vara 

kontakten mellan skolan och familjen. System som en individ inte själv ingår i men som 

denne påverkas av benämns som exosystem (Forsberg & Wallmark, 2002). Bronfenbrenner 

(1986) skriver att barns psykologiska utveckling inte endast påverkas av de system som barnet 

ingår i utan också påverkas av andra system, som exempelvis andra miljöer deras föräldrar 

samspelar i. Dessa system har barnet själv inte tillgång till men påverkar ändå barnet då 

systemen kan påverka familjens egna processer (Bronfenbrenner, 1986). Slutligen beskrivs 

makrosystem som den överliggande nivån (Forsberg & Wallmark, 2002). Nivån beskrivs som 

samhällets helhet och det kan vara svårt att specificera vad som ingår ett makrosystem. Det 

kan innebära hur individen påverkas av exempelvis, rådande politik, ekonomi och 

lagstiftning. Makrosystemet förändras i takt med samhällets utveckling och kan påverka en 

individ både direkt och indirekt (Forsberg & Wallmark, 2002).  
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Metod 
I följande metodavsnitt kommer den kvalitativa metoden samt den valda 

datainsamlingsmetoden, semistrukturerade intervjuer att beskrivas och motiveras och en 

förklaring på hur intervjuguiden är utformad kommer att delges. Vidare kommer ett målstyrt 

urval som studien utgår ifrån att beskrivas ingående och den valda analysmetoden i form av 

kodning, tematisering och summering att motiveras. Etiska överväganden kommer att 

problematiseras i relation till vår studie och vi kommer att beskriva hur vi gått till väga vid 

litteraturanskaffningen. Slutligen kommer vi att redogöra för och reflektera kring 

kvalitetsmåtten tillförlitlighet och äkthet.  

Studiens design - Kvalitativ metod 
Föreliggande studie utgår från en kvalitativ ansats, detta då studiens fokus ligger på förståelse 

för de biologiska barnen i familjehem och hur de eventuellt påverkats senare i livet. Fejes och 

Thornberg (2009) beskriver att den kvalitativa forskningens syfte är att skapa förståelse, 

denna beskrivning visar på att den kvalitativa metodansatsen är relevant utifrån föreliggande 

studies syfte. Det huvudsakliga intresseområdet i den kvalitativa forskningen är enligt 

Bryman (2011) upplevelser, beskrivningar, berättelser och tolkning, vilket är fördelaktigt för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Den kvalitativa forskningen söker ofta efter att 

beskriva processer, det vill säga hur mönster utvecklas över tid. Detta innefattar förändring 

och utveckling vilket kan fångas genom att respondenterna reflekterar över de processer som 

blir en konsekvens av en händelse (Bryman, 2011). Att finna konsekvenser är något som 

efterfrågas i studiens syfte, vilket kräver reflektion från respondenterna om de processer och 

förändringar som skett i deras uppväxt, respektive hur föräldrarna reflekterar om sina barns 

uppväxt. Forskningens undersökningsdesign är en tvärsnittsstudie där data samlats in med 

hjälp av sex semistrukturerade intervjuer vid en specifik tidpunkt. Bryman (2011) beskriver 

att en tvärsnittsstudie innebär datainsamling vid ett tillfälle från flera olika fall. Studien utgår 

ifrån en abduktiv ansats vilket Bryman (2011) beskriver som en växelverkan mellan empiri 

och teori, det vill säga att forskaren rör sig mellan empiri och teori under 

forskningsgenomförandet. I vår studie innebär den abduktiva ansatsen att vi innan studien 

utförande haft kunskap om teorier som påverkar utförandet av studien, men det insamlade 

materialet, empirin, har också påverkat valet av teoretisk utgångspunkt.  

Datainsamlingsmetod - Semistrukturerad intervju 
I kvalitativ forskning är intervju en vanligt förekommande metod för insamling av data 

(Bryman, 2011). Syftet med den kvalitativa intervjun är att se till respondentens egen situation 

och deras eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie har utgått från kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod, detta för att utgå från respondenternas egna situationer 

och perspektiv. Intervjuerna har pågått mellan 30 minuter till två timmar. Vid intervjutillfället 

delade vi upp, där en ställde frågor till respondenten utifrån vår intervjuguide (se bilaga 1) och 

en satt bredvid och antecknade respondentens svar och egna reflektioner. Intervjuerna 

spelades också in för vid ett senare skede kunna transkribera dem utan att missa några 

detaljer. Två av tre intervjuer med biologiska barn utfördes via videosamtal då vi inte hade 

möjlighet att personligen träffa dem för en intervju. De andra fyra intervjuerna skedde på 

platser som respondenterna själva valt. Föreliggande studie utgår från semistrukturerade 

intervjuer, Bryman (2011) menar att dessa har specifika teman som ska nämnas men 

respondenten har ändå möjlighet att styra samtalet och delge sina svar. Bryman (2011) 

nämner att i semistrukturerade intervjuer är intervjuprocessen flexibel, det vill säga att 
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huvudsakligt fokus bör vara att respondenten får ge sin egen upplevelse av olika situationer. 

Det som respondenten anser är av vikt bör tas tillvara på för att skapa förståelse och för att 

skapa eventuella förklaringar av olika händelser, mönster och beteenden (Bryman, 2011). Vår 

studie har utgått från specifika teman vilka är engagemang, delaktighet och påverkan senare i 

livet (Se bilaga 1). Intervjuerna har varit flexibla då respondenterna har haft möjlighet att 

själva delge vad de tycker är viktigt inom det aktuella området. Dock menar Hasson och Von 

Thiele Schwarz (2017) att människor har en tendens att vilja göra ett gott intryck och därmed 

ger socialt önskvärda svar, vilket kan innebära en felkälla i en undersökning. Vidare nämns att 

det är viktigt att ha i beaktande att respondenter kan ha svårare att komma ihåg sådant som 

hänt för länge sedan. I vår studie kan det innebära att de biologiska barnen har svårt att 

komma ihåg känslor och händelser som skedde för länge sedan och som vi efterfrågar i vår 

studie. Det kan därmed vara viktigt för oss att ha i beaktande att det förekommer 

intervjuareffekter, exempelvis i form av minnesproblematik. Med intervjuareffekter i 

beaktande gjordes ett övervägande där vi kom fram till att semistrukturerade intervjuer ändå 

bör ses som det mest lämpade för att besvara våra frågeställningar. 

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) är grundad på tre olika teman, vilka är delaktighet, engagemang 

samt påverkan senare i livet. Dessa tre teman är valda utifrån våra frågeställningar och avser 

att ringa in studiens syfte. Vi har valt att operationalisera begreppen i intervjuguiden för att 

respondenterna inte ska missförstå vad vi menar med dem. I temat delaktighet ingår de 

biologiska barnens delaktighet i valet att bli familjehem, information och förberedelser inför 

att ta emot ett placerat barn, socialtjänstens agerande gentemot de biologiska barnen samt 

ansvar och relation till de placerade barnen under uppväxten. Det andra temat är engagemang, 

det innefattar kontakt mellan de biologiska barnen och deras föräldrar, hur mycket tid och 

utrymme de biologiska barnen fått under uppväxten samt vilka svårigheter och förändringar 

som familjehemsvården inneburit. Det sista temat är vilken påverkan de biologiska barnen fått 

senare i livet av att ha vuxit upp med föräldrar som utövat familjehemsvård. Temat behandlar 

frågor om hur värderingar och egenskaper har påverkats av familjehemsvården, bemötande av 

andra människor och relationer. Avslutningsvis utformades frågor där respondenten själv fick 

möjlighet att uttrycka åsikter, känslor eller berättelser angående deras upplevelser av 

familjehemsvård. Vi har använt oss av två olika intervjuguider, en för intervjuerna med de 

biologiska barnen och en annan till föräldrarna. De två intervjuguiderna är utformade från 

samma teman och samma operationalisering men är olika formulerade beroende på om det är 

ett biologiskt barn eller en förälder som intervjuas. Vid intervjutillfällena framkom ett nytt 

tema som var viktigt för respondenterna och som var relevant för vårt syfte. Vi ansåg att detta 

tema var viktigt för studien i sin helhet och inkluderade det i resultatet/analys och diskussion, 

detta tema benämns som svårigheter för de biologiska barnen.  

Urvalsmetod - Målstyrt urval 
Vi har använt oss av ett målstyrt urval då det kan ses som fördelaktigt att vända sig till 

respondenter med erfarenheter av det som avses att undersökas. Ett målstyrt urval är ett 

strategiskt urval, det vill säga att forskaren vänder sig till respondenter som anses vara 

relevanta för studien (Bryman, 2011). För att besvara våra forskningsfrågor har individuella 

intervjuer med biologiska barn och deras föräldrar ansetts vara lämpliga. Eftersom biologiska 

barn och deras föräldrar kan vara en svår grupp att nå har vi använt ett målstyrt urval för att få 

fram respondenter som kan tänkas besvara studiens frågeställningar. De kriterier som krävts 

för att delta i studien är att föräldrarna ska ha utövat familjehemsvård under minst två års tid, 

samt att de ska ha biologiska barn som bott hemma under tiden. För att hitta deltagare till vår 

studie tog vi kontakt med ett företag med inriktning på familjehemsvård. Företaget är en 
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konsulent till Socialtjänsten vilket gör att de familjer vi intervjuat är konsulentstödda 

familjehem. Företagets föreståndare blev ombedd att inte ha några andra urvalskriterier än de 

ovannämnda för att inte påverka studiens resultat. Därefter frågade föreståndaren ett antal 

familjer om de kunde tänka sig att delta i en studie gällande familjehemsvård. De familjer 

som visade ett intresse gav sitt samtycke till att vi kunde kontakta dem och ge ytterligare 

information. Vid vår första kontakt med de intresserade beskrevs studiens syfte och 

händelseförlopp muntligt, då tackade två personer nej till att delta och tre biologiska barn från 

olika familjer samt en förälder för vartdera barn tackade ja till separata intervjuer. Vid 

intervjun fick deltagarna ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2), där de fick lämna 

skriftligt samtycke till deltagandet i studien.  

Databearbetning och analysmetod - kodning, tematisering och 

summering 
Kvalitativ dataanalys kan beskrivas som en process där forskaren avser att systematiskt 

granska och bearbeta det insamlade materialet (Bogdan & Biklen, 2007 ref i Fejes & 

Thornberg, 2009). Analysen kan genomföras på olika sätt men i huvudsak handlar det om att 

skapa mening ur en stor mängd data (Patton, 2002 ref i Fejes & Thornberg, 2009). I en analys 

kan förslagsvis kodning, tematisering och summering användas för att bearbeta och analysera 

det insamlade materialet. Den första nivån, kodning är att reducera data, det innebär att 

förenkla och sortera datamaterialet som framkommit i datainsamlingen. Kodning handlar 

övergripande om att finna ordning i det insamlade materialet och göra den hanterbar 

(Lindgren, 2014). I vår studie spelades intervjuerna in och vi transkriberade sedan den 

inspelade data, vidare skrevs det transkriberade materialet i pappersform för att få en översikt. 

Vi skapade ordning i innehållet genom att märka ut så kallade nyckelord, det vill säga att vi 

kodade materialet för att få en tydlig bild av det som framkommit. De anteckningar vi gjort 

vid intervjutillfällena hjälpte oss vid kodningen då de gav idéer om passande teman. Lindgren 

(2014) beskriver att finna koder i data leder arbetet vidare till nästa steg i processen vilket är 

tematisering, i denna del ligger fokus på presentation av data, det handlar om att sortera data i 

huvudmönster. I denna del kan forskaren se till relationer och mönster mellan koderna och 

vilka av dessa som är viktigast (Lindgren, 2014). De teman som valdes utifrån vårt insamlade 

material hade relevans för våra frågeställningar och för de koder som framkommit. Därefter 

delades materialet in i dessa teman som förde oss vidare till steget summering. Summering är 

metodens sista del och innebär att beskriva mönster, strukturer och slutsatser. I denna del av 

analysprocessen blir kategorier och teman mer till en begreppslig nivå som inte är lika 

empirinära som de koder och teman tidigare i processen varit. I slutskedet bör också forskaren 

gå tillbaka och se på det insamlade materialet för att veta att slutsatserna är underbyggda av 

data och på så sätt verifiera dem (Lindgren, 2014). I vår studie har vi försökt att summera det 

material som framkommit genom våra koder och teman där vi sammanställde det insamlade 

materialet och hittade mönster i respondenternas svar. Avslutningsvis har vi gått tillbaka till 

materialet för att se om det sammanställda materialet verkligen är det som framkommit i 

intervjuerna. 

Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2009) nämner att ett viktigt övervägande i en studie är vilka 

konsekvenser studien får för respondenterna. Även Vetenskapsrådet (2017) nämner att ett 

övervägande av risker innan en studie påbörjas är av betydelse i enlighet med etiska 

utgångspunkter. Konsekvenserna för deltagarna har övervägts i föreliggande studie genom en 

diskussion kring respondenternas påverkan, då vi har reflekterat över fördelar och nackdelar 
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och kommit fram till att respondenterna med största sannolikhet inte kommer att ta skada av 

studien. Den potentiella risken för skada vägs upp av fördelarna med studien, vilka kan tänkas 

vara att få en bättre förståelse för de konsekvenser som kan uppstå för biologiska barn i 

familjehemsvård. För att skydda respondenterna från eventuell skada har vi informerat 

deltagarna att de inte behöver svara på frågor som de inte känner sig bekväma med. Vi 

presenterar resultatet på ett sådant sätt att utomstående inte kan uttyda vilka respondenter som 

deltagit i studien. Vi har utformat frågeställningar samt intervjufrågor (se bilaga 1) på ett sätt 

som inte bör skada respondenterna i studien. Genom öppna frågor i intervjuguiden kan 

respondenterna svara på det som de vill och utesluta känslig och jobbig fakta om de så önskar. 

  

Bryman (2011) nämner fyra etiska principer som en studie bör utgå ifrån. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien, att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst under studien kan avbryta, samt hur 

studien kommer att gå till. Informationskravet har tillämpats i studien genom ett 

informationsbrev som alla respondenter tagit del av. I brevet tydliggörs syftet med studien, 

frivillighet, möjlighet att avbryta studien, anonymitet, vad det insamlade materialet kommer 

att användas till och avslutningsvis inhämtas samtycke till deltagande och inspelning av 

intervjun. Det andra etiska kravet, samtyckeskravet menar Bryman (2011) innebär att en 

studie kräver samtycke till deltagande och att alla respondenter själva har rätten att bestämma 

över sin medverkan. Som ovan nämnt inhämtas samtycke i informationsbrevets avslutande 

del, dock har respondenterna under hela tiden haft rätt att avbryta, vilket gör att 

samtyckeskravet beaktas. Konfidentialitetskravet påvisar vikten av att alla personer och 

uppgifter ska hanteras med varsamhet och konfidentialitet för att ingen obehörig ska komma 

åt materialet (Bryman, 2011). Enligt Vetenskapsrådet (2017) är anonymitet en förutsättning 

för forskning, för att skydda respondenterna från exempelvis diskriminering.   

 

Alla personuppgifter samt insamlat datamaterial förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Konfidentialitetskravet beaktas även vid skrivandet av uppsatsen då respondenterna är 

anonyma samt att information om respondenterna som inte bedöms relevant för studien skalas 

bort för att deltagarna inte ska kännas igen. Därigenom är respondenterna i vår studie 

anonyma för skydda dem från skada. Till sist återstår nyttjandekravet, detta innebär att 

insamlat material och uppgifter endast får användas för studiens syfte (Bryman, 2011). I 

följande studie har det insamlade materialet endast använts i studiens syfte vilket uppfyller 

nyttjandekravet. 

Litteraturanskaffning och källkritik 
En litteraturgenomgång har utförts i syfte att skapa förståelse för viktig forskning gällande 

intresseområdet. Bryman (2011) menar att existerande litteratur för området behöver ses över 

för att skapa förståelse för vad det finns för tidigare kunskaper inom ämnet och för att se vad 

som tidigare har undersökts. För att hitta litteratur gällande påverkan på biologiska barn i 

familjehemsvård har vi använt databaserna Social Services Abstract, PsycINFO och Applied 

Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA). De sökord vi har använt är foster care, foster 

home, foster parents, biological children, foster siblings impact, effects och consequences. 

Inklusionskriterierna vi utgått ifrån är att artiklarna ska beröra biologiska barn i 

familjehemsvård. Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska och finnas i fulltext 

samt vara vetenskapligt granskade. En av artiklarna finns det dock en oklarhet kring eftersom 

vi inte kan se om den är vetenskapligt granskad, trots detta är artikeln använd då den är 

skriven av erkända forskare på området samt att artikeln är publicerad vid University of 
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Oxford, vilket gör att vi anser att den är pålitlig. Både kvalitativa och kvantitativa studier har 

använts. Vi har enbart valt att använda vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Kvalitetsmått - Tillförlitlighet och äkthet 
Tillförlitlighet och äkthet är två begrepp Bryman (2011) nämner för att bedöma kvaliteten i 

kvalitativa undersökningar. Tillförlitlighet består av fyra del-begrepp, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär hur 

väl slutsatsen är acceptabel för andra människor. Det innebär enligt Bryman (2011) både att 

forskningen utgår från de regler som finns men också genom att visa resultatet för 

respondenterna i studien för att se om det är i enlighet med vad de har för syn på verkligheten. 

I efterhand har vi inte haft möjlighet att visa varken de transkriberade intervjuerna eller det 

färdigställda resultatet för respondenterna utifrån att vi inte haft tillräckligt med tid. Dock kan 

trovärdigheten ha påverkats på ett positivt sätt då vi vid intervjutillfällena frågade 

respondenterna om vi uppfattat deras svar rätt, och då vi vid behov ställde förtydligande 

frågor. Vi har utformat en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som avser att inte vara 

ledande för respondenterna. Vi syftade istället till att ställa öppna frågor för att 

respondenterna skulle få en chans att dela med sig av det dem själva ansåg var viktigt. I 

intervjuguiden har vi en öppen fråga som vi ställer till respondenten och utifrån dennes svar 

har vi också sedan mer specifika frågor som vi endast ställer om respondenten inte belyst 

någonting som vi anser är viktigt att ta med.  

  

Bryman (2011) menar att överförbarhet är hur väl resultaten kan överföras till en annan miljö 

eller till samma miljö som är undersökt men vid ett senare tillfälle. I ett annat avsnitt där 

Bryman (2011) skriver om kritik mot den kvalitativa metoden beskriver han hur det finns 

svårigheter med replikerbarheten i kvalitativ forskning men att subjektiva uppfattningar också 

kan vara betydelsefulla. Då vi utgår från en kvalitativ studie innehållande sex respondenter 

varav tre biologiska barn från olika familjer och en förälder till vartdera barn är det svårt att 

generalisera dessa till en annan miljö. Upplevelserna och erfarenheterna kan se olika ut hos 

olika barn och då urvalet varit litet och inte slumpmässigt går det inte att generalisera. Dock 

medför denna sorts studie ett antal personers subjektiva uppfattningar vilket ger en förståelse 

för just dem. 

  

Pålitlighet menar Bryman (2011) utgår från att flera forskare ska kunna granska och dra 

samma slutsatser, för att kunna genomföra detta krävs en fullständig beskrivning av alla faser 

i undersökningen. Andra forskare bör också inta ett kritiskt och granskande förhållningssätt 

till undersökningen för att öka pålitligheten (Bryman, 2011). För att stärka pålitligheten i 

studien har vi i största möjliga utsträckning varit transparenta. Vi har beskrivit 

tillvägagångssättet och processen på bästa möjliga sätt. Vidare har vi bifogat informationsbrev 

(se bilaga 2) och intervjuguide (se bilaga 1) för att påvisa en transparens. I resultatavsnittet 

har vi även använt flera citat för att ge läsaren möjlighet att se om de slutsatser vi dragit anses 

rimliga utifrån det som respondenterna berättat. 

  

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte kan få en objektiv sanning om 

undersökningsobjektet, men att forskaren påvisar att denne agerat utan påverkan av 

värderingar i resultatet och slutsatsen av studien (Bryman, 2011). Även här kan de citat vi 

använt i resultatet påvisa hur vi agerat utan påverkan av värderingar. Det ger läsaren möjlighet 

att själv tolka det som respondenterna uttrycker. Att det inte förekommer ledande frågor i 

intervjuguiden påvisar att vi agerat utan påverkan av värderingar (se bilaga 1). 
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Äkthet innebär enligt Bryman (2011) att undersökningen ger en rättvis bild av det som 

framkommer i studien. Vidare innebär äkthet om undersökningen hjälper respondenterna att 

förstå sin situation och hur andra i samma situation upplever den. Äkthet innebär också om 

undersökningen hjälpt respondenterna till förändring av sin situation och om de fått möjlighet 

att förändra den (Bryman, 2011). Genom de frågor och följdfrågor som är ställda i 

intervjuerna (se bilaga 1) kan det ge möjlighet för respondenterna att reflektera över sin 

situation. Respondenterna kommer även att få möjlighet att läsa uppsatsen när den är färdig 

vilket kan bidra till att respondenterna förstår hur andra i samma situation upplevt den. Dock 

har studien inte gett möjlighet för respondenterna att förändra sin situation, då vi undersökt 

något som redan varit och som därför inte kan förändras. 
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Resultat och analys 
I följande resultat kommer fyra teman att behandlas vilka är biologiska barns delaktighet, 

föräldrarnas engagemang i de biologiska barnen, svårigheter med familjehemsvården samt 

påverkan på de biologiska barnen senare i livet. Vi kommer att kalla de vuxna personer som 

vuxit upp med föräldrar som utövat familjehemsvård vid benämningen biologiska barn, trots 

att våra frågeställningar berör de biologiska barnens upplevelser både som barn och i vuxen 

ålder. 

  

Resultatet är baserat på sex stycken individuella intervjuer varav tre med familjehemsföräldrar 

och tre med deras vuxna biologiska barn, fyra av deltagarna är kvinnor och två är män. De 

biologiska barnen är mellan 20 och 30 år gamla. De tre familjer som medverkat i studien har 

en familjesammansättning bestående av två föräldrar och minst ett biologiskt barn, dock har 

enbart en förälder och ett barn från vardera familj intervjuats. I två familjer har minst en av 

föräldrarna utövat familjehemsvård på heltid. Familjerna har haft varierande antal placerade 

barn genom åren och de biologiska barnen var mellan 2-11 år när familjen tog emot sin första 

placering. De biologiska barn som deltog i studien var en del av familjehemsvården under 8 

till 18 år. Två av föräldrarna är än idag familjehem och två av de biologiska barnen är idag 

också själva familjehem. Vi har valt att inte ge deltagarna fiktiva namn i resultatdelen för att 

skydda dem från igenkänning. Det leder således till att läsaren inte kan följa deltagarnas svar 

genom resultatet men säkerställer däremot deltagarnas anonymitet, vilket vi anser väger 

tyngre.  

Biologiska barns delaktighet 

Valet att bli familjehem och förberedelser 

I processen att bli familjehem nämner alla de biologiska barnen att de inte hade någon talan 

angående om familjen skulle bli familjehem eller inte. Barnen beskriver att de troligtvis inte 

fick vara delaktiga i valet att bli familjehem på grund av deras unga ålder. Ett barn beskriver 

processen till att bli familjehem som: 

 
Det hände nog bara mer än att jag var delaktig i det, så jag skulle nog säga att jag inte var 

delaktig alls i beslutet så 
 

Ett av barnen nämner i intervjun att denne fått bra med förberedelser och tillräcklig 

information inför varje specifik placering. Även föräldrarna nämner att barnen inte var 

delaktiga i beslutet om att bli familjehem. Dock beskriver föräldrarna att barnen haft en 

avgörande roll, blivit förberedda i den utsträckning som anses möjligt i enlighet med barnens 

ålder, eller att barnen uttryckt sina åsikter i familjehemsfrågan när de blivit äldre. 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga barn och deras föräldrar att barnen varit delaktiga i 

familjehemsvården, trots att barnen inte varit delaktiga i beslutet om att bli familjehem.   

  

Samtliga barn och deras föräldrar anser att socialtjänsten inte har involverat de biologiska 

barnen till att vara delaktiga under familjehemsvården. Socialtjänsten har varken frågat om 

barnens inställning till att bli familjehem eller senare under familjehemsvården frågat de 

biologiska barnen om deras känslor och åsikter angående att vara familjehem. Det 

framkommer dock i ett fall att socialtjänsten har pratat med ett barn under uppväxten om dess 

känslor och upplevelser, allt eftersom barnet blev äldre. Resterande barn upplever inte att de 

har haft någon kontakt med socialtjänsten under familjehemsvården, trots att de blivit äldre. 
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En förälder beskriver att det har funnit en god kontakt med en konsulent genom åren och en 

annan förälder beskriver att dennes barn har uttryckt det som behövts genom sin egen 

förmåga att uttrycka sig och ta för sig. Utöver detta uttrycker föräldrarna att barnen inte haft 

någon ytterligare kontakt med socialtjänsten som barn.   

Roll och ansvar samt relation till placerade barn 

De biologiska barnen har varierande svar angående vilken roll de hade under 

familjehemsvården, även deras upplevelse gällande vilket ansvar de biologiska barnen fick ta 

under vården skiljer sig åt mellan barnen. Ett av barnen beskriver sig som ett syskon och 

förebild men utan ansvar, medan ett annat barn såg sig som en kompis med mycket ansvar. 

Ett barn uttrycker “... jag kände att jag fick ta mycket ansvar ... trots det hade jag ingenting 

att säga till om gällande om vi skulle vara familjehem”. Ett annat barn beskriver att denne inte 

hade något ansvar vid ung ålder men att det ändrades med tiden, ju äldre det biologiska barnet 

blev desto mer ansvar behövde barnet ta. En av föräldrarna beskriver ansvaret och rollen hos 

det biologiska barnet som en konfliktlösare och att barnet tog ett stort ansvar genom att 

förmedla information mellan familjehemsföräldrarna och de placerade barnen. Flera föräldrar 

beskriver att de biologiska barnen varit till stor hjälp i familjehemsvården och gått in i 

situationer när det behövts, exempelvis obekväma situationer eller när det uppstått bråk, en 

förälder säger “Barnen har varit otroligt behjälpliga, men dom har också satt sig i en 

situation som skulle kunna i princip vara farligt för dem”. Ett barn uttrycker dock att denne 

aldrig har känt obehag eller att familjehemsvården upplevts som skrämmande, medan ett 

annat barn uttrycker att det funnits viss oro. 

  

De biologiska barnen beskriver att deras relation med de placerade barnen har varierat under 

uppväxten, ett av barnen beskriver relationen som upp och ner men överlag ganska bra. Ett 

annat barn beskriver relationen till vissa placerade barn som en sorts storasyskon-roll, eller 

lilla syskon-roll, medan relationen till andra placeringar varit mer ytlig. Ett barn beskriver 

rollen med de placerade barnen som en kompisrelation och att det biologiska barnet utifrån 

denna relation förväntades ta mycket ansvar, barnet nämner: 

  
 Jag var som en kompis åt (namn på ett placerat barn), så egentligen tror jag att vi barn fick 

göra mer än de vuxna ibland. Jag tror att det lätt kan bli så, eftersom det inte är de vuxna som 

hela tiden förväntas leka med dem. Och i mitt fall var jag nästan lika gammal som (namn på 

ett placerat barn) och jag kände att jag fick ta mycket ansvar på grund av det. 
  

Vidare nämner alla barnen att de idag har lite kontakt med några av de placerade barnen, till 

största delen genom Facebook. Även föräldrarna till de biologiska barnen beskriver relationen 

mellan de placerade barnen och deras biologiska barn under uppväxten som varierande, en 

förälder nämner att denna varierande relation kunde bero på det placerade barnets 

personlighet. En annan förälder nämner att relationen mellan barnen under uppväxten oftast 

var bra, vidare kunde relationen vara som ett syskon, förebild, lekkamrat eller ledare. Alla 

föräldrar beskriver någon sorts kontakt mellan de placerade barnen och de biologiska barnen 

idag, dock som barnen även nämnde, främst genom Facebook. 

  

De biologiska barnens delaktighet i valet att bli familjehem kan kopplas till begreppet 

meningsfullhet vilket är en del av Antonovskys (1987) teori KASAM. Det går att uttyda att 

samtliga biologiska barn i vår studie haft ansvar och varit delaktiga i familjehemsvården, samt 

att de fått goda förberedelser inför nya placeringar. Ett barn beskrivs ha en roll som 

konfliktlösare i familjen genom att barnet förmedlat information mellan föräldrarna och de 

placerade barnen. Antonovsky (1987) beskriver att begreppet meningsfullhet handlar om att 
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det är viktigt att vara delaktig i det som påverkar ens vardag och de erfarenheter som kommer 

med dem för att kunna hantera svårigheter. Meningsfullhet handlar också om vilken 

motivation en person har och hur känslomässigt engagerad en individ är i de utmaningar som 

finns i livet (Antonovsky, 1987). Det framkommer att alla barn som deltagit i vår studie har 

haft en betydelsefull roll, vilket skulle kunna förklaras genom att de varit delaktiga i något 

som påverkat deras vardag och erfarenheter. Den betydelsefulla rollen som beskrivs av barnen 

påvisar att de varit känslomässigt engagerade i de placerade barnen. Enligt KASAM kan 

delaktigheten bidra till en hög känsla av meningsfullhet som bidrar till att individen kan 

hantera svårigheter på ett bra sätt. Det går att uttyda att de biologiska barnen kämpat när 

svårigheter uppenbarat sig och att de vid flera tillfällen hanterat konflikter och krävande 

situationer. Även att barnen fortsätter att kämpa trots svårigheter kan tydas som att de har en 

känslomässig investering som gör att det blir värt mödan att kämpa. Det kan förstås genom att 

barnen har tagit stort ansvar vilket kan tolkas som att de har en stor motivation och 

engagemang i vården vilket kan påvisa meningsfullhet. 

 

Antonovsky (1987) nämner att meningsfullhet antagligen är den viktigaste av de tre 

komponenterna i KASAM men att för att framgångsrikt kunna använda sina styrkor under 

mer krävande situationer behövs alla de tre komponenterna. Därför skulle det kunna tolkas 

som att begriplighet och hanterbarhet också är viktiga för de biologiska barnen för att hantera 

de krävande situationer som uppkommer i och med familjehemsvården. Begriplighet nämner 

Antonovsky (1987) är i vilken utsträckning en individ kan ordna och förbereda sig inför 

oväntade händelser. Genom att de biologiska barnen i vår studie till stor del varit delaktiga 

och fått goda förberedelser i familjehemsvården kan det leda till att barnen fått goda 

förutsättningar för att kunna hantera situationer som uppstått på ett bra sätt. Därmed kan det 

tolkas som att barnens delaktighet i familjehemsvården utvecklat förmågor hos de biologiska 

barnen. Dock är familjehemsvården endast en del av barnens livserfarenheter vilket gör att vi 

inte kan dra slutsatser om den faktiska känslan av begriplighet hos baren. Vidare innebär 

hanterbarhet enligt Antonovsky (1987) i vilken utsträckning en individ känner sig ha 

tillräckliga resurser för att kunna hantera olika situationer. Det kan tänkas att de biologiska 

barnen i vår studie utvecklat förmågor som kan öka deras hanterbarhet, då de varit delaktiga i 

vården och haft möjlighet att uttrycka sina åsikter och känslor till sina föräldrar. Även att 

barnen förmedlat information mellan de placerade barnen och föräldrarna kan tänkas förklaras 

genom att barnen upplevt en hög känsla av hanterbarhet då det kan tänkas att barnen känt att 

de haft tillräckliga resurser att hantera situationer, i detta fall, deras föräldrar. 

Föräldrarnas engagemang i de biologiska barnen 

Relationen mellan de biologiska barnen och deras föräldrar 

Alla barnen upplevde att de hade en bra relation med sina föräldrar, både under uppväxten 

och idag, även föräldrarna beskriver relationen på ett liknande sätt. Barnen beskriver 

föräldrarna under uppväxten som pedagogiska, att de ville prata om allting och att de hade 

tydliga regler hemma. Några föräldrar beskriver relationen med barnen under uppväxten som 

varm och nära. Alla barnen beskriver att det fanns tid för dem under uppväxten och att 

föräldrarna var engagerade i dem och att det inte påverkades av familjehemsvården. Även 

föräldrarna beskriver att de upplever sig haft tillräckligt med tid till de biologiska barnen, en 

förälder nämner “Jag kan inte minnas att det har varit några problem med att få till tid till 

alla barnen”. Ett barn uttrycker att det finns en föreställning om att familjehemsvård ofta 

bidrar till mindre tid med de biologiska barnen, detta menar dock hen har varit felaktigt i 

dennes fall utifrån att familjehemsvården snarare lett till att hen fått mer tid med sina 
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föräldrar. Även barnets förälder menar att de har fått mer tid med sina barn på grund av 

familjehemsvården. Detta genom att föräldrarna kunnat vara hemma mer och således haft 

både kvalitetstid och kvantitetstid med föräldrarna. Trots att alla barn och deras föräldrar 

beskriver att de upplever tillräckligt med tid nämner en förälder angående sina biologiska barn 

att det förekommit tillfällen då barnen prioriterats i andra hand. Genom att de biologiska 

barnen i vissa situationer fått vänta eller avstå från aktiviteter då krissituationer gällande de 

placerade barnen uppstått. En förälder nämner “Dom har vetat att det alltid varit så att 

klienterna på något sätt går före, för all kris går ju före”. 

  

Skillnader i föräldraskapet 

Angående skillnader i föräldraskapet innan och efter familjehemsvården beskriver barnen att 

det blev tydligare regler i familjen och att barnen därmed fick ta mer ansvar. Ett barn 

beskriver att “Dom la mer ansvar på oss andra barn jämfört med vad dom gjorde innan”. Ett 

av barnen kan inte beskriva någon skillnad då denne inte kommer ihåg tiden innan 

familjehemsvården på grund av åldersskäl, även dennes förälder beskriver att det inte finns 

någon skillnad i föräldraskapet då barnet var liten redan när familjehemsvården började. Två 

föräldrar beskriver sitt föräldraskap som annorlunda i jämförelse med innan, ett exempel var 

att det blev ett helt annat tempo. Ett barn beskrev att familjen efter familjehemsvården fått 

tydligare regler, även dennes förälder beskriver att reglerna blivit tydligare. Föräldern 

beskriver att de var tvungna att ha tydligare regler för att de placerade barnen skulle 

involveras i de regler som familjen hade. Även pengar var ett område som förändrades genom 

familjehemsvården, en förälder beskriver att de var tvungna att kompensera de biologiska 

barnen då de placerade barnen fick mer pengar och materiella saker än de biologiska barnen. 

  

Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att homeostas innebär att upprätthålla en jämvikt i 

ett system. Feedback kan påverka ett system antingen genom att positiv feedback förändrar ett 

system och påverkar jämvikten eller att negativ feedback, som betyder att feedbacken inte 

skapar någon förändring i systemet, upprätthåller homeostasen i familjen (Forsberg & 

Wallmark, 2002). Det kan tänkas att familjerna hade en jämvikt, homeostas, i systemet innan 

de blev familjehem. Vidare kom placerade barn in i familjerna vilket skulle kunna beskrivas 

som feedback, antingen genom förändring eller icke-förändring. Både de biologiska barnen 

och deras föräldrar beskriver hur föräldraskapet förändrades i och med familjehemsvården. 

Föräldraskapet påverkades genom tydligare regler i familjen, mer ansvar till de biologiska 

barnen och att det blev ett annat tempo i familjen. Det skulle kunna tänkas att i detta fall 

medförde de placerade barnen en positiv feedback som rubbade jämvikten, homeostasen, i 

familjen och skapade förändring. Således skulle de placerade barnen kunna ses som positiv 

feedback som förändrar systemet.  

Svårigheter med familjehemsvården 

Bråk, oro och svåra situationer 

Alla barnen beskriver inledningsvis att det inte finns något som varit svårt med att vara 

familjehem. Vid ytterligare eftertanke av barnen framkommer det dock svårigheter. Ett barn 

beskriver att det har varit svårt om det uppstått bråk hemma. Barnet beskriver också att denne 

haft en empati och förståelse för varför barnen behövt vara placerade. Ett av barnen berättar 

att det funnits tillfällen under uppväxten då hen önskat att de placerade barnen skulle flytta, 

men att hen sedan ändrat sig när det placerade barnens situation förklarades. Barnet berättar 

att: 
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Vid ett tillfälle slog (namn på ett placerat barn) ett racket i huvudet på mig medan vi lekte, och 

då ville jag att han skulle flytta. Vid det tillfället pratade mamma med mig och frågade om jag 

verkligen ville det, och efter en stund kom jag på att jag inte ville det. 

  

Ett barn beskriver att det har funnits en oro för föräldrarna i en del situationer men att 

familjehemsvården överlag varit mer positiv. Barnet beskriver vidare att det förekommit svåra 

situationer med att vara familjehem men att det varit mer givande och utvecklande än att det 

påverkat negativt. Ett av barnen uttrycker inte någon svårighet med familjehemsvården men 

att vissa placeringar ibland har varit jobbigare och mer tidskrävande. Föräldrarna beskriver 

också svårigheter för de biologiska barnen gällande familjehemsvården. Dels nämns att det 

egna hemmet kan ha upplevts som integritetslöst eftersom familjen haft många olika 

placeringar genom åren. Vidare nämner barnet i familjen att det alltid var många nya 

människor i hemmet och att hen ibland glömde bort att presentera sig eftersom att nya 

människor blivit normaliserat. En annan svårighet som nämns är att de biologiska barnen 

ibland kunnat skämmas för de placerade barnen då andra visste att de “hörde ihop”. Vidare 

beskrivs uppbrott med de placerade barnen vara svåra, att knyta an till de placerade barnen 

och att de sedan försvinner kan upplevas jobbigt för de biologiska barnen. 

  

En svårighet en förälder nämner är att vissa placerade barn kunde känna på sig om föräldrarna 

skulle ha egen tid och göra någonting roligt med deras biologiska barn, och att de då började 

bråka för att de inte skulle kunna åka. Dock nämner föräldern att de löste dessa situationer 

genom att göra någonting roligare med de biologiska barnen en annan dag, vilket de 

biologiska barnen oftast tyckte var bättre. Föräldern nämner att barnen i de stunderna kunde 

känna att de placerade barnen var orättvisa mot dem. Bråk och uppkäftigt språk nämner ett 

annat barn som en svårighet med familjehemsvården. Barnet nämner att ett placerat barn varit 

väldigt dum mot dennes mamma och att det placerade barnet “var ful i munnen” på ett sätt 

som barnet aldrig tidigare upplevt. Barnet nämner att hen troligtvis aldrig skulle ha kommit i 

kontakt med ett sådant språk om de inte varit familjehem. En annan svårighet som en förälder 

nämner handlar om att dennes barn inte ville ta plats och resurser från någon annan som 

kanske behövde dem mer. Föräldern nämner att barnet hade en förmåga att släta över sina 

egna bekymmer för att hellre hjälpa någon annan. 

  

Ett barn beskriver att familjehemsvården aldrig har varit något problem och att det kan ha 

varit för att föräldrarna hanterat familjehemsvården på ett bra sätt. Vidare beskriver barnet att 

de ofta kan finnas en viss rädsla innan en placering kring vilken påverkan familjehemsvården 

har på biologiska barn. Dock beskriver ett barn och en förälder att om föräldrarna hanterar det 

på ett bra sätt kommer det endast att leda till någonting positivt för barnen. 

  

Begreppet feedback är en del av systemteorin och innebär all information som återkopplas till 

systemet (Forsberg & Wallmark, 2002 ). Positiv feedback leder till en förändring i systemet 

och upprätthåller inte stabilitet i systemet (Forsberg & Wallmark, 2002). De situationer där de 

biologiska barnen ska göra aktiviteter tillsammans med sina föräldrar och de placerade barnen 

börjar att bråka vilket gör att de inte kan åka skulle kunna förklaras med begreppet feedback. 

När familjen ska åka på sin aktivitet kan det tolkas som att det finns en homeostas, jämvikt i 

systemet. När de placerade barnen då börjar att bråka kan det tolkas som positiv feedback då 

det är något som leder till förändring i systemet. Genom detta bråk kan familjen inte åka på 

sin aktivitet vilket skulle kunna vara den förändring som den positiva feedbacken skapat, 

vilket betyder att jämvikten, homeostasen i systemet rubbas. 
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En förälder nämner att deras hem ibland kan ha upplevts som integritetslöst eftersom familjen 

haft många placerade barn boende hos sig genom åren. Dennes barn nämner även att hen har 

träffat så många nya människor under familjehemsvården att denne ibland glömt bort att 

presentera sig för nya placeringar. I öppna system sker ständigt pågående förändringar då 

systemet växlar utbyte med sin omgivning (Forsberg & Wallmark, 2002). I alla öppna system 

existerar så kallade gränser för att skydda systemets ordning. Ett familjesystem bör vara både 

genomsläppligt och till viss del slutet, för att dels kunna ta emot hjälp i olika situationer och i 

andra fall avgränsa sig för att inte bli invaderat (Forsberg & Wallmark, 2002). Att hemmet 

blivit integritetslöst, skulle kunna förstås genom att familjens gränser blivit för 

genomsläppliga och tillåtit sig blivit “invaderat”. Barnet som inte alltid kommit ihåg att 

presentera sig kan också tänkas förstås på liknande sätt, det vill säga att gränserna blivit för 

genomsläppliga. Det kan antas vara viktigt att låta systemet vara avgränsat i den bemärkelsen 

att systemet fortfarande bibehåller ordning och är igenkännligt. 

Påverkan på de biologiska barnen senare i livet 

Förändrade värderingar 

Alla barnen nämner att familjehemsvården påverkat deras värderingar och hur de ser på andra 

människor. Ett barn säger “... mina värderingar är väldigt annorlunda mot vad de kunde ha 

varit om vi inte hade haft fosterbarn under hela min uppväxt”. Ett annat barn beskriver att 

denne utifrån familjehemsvården lärt sig att alla människor har olika förutsättningar. Ett barn 

beskriver att familjehemsvården gett denne insikt i hur livet verkligen kan vara, att det går 

upp och ner och att allt i livet inte är självklart. Barnet nämner att det är svårt att se någonting 

negativt med att vara biologiskt barn i familjehem eftersom det har gjort hen till en bättre 

människa, och gett ett annat värde i livet. Ett barn menar att familjehemsvården gjort att 

denne tagit andra beslut och val senare i livet, exempelvis genom att familjehemsvården kan 

ha bidragit till en avsmak för droger då denne sett många negativa sidor gällande användandet 

av droger. Ett annat barn är familjehem idag vilket hen beskriver har sin grund i uppväxten. 

Barnet beskriver vidare hur denne tror sig vara bra på det hen gör, mycket på grund av sina 

egna erfarenheter av familjehemsvård. Alla föräldrar nämner att familjehemsvården påverkat 

barnens värderingar på ett positivt sätt. En förälder nämner att dennes barn har en otroligt 

genuin respekt för andra människor och deras sätt att vara. Föräldern nämner vidare att det 

kan vara något barnet har med sig i ”generna”, men att det blivit befäst utifrån rollen som 

familjehem. 

  

De biologiska barnens förändrade värderingar kan kopplas till det Forsberg och Wallmark 

(2002) beskriver i systemteorin som cirkulär kausalitet. Det framkommer i vår studie att ett 

placerat barn innebär förändringar i familjen. De biologiska barnen nämner att deras 

värderingar har påverkats positivt av familjehemsvården och att de lärt sig att alla människor 

har olika förutsättning. Vidare framkommer dessutom att erfarenheterna av att ha vuxit upp i 

familjehem bidragit till att två av de biologiska barnen idag själva utövar familjehemsvård. 

Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att systemteorins processer kan ha en cirkulär orsak-

verkan-förklaring där förändringar som sker inom systemet inte enbart kan förstås genom en 

specifik anledning. Den cirkulära kausaliteten menar att de inte finns några enkla 

orsakssamband utan att vi måste se till helheten och cirkulära processer. Alla händelser och 

individer påverkar ömsesidigt varandra. För att förklara den påverkan som familjehemsvården 

har på de biologiska barnen i vuxen ålder kan begreppet cirkulär kausalitet användas. En 

förändring som ett placerat barn inneburit för de biologiska barnen är exempelvis att de 

placerade barnen kan ha medfört nya beteenden till familjen. Dessa nya beteenden och 
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erfarenheter som de placerade barnen medför till familjen skulle kunna ha bidragit till att de 

biologiska barnen lärt sig att alla människor har olika förutsättningar, och även påverkat 

barnens värderingar. De positivt påverkade värderingarna skulle i sin tur kunna ha lett till att 

de biologiska barnen vill hjälpa andra människor, vilket kan ges uttryck i att två barn därmed 

själva väljer att utöva familjehemsvård i vuxen ålder. Dock menar den cirkulära kausaliteten 

att alla skeenden påverkar och påverkas av varandra vilket gör att det är svårt att dra 

teoretiska slutsatser i en komplex verklighet.  

Egenskaper som utvecklats hos de biologiska barnen 

De biologiska barnen nämner att de egenskaper som de har idag delvis eller helt och hållet 

påverkats utifrån familjehemsvården. Ett barn beskriver att familjehemsvården påverkat 

dennes egenskaper “Helt och hållet, det har varit med och format hela tiden. Jag tror att det 

har gett mig jättemycket”.  Flera föräldrar beskriver att deras barn fått med sig positiva 

förutsättningar och egenskaper genom att vara familjehem, en förälder nämner “De har 

otroligt mycket med sig som man inte tänker på men som de själva märker sen när de kommer 

ut i livet”. 

  

Empati är en egenskap som ett barn beskriver sig ha fått/utvecklat av familjehemsvården. 

Barnet beskriver att denne i tidig ålder fick andra människors olika behov förklarade för sig 

och att det utvecklade empati och medkänsla. Även en förälder nämner att dennes barn blivit 

empatisk av familjehemsvården. Vidare beskrivs av både ett barn och en förälder att barnen 

kan förstå att människor kan bete sig olika men ändå vara av samma värde. En förälder 

nämner: 

  
 Jag tror att ‘vanliga barn’ kan ha svårt att sätta sig in i andras människors liv, eftersom man 

har bott på samma gata med schyssta kompisar som har samma hus, samma bil, samma allt, 

jag tror inte riktigt att du får den insynen då, exempelvis att det inte är självklart att man får 

nya skridskor bara för att man behöver det. 

  

En förälder uttrycker att de biologiska barnen i familjen lärt sig att ta hänsyn till andra 

människor genom familjehemsvården och att de blivit generösa. En annan förälder nämner 

också att barnen fått en ökad mentaliseringsförmåga, att läsa av hur det blir för andra 

människor genom att jag agerar på ett visst sätt. Även en förmåga att förlåta och att inte döma 

en person direkt utan se att det finns flera olika perspektiv på en situation är också egenskaper 

som barnen utvecklat. 

  

Att inte döma andra människor är någonting som ett barn beskriver att familjehemsvården kan 

ha påverkat. Ett annat barn samt en förälder nämner att en egenskap som påverkats av 

familjehemsvården är att de biologiska barnen lärt sig att läsa av situationer och andra 

människor. Flera föräldrar beskriver hur deras barn blivit mer öppna mot andra, men också 

mot sig själva och samhället i stort. Föräldrarna tror att barnen utvecklat en öppenhet mot 

annorlundaskap och olikheter vilket idag faller sig naturligt för barnen. Föräldrarna beskriver 

hur barnen ser att andra människor kan vara annorlunda men att alla ändå har samma värde. 

En förälder beskriver hur dennes barn idag har en stor social kompetens och nyfikenhet som 

kan ha utvecklats av familjehemsvården. 

  

En förälder beskriver att dennes barn genomgått “en del tuffa saker” i livet men att barnet 

hanterat svårigheterna på ett bra sätt. Barnet har istället för att fokusera på motgångar försökt 

att se de förutsättningar som funnits. Vidare beskriver föräldern att barnet sett 
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familjehemsvården på samma sätt, att familjehemsvården varit en förutsättning i livet och att 

“det är som det är”. Barnet beskrivs varit sams med tillvaron, vilket både kan ha varit på ett 

känslomässigt och kognitivt sätt men också att familjehemsvården påverkat detta. En annan 

förälder beskriver också att dennes barn genomgått en del svårigheter i livet men att även 

detta barn hanterade dessa på ett moget sätt och uppmuntrade andra trots egna motgångar. 

Denna förälder beskriver att barnet antagligen fått med sig detta från familjehemsvården, att 

det är så man gör som medmänniska. Vidare beskriver en förälder hur sitt biologiska barn 

blivit stärkt i sin identitet av alla placerade barn och blivit stark av alla upplevelser som det 

medfört. Dock beskriver föräldern att det är svårt att veta om det finns ett samband med 

familjehemsvården eller att det är på grund av någonting annat. 

  

Det framkommer i vår studie att biologiska barn genomgått svårigheter i livet men ändå 

hanterat det på ett bra sätt. En förälder beskriver att barnet blivit stärkt i sin identitet vilket 

kan vara på grund av familjehemsvården. Antonovsky (1987) beskriver begreppet 

hanterbarhet vilket innebär i vilken utsträckning individen anser sig ha resurser att hantera 

stimuli med. En individ med låg känsla av hanterbarhet tror att olyckliga stimuli kommer att 

följa individen resten av livet medan en individ med hög känsla av hanterbarhet kommer 

kunna ta sig ur svårigheter och förstå att livet medför olika motgångar (Antonovsky, 1987). 

Hur de biologiska barnen hanterat svårigheter i livet kan förklaras genom Antonovskys (1987) 

begrepp hanterbarhet. Genom att en förälder nämner att barnet hanterat svårigheterna som att 

“det är vad det är” kan det tolkas som att barnet förstått att olyckliga saker kan hända i livet 

men att problemen kan lösas. Det kan också tolkas som att barnet anser sig ha tillräckliga 

resurser för att hantera stimuli då denne kan hantera svårigheter på egen hand. En förälder 

beskriver att barnet blivit stärkt i sin identitet, vilket kan ha bidragit till att barnet känner att 

denne kan hantera svåra händelser i livet. Genom att föräldrarna beskriver att barnen har 

hanterat krävande situationer på ett bra sätt kan det antas att barnen har fått med sig 

förutsättningar från familjehemsvården som påverkat deras hanterbarhet. Dock är 

familjehemsvården endast en del av barnens livserfarenheter vilket gör att någon slutsats om 

hanterbarheten inte kan dras av endast en faktor i barnens liv.  

  

Även begriplighet och meningsfullhet blir viktiga för att skapa en förståelse för 

hanterbarheten genom relationen begreppen har med varandra (Antonovsky, 1987). De 

biologiska barnen beskrivs se de förutsättningar som de har istället för att fokusera på de 

motgångar som finns vilket skulle kunna tänkas förklaras genom begreppet begriplighet. Att 

de biologiska barnen genomgått och hanterat stimuli på ett bra sätt kan tyda på att de i detta 

specifika fall begripit och ordnat stimuli. Det beskrivs även att barnen påverkats mycket av 

familjehemsvården och att barnen blivit mer empatiska vilket skulle kunna betyda att de varit 

känslomässigt engagerade för att kunna få denna påverkan. Således kan de biologiska barnen 

tänkas fått förutsättningar från familjehemsvården vilket i detta fall gjort att de kan ha haft en 

meningsfullhet, genom att de kan tänkas varit känslomässigt engagerade i familjehemsvården. 

Negativ påverkan på de biologiska barnen 

En negativ egenskap som ett barn beskriver kan ha utvecklats från familjehemsvården är en 

cyniskhet. Barnet beskriver sig vara cynisk, angående hur denne tänker på saker och ser på 

hur människor kan förändras. En förälder nämner också att en negativ aspekt med 

familjehemsvården kan vara att de biologiska barnen “blir på sin vakt” då barnen lär sig att 

alla människor inte alltid är snälla. Ett annat barn beskriver att familjehemsvården bidragit 

med en del negativa konsekvenser senare i livet och uttrycker att “Något negativt som 

familjehemsvården bidrog med är att jag många gånger känt mig orolig och ledsen, till och 

med i vuxen ålder”. En bidragande faktor till detta var hur det placerade barnet behandlat det 
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biologiska barnets mamma då mamman ibland blivit ledsen av saker som hänt. Vidare var 

även en bidragande faktor hur det placerade barnet blev behandlad av sina biologiska 

föräldrar vilket det biologiska barnet nämner varit sorgligt att se. Vidare framkommer av 

barnet att: 

  
Det finns en problematik kring (namn på ett placerat barn) som många gånger varit jobbigt 

att handskas med, självklart sätter det sina spår i en. Jag kan inte säga att det skapat någon 

negativ sida hos mig, men det har ibland varit svårt att hantera. 

  

Även en förälder nämner att något negativt med familjehemsvården var att det skedde flera 

tragedier kring de placerade barnen, vilket kunde vara svårt för de biologiska barnen att se. 

  

Ett barn beskriver att det inte finns någonting negativt med att ha varit biologiskt barn i 

familjehem men att det kan ha gjort att denne inte varit ute och gjort mycket annat. Barnet 

beskriver att familjehemsvården alltid varit en viktig del i dennes liv och att det därmed blivit 

en livsstil som krävt närvaro och engagemang. Idag kan denne ibland undra vilken person hen 

blivit om hen hade valt att göra någonting annat och vad denne istället gjort då. Barnet 

beskriver vidare att denne inte ser detta som någonting negativt utan mer undrar hur det hade 

kunnat se ut. 

  

Det framkommer att de biologiska barnen till viss del har påverkats negativt senare i livet av 

familjehemsvården. De biologiska barnen beskriver sig ha påverkats av exempelvis tragedier 

och problematik hos det placerade barnet och dennes biologiska familj. Bronfenbrenners 

(1986) beskrivning av den socialekologiska systemteorin innefattar bland annat begreppet 

exosystem. Negativ påverkan senare i livet skulle kunna förklaras genom att de biologiska 

barnen inte endast påverkas av de system denne själv ingår i, utan att det också finns andra 

system som påverkar dem. Exosystem skulle kunna förklara den negativa påverkan som finns 

på de biologiska barnen, exempelvis genom en påverkan av det placerade barnets biologiska 

familj eller andra system som det placerade barnet ingår i, som inte är familjehemmet. Ett 

barn i vår studie beskriver att denne tyckt att det varit sorgligt att se hur det placerade barnet 

blivit behandlat av sina biologiska föräldrar. Det skulle kunna förstås genom att det biologiska 

barnet blivit påverkat av ett system som denne inte direkt ingår i. Exosystemet är i detta fall, 

det placerade barnets biologiska familj, eftersom det är ett system som det biologiska barnet 

inte själv ingår i men som det går att uttyda att denne ändå påverkas av.  
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Diskussion 

Slutdiskussion 

Biologiska barns delaktighet  

I resultatet framkommer det att de biologiska barn som medverkat i vår studie till viss del 

anser sig ha varit delaktiga i familjehemsvården. Inget av barnen har varit delaktiga i beslutet 

om att bli familjehem, främst på grund av deras unga ålder, dock har alla på något sätt haft 

ansvar eller varit delaktiga i vården. Det kan tänkas att de biologiska barnens åsikter i beslutet 

om att bli familjehem inte har varit avgörande för hur de överlag upplevde delaktigheten i 

familjehemsvården, då barnen ändå fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och ta ansvar i 

vården. 

  

I tidigare forskning framkommer det en variation gällande om de biologiska barnen fått vara 

en del av beslutet att bli familjehem. Nordenfors (2016) nämner att en stor del av de 

biologiska barnen blivit tillfrågade gällande åsikter till att bli familjehem, medan Younes och 

Harp (2007) menar att de biologiska barnen inte har fått varit delaktiga i själva beslutet till att 

bli familjehem. Det resultat som framkommit i vår studie är i enlighet med det som 

framkommer i Younes och Harps (2007) studie. De biologiska barn som medverkat i vår 

studie har inte varit delaktiga i beslutet att bli familjehem, däremot har de fått möjlighet att 

uttrycka sina tankar och känslor under familjehemsvården. Strauss och Wasburn-Moses 

(2017) menar att förberedelserna för de biologiska barnen i familjehemsvård i stort sett är 

obefintlig. Detta motsätter sig resultatet i vår studie där barnen uttrycker att de fått bra 

förberedelser, samt att de har fått tillräcklig med information inför varje specifik placering. 

Föräldrarna i vår studie uttrycker att barnen alltid har haft en avgörande roll och att de har 

försökt att förbereda barnen så bra som möjlig utifrån deras ålder. Att den tidigare 

forskningen tyder på olikheter angående sina resultat skulle kunna förklaras genom ålder på 

barnen när studien är utförd. Vår studie undersöker hela den period barnen varit familjehem 

vilket skulle kunna påvisa att delaktigheten har varierat under uppväxten. Eventuellt kan 

barnen i efterhand se sin delaktighet ur ett annat perspektiv och inte lägga samma vikt vid de 

perioder där de inte fått vara lika delaktiga. Det skulle då kunna tänkas att barnen under hela 

tonåren varit delaktiga men inte i barndomen. Beroende på vilken ålder barnen i den tidigare 

forskningen haft kan det medföra skillnader i resultatet i jämförelse mellan olika studier. 

  

Gällande vilket ansvar biologiska barn upplevde att de behövde ta i familjehemsvården 

varierar mellan deltagarnas svar i vår studie. En respondent upplever att denne behövde ta 

mycket ansvar medan en annan upplevde att den inte behövde göra det. Gemensamt för 

samtliga är dock att ansvarsrollen har ökat i takt med deras ålder. I tidigare forskning 

framkommer det att många biologiska barn tvingas ta mycket ansvar i familjehemsvården, 

samt att det är en viktig faktor för att placeringen ska fungera (Höjer, 2007).   

 

Föräldrarnas engagemang i de biologiska barnen 

Både föräldrarna och barnen har ansett att föräldrarna varit engagerade gentemot de 

biologiska barnen och haft tillräckligt med tid till dem under familjehemsvården. Slutsatserna 

skulle kunna bero på att alla biologiska barn som medverkat i studien haft två föräldrar med 

delat ansvar över vården. Det skulle kunna tänkas ha sett annorlunda ut om familjerna bestått 
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av ensamstående föräldrar. Dessutom har de flesta familjerna som medverkat haft minst en 

förälder som varit hemma på heltid på grund av familjehemsvården, vilken kan antas vara en 

förklaring till varför föräldrarna haft tid och engagemang i de biologiska barnen.  

  

Varken barnen eller deras föräldrar upplever att de biologiska barnen gått miste om tid eller 

uppmärksamhet i och med familjehemsvården. Dock motsätter sig detta det som framkommer 

av Twigg (1994), där biologiska barn menar att de har gått miste om tid och uppmärksamhet 

på grund av familjehemsvården. Det framkommer i vår studie att ett barn beskriver att 

familjehemsvården gett barnet mer tid med föräldrarna då det gett föräldrarna möjlighet att 

vara hemma mer. Twiggs studie är utgiven år 1994 och det kan tänkas att samhället utvecklats 

sedan dess. I och med samhällets utveckling kan det antas att forskningsresultaten ser olika ut 

i jämförelse med vår studie. Exempelvis kan uppfostringsstil ha förändrats och på så sätt gjort 

att barn idag generellt har mer tid med sina föräldrar eller att föräldrarna är mer engagerade i 

sina barn. Således kan tiden mellan de olika studierna ha bidragit till skillnader i resultatet.  

 

Även Cross och Spears (2003) nämner att en materiell fördel med familjehemsvård kan vara 

att föräldrarna får möjlighet att vara hemma mer. Något ytterligare som framkommer i vår 

studie är en skillnad i föräldraskapet innan och efter familjehemsvården, då föräldrarna hade 

tydligare regler vilket gjorde att barnen fick ta mer ansvar. Även tidigare forskning nämner att 

det kan ske förändringar gällande föräldraskapet och att biologiska barn i familjehemsvård 

oftare får ta större ansvar än innan (Höjer, 2007; Nordenfors, 2016; Höjer, Sebba & Luke, 

2013). 

Svårigheter med familjehemsvården 

Det har framkommit svårigheter för de biologiska barnen genom att familjen utövat 

familjehemsvård. Svårigheterna beskrivs vara exempelvis bråk med de placerade barnen eller 

oro för föräldrarna. En anledning till de svårigheter som framkommit kan tänkas vara att ett 

placerat barn kan innebära förändringar för familjer som kan bli svåra för de biologiska 

barnen att hantera.  

  

En svårighet med familjehemsvården som en förälder i vår studie nämner är de uppbrott som 

sker när de placerade barnen tvingas flytta. Watson och Jones (2002) beskriver att barn kan 

uttrycka negativa känslor när placeringar avslutas och Cross och Spears (2003) menar att 

många barn skapar nära relationer med de placerade barnen vilket gör det svårt när de måste 

flytta. Watson och Jones (2002) beskriver vidare hur de biologiska barnen uttryckt en oro för 

att de placerade barnen ska behandla deras föräldrar på ett dåligt sätt. Även ett barn i vår 

studie beskriver att det i vissa situationer funnits en oro för dennes föräldrar, vilket är i 

enlighet med det Watson och Jones (2002) beskriver. 

  

Det har visat sig i vår studie att det funnits en problematik gällande hantering av konflikter. 

Ett barn i vår studie uttrycker att det varit svårt i de fall där det uppstått bråk med de placerade 

barnen, och att det biologiska barnet vid dessa tillfällen uttryckt att denne vill att det placerade 

barnen ska flytta. Watson och Jones (2002) menar att det förekommer svårigheter kring 

hantering av konflikter i familjehemsvård, vilket kan bero på den problematik de placerade 

barnen har med sig och att de biologiska barnen inte har tillräcklig kunskap att hantera det. 

Vidare nämner Thomson och McPherson (2011) att om de biologiska barnen och de placerade 

barnen inte kan hantera dessa konflikter kan det leda till att de biologiska barnen drar sig 

undan.  
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Påverkan på de biologiska barnen senare i livet 

De biologiska barn som medverkat i vår studie har påverkats senare i livet av 

familjehemsvården. Barnens värderingar och egenskaper är någonting som främst utvecklats 

positivt, dock framkommer även vissa negativa egenskaper som barnen kan ha utvecklat av 

familjehemsvården. Fördelarna som de biologiska barnen beskriver kan tänkas ha en 

förklaring i att barnen vi har intervjuat idag är vuxna och har hunnit skapa en distans till de 

svårigheter som kan tänkas ha uppstått under familjehemsvården. 

  

Då det finns begränsningar i tidigare forskning om de biologiska barnens påverkan i vuxen 

ålder kommer det som framkommer i vår studie att kopplas samman med konsekvenser och 

påverkan familjehemsvården har på barn som ännu inte är vuxna. I vår studie framkommer 

det att både föräldrarna och deras barn anser att barnen påverkats mestadels positivt av 

familjehemsvården, det framkommer att barnens värderingar, bemötande av andra människor 

samt hur barnen hanterar motgångar har påverkats positivt. Younes och Harp (2007) nämner 

att familjehemsföräldrar anser att deras barn påverkats mer positivt än negativt av 

familjehemsvård, medan barnen tycker att de påverkats lika mycket positivt som negativt. 

  

Både föräldrar och barn i vår studie beskriver hur de biologiska barnen utvecklat empati, 

medkänsla och hänsyn till andra människor. Vidare framkommer hur barnen utvecklat 

förmåga att inneha en öppenhet gentemot andra, att inte döma andra samt att de lärt sig att alla 

människor har olika förutsättningar. Även Twigg och Swan (2007) menar att de biologiska 

barnen har lättare att visa empati. Flera av barnen i vår studie menar att familjehemsvården 

har gjort dem till bättre människor och att det har gett dem ett annat värde i livet. Tidigare 

forskning visar även att en positiv aspekt är att de biologiska barnen upplever det som en 

förmån att få hjälpa andra människor (Watson & Jones, 2002; Nordenfors, 2016). En negativ 

aspekt som framkommer i vår studie är att ett barn uttrycker sig blivit mer cynisk utifrån 

familjehemsvården. En annan negativ aspekt som framkommer med familjehemsvården är att 

barnen är mer på sin vakt eftersom de lärt sig att alla människor inte alltid är snälla. 

Styrkor och begränsningar med studien 
Det är endast tre biologiska barn och tre av deras föräldrar som deltagit i vår studie, således 

kan en begränsning med studien vara antalet deltagare som medverkat. Det innebär att vi 

endast har fått en djupare förståelse för dessa tre barn, vilket skulle kunna vara en begränsning 

för studien. Eftersom att vi har undersökt ett barn och dennes förälder, i tre olika fall, kan det 

innebära att vi får en djupare förståelse för dessa tre specifika barn, detta genom att vi 

inhämtat både barnets och föräldrarnas perspektiv på barnens situation under uppväxten och 

senare i livet. Denna djupare förståelse är en styrka som många tidigare studier inte har. 

Biologiska barn och deras påverkan i vuxen ålder är något som vi inte hittat mycket om i 

tidigare forskning, vi har mestadels hittat forskning angående hur biologiska barn påverkas 

under uppväxten. Då det inte finns mycket forskning på området är en styrka med vår studie 

att vi undersöker något som inte många andra har undersökt tidigare.   

Metoddiskussion 
Det framkommer mestadels positiva erfarenheter av familjehemsvård i vår studie, till skillnad 

från tidigare forskning där det framkommer flera negativa aspekter. Föreliggande studie har 

utgått från ett målstyrt urval där vi själva har utformat urvalskriterierna men inte utfört själva 

urvalet. Föreståndaren som har gjort urvalet åt oss kan ha valt familjer som denne vet har 
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positiva erfarenheter av familjehemsvård, trots att vi meddelat att hen inte bör ha några andra 

urvalskriterier än dem vi har beskrivit. Det kan även tänkas att de familjer föreståndaren valt 

är familjer som än idag är familjehem, vilket skulle kunna betyda att de har positiva 

erfarenheter då de fortsatt med uppdraget. Det skulle också kunna tänkas att dessa familjer 

inte ville uttrycka svårigheter med familjehemsvården då de ansåg sig företräda den 

verksamhet som valt ut dem. Det kan också diskuteras att de deltagare som väljer att vara med 

i en studie gällande familjehemsvård har positiva erfarenheter, och om de hade haft negativa 

erfarenheter kanske det är större risk att de väljer att inte delta. De personer som tackade nej 

till att delta i vår studie kan således ha haft en annan inställning till familjehemsvård vilket 

kan ha bidragit till att de inte ville dela med sig av sina upplevelser. Dessa ovanstående 

aspekter kring urvalet kan ha bidragit till att vi har fått fram en mestadels positiv bild av 

familjehemsvård i vår studie, till skillnad mot tidigare forskning på området.  

 

Utifrån det Hasson och Von Thiele Schwarz (2017) nämner om socialt önskvärda svar och 

minnesproblem kan det antas att felkällor kan ha framkommit och påverkat resultatet i vår 

studie. Genom att de biologiska barnen har blivit ombedda att reflektera kring sin uppväxt kan 

det tänkas att det är svårt att komma ihåg händelser, känslor och åsikter från lång tid tillbaka. 

Således skulle de biologiska barnen kunnat missat att nämna detaljer som skulle varit 

relevanta för vår studie. Det har alltid funnits en möjlighet för de biologiska barnen att säga 

att de inte kommer ihåg men som Hasson och Von Thiele Schwarz (2017) nämner kan 

individer i sådana situationer istället ge socialt önskvärda svar. Detta kan ha påverkat 

resultatet i vår studie genom att vissa delar vi undersöker är något som har inträffat för länge 

sedan, både för de biologiska barnen och för föräldrarna. Det finns därmed en risk att vi kan 

ha fått svar från respondenterna som de tror är socialt önskvärt.  

 

De familjer som deltagit i vår studie är uppdragstagare åt ett privat företag, och därmed får 

stöd från en konsulent i stället för stöd enbart från socialtjänsten. Att familjerna har 

konsulentstöd kan ha påverkat resultatet i vår studie genom att stödet från konsulenterna kan 

ha reducerat de svårigheter som familjehemsvård kan medföra. Genom stödet kan det tänkas 

att studiens resultat blivit mer positivt än om familjerna varit uppdragstagare direkt från 

socialtjänsten.  

  

Vid databearbetning och analys av material finns alltid en risk att forskaren missar viktig 

information eller tolkar data på ett annat sätt än vad respondenten faktiskt menat. För att i 

största möjliga utsträckning inte göra dessa misstag har vi varit varsamma i bearbetning och 

försökt att vara nära datamaterialet. Vi har också varit varsamma med tolkningar och arbetat 

tillsammans för att båda två ska ha gjort samma tolkning, vilket skulle kunna styrka att 

tolkningen är som respondenten själv menat. När vi sedan skrivit resultatet har vi försökt att 

använda många citat för att på så sätt visa läsaren att vi inte dragit egna slutsatser utan att det 

faktiskt är det som konkret framkommit i data. Genom att styrka tolkningar med citat får 

läsaren själv chansen att bedöma om slutsatserna är rimliga genom det som respondenten sagt.   

 

Av etiska skäl har vi tagit ett ställningstagande att inte benämna respondenterna i vår studie 

med fiktiva namn. Att skydda respondenters anonymitet menar Vetenskapsrådet (2017) är ett 

krav för forskning. Om vi hade haft fiktiva namn på respondenterna finns en större risk för 

igenkänning, vilket vi valde att inte utsätta respondenterna för. Vid fiktiva namn skulle 

föräldrarna kunna dra slutsatser om vilken respondent som är deras eget barn och barnen 

skulle kunna göra detsamma med föräldrarna. Då vissa svårigheter och problem beskrivs av 

respondenterna kan de tänkas ta skada av igenkänning. Således ger det inte läsaren 
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möjligheten att följa respondenterna genom resultatet men vi anser att anonymiteten i detta 

fall är viktigare. 

Vidare forskning samt relevans för det sociala arbetet 
En brist inom forskningsfältet är att det finns få longitudinella studier på området biologiska 

barn i familjehem (Younes & Harp, 2007). Således kan det rekommenderas att fler 

longitudinella studier görs för att fylla denna kunskapslucka. Vi ser också utifrån vår studie att 

det inte finns mycket forskning gällande vuxna personer som varit biologiska barn i 

familjehem vilket gör att det är ett viktigt område för vidare forskning. Vår studie motsätter 

sig mycket av den tidigare forskningen på området, det kan ha en förklaring i att den tidigare 

forskningen är utförd på barn och inte vuxna. Det är viktigt med vidare forskning med vuxna 

personer för att se om det endast är vår studie som motsätter sig den tidigare forskningen eller 

om skillnaden istället ligger i att barnen senare i livet får en annan uppfattning om deras 

uppväxt. Det skulle vara intressant men också viktigt för forskningsfältet och det sociala 

arbetet att få kunskap om hur de biologiska barnen blir påverkade i vuxen ålder. Då det finns 

en stor brist på familjehem i Sverige är det viktigt att det finns forskning och kunskap på 

området för att kunna förbereda familjer för vad som komma skall. Om det framkommer 

positiva erfarenheter av familjehemsvården ger det också en möjlighet till att använda 

kunskapen för rekrytering av fler familjehem, vilket skulle kunna ge en positiv påverkan på 

det sociala arbetet. Om negativa erfarenheter framkommer för de biologiska barnen ger det 

också viktig kunskap för det sociala arbetet för att då kunna hjälpa familjehem att göra 

upplevelsen för deras biologiska barn bättre. Således är det viktigt för det sociala arbetet med 

vidare forskning på området om vuxna biologiska barn som vuxit upp i familjehem. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide barn 
Det som framkommer under intervjun kommer enbart vi att ta del av, och de uppgifter som vi 

väljer att använda kommer att avidentifieras i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och du kan 

välja att svara på de frågor du själv önskar, samt att du kan avsluta ditt deltagande när som 

helst. 

  

Inledande: 
 Hur gammal är du? 

 Har du biologiska syskon? I så fall hur många? 

 Hur gammal var du när din familj fick sin första placering? 

 Hur många placeringar har din familj haft? 

 Hur många år har du bott hemma medan din familj varit familjehem? 

  

Delaktighet (Hur upplevdes de biologiska barnens delaktighet i familjehemsvården?) 

 Hur upplevde du din delaktighet i valet av att bli familjehem. (innan placering) 

- Hur gick processen till när ni blev familjehem? (med fokus på de biologiska 

barnen) 

- I vilken grad blev du tillfrågad om din åsikt om att bli familjehem? 

- I vilken omfattning fick du information om familjehemsvården? 

- I vilken grad fick du information om den specifika placeringen? 

- I vilken omfattning blev du förberedd inför familjehemsvården? 

 I vilken omfattning pratade socialtjänsten med dig innan placeringen/under 

placeringen? 

 Hur såg din roll ut under familjehemsvården? 

- Vilket ansvar fick du ta? 

 Vilken relation hade du med det placerade barnet under uppväxten? 

 Har du fortfarande idag kontakt med något av de placerade barnen? Om ja: Hur ser 

relationen ut idag? Om nej: varför inte? 

  

Engagemang (Hur uppfattades familjehemsföräldrarnas engagemang gentemot de biologiska 

barnen?) Tid, engagemang, allmänna svårigheter avseende föräldraskapet 

 Hur upplevde du kontakten till dina föräldrar under uppväxten? 

- Berätta hur familjens fritid såg ut. Exempelvis, semester, aktiviteter och 

umgänge? 

- Upplevde du att du fick tillräckligt med hjälp av dina föräldrar? Exempelvis, 

skola, skjuts, förberedelser inför vuxenlivet mm.?   

 Hur upplevde du dina föräldrar under familjehemsvården i jämförelse med innan 

familjehemsvården? 

- Tid - upplevde du att tiden med dina föräldrar påverkades? Om ja, på vilket 

sätt? Om nej, vad gjorde dina föräldrar för att fördela tiden jämt mellan 

barnen? 

 Finns det något som du vill berätta som varit svårt för dig med att vara familjehem? 

 Finns det någonting som du upplevde förändrades i din familj när ni blev familjehem? 

  



 

 

Påverkan senare i livet (Har de biologiska barnen blivit påverkade av att ha föräldrar som 

utövat familjehemsvård? I så fall, på vilket sätt?) 

 Vad har du för sysselsättning? (familjehem?) 

 Vilka personer ingår i din familj? (sambo, man/fru, egna barn, placeringar?) 

 Hur bor du? (lägenhet, hur, storstad, mindre stad osv.) 

 Relation till föräldrarna idag? Eventuell relation till biologiska syskon? 

 I vilken utsträckning kan familjehemsvården ha påverkat/utvecklat de egenskaper som 

du som person har idag? Både positiva och negativa. 

- Berätta mer, utveckla. 

- Vilka egenskaper är det som eventuellt blivit påverkade? 

- Stress, självförtroende, självkänsla, tålamod, uppmärksamhet/bekräftelse, 

värderingar 

 I vilken utsträckning kan dina värderingar ha påverkats utifrån familjehemsvården? 

- ge exempel på värderingar, hur har de påverkat dig? 

- exempelvis hur du ser på andra människor, sociala problem. 

 I vilken utsträckning kan familjehemsvården ha påverkat ditt bemötande av andra 

människor? 

 Hur tänker du kring relationer i ditt liv och hur de eventuellt kan ha påverkats utifrån 

familjehemsvården? (vänner, kärlek, familj) 

- Viktigt? 

- Kan man bibehålla? 

- Trygghet 

- Rädslor 

 Om du tittar tillbaka på din uppväxt finns det någonting som du skulle vilja ändra på 

avseende familjehemsvården? 

- Vad? Hur skulle man kunna ändra detta? Berätta. 

- Finns något som skulle kunna göras annorlunda? 

  

Avslut 
 Finns det något som du vill tillägga till undersökningen? Något som du upplever är 

viktigt inom detta område och som vi inte lyckats ha täckt in? 

  

Tack för din medverkan! 

 

Intervjuguide förälder 
Det som framkommer under intervjun kommer enbart vi att ta del av, och de uppgifter som vi 

väljer att använda kommer att avidentifieras i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och du kan 

välja att svara på de frågor du själv önskar, samt att du kan avsluta ditt deltagande när som 

helst. 

  

Under denna intervju ska du utgå från (intervjuade barnets namn) och inte andra barn i 

familjen. 

  

Inledande: 
 Hur många biologiska barn har du? 

 Hur gammalt var ditt barn när din familj fick sin första placering? 

 Hur många placeringar har er familj haft? 



 

 

 Hur många år bodde dina barn hemma medan din familj var familjehem? 

  

Delaktighet (Hur upplevdes de biologiska barnens delaktighet i familjehemsvården?) 

 Hur upplevde du ditt barns delaktighet i valet av att bli familjehem. (innan placering) 

- Hur gick processen till när ni blev familjehem? (med fokus på de biologiska 

barnen) 

- I vilken grad blev barnet tillfrågad om åsikter kring familjehemsvården? 

- I vilken omfattning fick barnet information om familjehemsvården? 

- I vilken utsträckning fick barnet information om den specifika placeringen? 

- I vilken omfattning blev barnet förberedd inför familjehemsvården? 

 I vilken omfattning pratade socialtjänsten med barnet innan placeringen/under 

placeringen? 

 Hur såg det biologiska barnets roll ut under familjehemsvården? 

- Vilket ansvar fick det biologiska barnet ta? 

 Vilken relation upplever du att det biologiska barnet hade med det placerade 

barnet/barnen under uppväxten? 

 Vet du om ditt barn fortfarande idag har kontakt med något av de placerade barnen? 

Om ja: Hur ser relationen ut idag? 

  

Engagemang (Hur uppfattades familjehemsföräldrarnas engagemang gentemot de biologiska 

barnen?) Tid, engagemang, allmänna svårigheter avseende föräldraskapet 

 Hur upplevde du kontakten till ditt barn under dennes uppväxt? 

- Berätta hur familjens fritid såg ut. Exempelvis, semester, aktiviteter och 

umgänge? 

- Upplevde du att det fanns tillräckligt med utrymme för att tillgodose ditt barns 

behov av att exempelvis hjälp med skola, skjuts, förberedelser inför vuxenlivet 

mm.? 

 Beskriv dina erfarenheter kring ditt föräldraskap under familjehemsvården i jämförelse 

med innan familjehemsvården? 

- Tid - upplevde du att tiden med ditt biologiska barn påverkades? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, vad gjorde du för att fördela tiden jämt mellan barnen? 

 Finns det något som du vill berätta som du tror varit svårt för det biologiska barnet 

med att vara familjehem? 

 Finns det någonting som du upplevde förändrades i din familj när ni blev familjehem? 

  

Påverkan senare i livet (Har de biologiska barnen blivit påverkade av att ha föräldrar som 

utövat familjehemsvård? I så fall, på vilket sätt?) 

 Relation till barnet idag? 

 I vilken utsträckning upplever du att era erfarenheter av familjehemsvård kan ha 

påverkat/utvecklat ditt barns egenskaper som denne har idag? 

- Både positivt och negativt? 

- vilka egenskaper är det som eventuellt blivit påverkade 

- stress, självförtroende, självkänsla, tålamod, uppmärksamhet, bekräftelse, 

värderingar 

 I vilken utsträckning kan familjehemsvården ha påverkat sitt barns bemötande av 

andra människor? 

 I vilken utsträckning kan ditt barns värderingar ha påverkats utifrån 

familjehemsvården? 

- ge exempel på värderingar, hur det har påverkat barnet? 



 

 

- exempelvis hur barnet ser på andra människor, sociala problem. 

 Hur tänker du kring ditt barns relationer och hur det eventuellt kan ha påverkats 

utifrån familjehemsvården? 

- Viktigt? 

- Kan man bibehålla? 

- Trygghet 

- Rädslor 

 Om du tittar tillbaka på ditt barns uppväxt finns det någonting som du skulle vilja 

ändra på angående familjehemsvården eventuellt har påverkat ditt barn? 

- Vad? Hur skulle man kunna ändra detta? Berätta. 

- Finns det något som skulle kunna göras annorlunda? 

  

Avslut 
 Finns det något som du vill tillägga till undersökningen? Något som du upplever är 

viktigt inom detta område och som vi inte lyckats ha täckt in? 

  

Tack för din medverkan! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev 
Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om konsekvenser som kan uppstå för 

biologiska barn som utövat familjehemsvård. Studien avser att erhålla barnens erfarenheter 

och upplevelser från uppväxten angående engagemang och delaktighet med fokus på 

konsekvenser de fått senare i livet. Vi avser också att få en djupare förståelse för de biologiska 

barnens påverkan genom att undersöka deras föräldrars åsikter. 

  

I studien kommer vi att vända oss till personer från 18 år som har erfarenheter av 

familjehemsvård, både familjehemsföräldrar samt deras biologiska barn. Studien är ett 

examensarbete som är en del av Socionomprogrammet vid Örebro universitet. Studien 

planeras att genomföras med intervjuer under april månad 2018. Intervjun beräknas ta 60 

minuter, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i 

text om detta godkänns. 

  

Informationen som lämnas i intervjuerna kommer att behandlas och förvaras säkert så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer också att ske 

på så sätt att alla deltagare avidentifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en c-

uppsats som kommer att vara möjlig för dig som deltagare att ta del av när den är färdig. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering. 

  

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. 

Jag samtycker till deltagande i studien: 

  

Datum och ort ______________________________________________________________ 

  

Underskrift ________________________________________________________________ 

  

Har du några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. Vi som 

ansvarar för studien är: 

  

Hanne      Elenor  

Gråhns      Sahlström Moen 

Student     Student 

 

     

      

 


