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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att belysa hur familjehemsföräldrar uppfattar sina biologiska barns 
behov av stöd från socialtjänsten i familjehemsprocessen. De frågeställningar som legat till 
grund för studien är vilket stöd familjernas egna barn blir erbjudna från socialtjänsten och 
vilken form av stöd föräldrarna önskar för de egna barnen. Vidare på vilket sätt de egna 
barnen i ett familjehem är delaktiga i familjehemsprocessen.  
 
Metoden som använts i studien är kvalitativ. Via information från familjehemsföräldrar har de 
biologiska barnens behov av stöd från socialtjänsten undersökts. Det skedde genom att 
intervjua fem familjehem som hade haft hemmaboende egna barn, under en period av minst 
tre till fem år, samtidigt som en fosterbarnsplacering. För att kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar studerades tidigare forskning som till viss del belyser hur de biologiska 
barnen upplever sin situation.  
 
Studiens teoretiska tolkningsram är förutom tidigare forskning också systemteori som visar på 
hur man i familjesystemets relationer påverkar varandra, samt utvecklingsteori som belyser 
barns behov och utveckling i olika åldrar. 
 
Resultaten som framkommit i studien visar att de biologiska barnen bör synliggöras på ett 
tydligare sätt genom hela familjehemsprocessen. Vidare bör socialtjänsten se de biologiska 
barnen som en del av familjehemmet och erbjuda dem samma stöd, handledning och 
information som föräldrarna erbjuds. 
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    Abstract 
 

The purpose of this study was to enlighten how foster parents consider their biological 
children’s need of support from the Social services in the foster care process. The 
questions on which the study is based has been “Which support is actually offered from the 
Social services?” and “What form of support do the foster parents wish for their biological 
children?” Also “In which ways are the biological children part of the foster care process?” 
 
The method used in the study is qualitative.  
Through information gathered from foster care parents, the biological children’s need of 
support has been examined. One of the criteria was that the five interviewed foster care 
homes had had biological children living at home, during a period of at least three to five 
years, coinciding with a foster care placement.  
 
In order to answer the questions, raised for the study, previous research has been 
examined, which enlightens the situation of biological children in foster care families. 
 
The studies theoretical frame of interpretation is, besides previous research, also system 
theory which shows how you, within the family systems relations affect each other, and 
development theory which enlightens children needs and development during various ages 
 
Results from the study shows the importance of making the biological children more 
visible during the entire foster care process. 
 
Furthermore the Social service should see the biological course as part of the foster home, 
and offer them the same amount of support, guidance and information offered to the 
parents. 

 
 

                                                                                               
                                                                                                

   Key words: Foster home, foster care, foster children, Biological children in foster care,                             
foster siblings. 

 
 



Innehållsförteckning 
 

Inledning..............................................................................................1 
Syfte.................................................................................................................... 2 

Forskningsfrågor .............................................................................................. 2 

Definition ........................................................................................................... 2 
 

Tidigare forskning..............................................................................3 
 

Teoretiska utgångspunkter................................................................6 
Systemteori ............................................................................................6 

Hierarkisk indelning av systemen .................................................................................... 6 
Systemets gränser och avgränsningar ............................................................................. 6 
Inbördes påverkan inom systemet ................................................................................... 7 
Familjemedlemmars inbördes samspel påverkar hela familjen ................................... 7 
En helhet, större än summan av delarna......................................................................... 7 

Utvecklingspsykologi ............................................................................................................... 7 
Utveckling i 3-årsåldern.................................................................................................... 8 
Förskoleålderns utveckling............................................................................................... 8 
Ungdomsåren ..................................................................................................................... 8 

 

Metod...................................................................................................9 
Litteratursökning ............................................................................................. 9 
Avgränsningar .................................................................................................. 9 

Val av metod ..................................................................................................... 9 
Urval ................................................................................................................ 10 
Tillvägagångssätt ............................................................................................ 11 
Bearbetning av intervjuerna ......................................................................... 12 

Resultatredovisning och analys..................................................................... 13 
Reliabilitet ....................................................................................................... 13 

Validitet ........................................................................................................... 14 
Etiska överväganden ...................................................................................... 14 

Metoddiskussion med kritik .......................................................................... 15 
 

Resultatredovisning och analys .......................................................17 
Presentation av familjerna ............................................................................ 17 



Vägen till att bli familjehem och de biologiska barnens delaktighet ........ 17 

Informationen från socialtjänsten ................................................................ 19 

Viktigt med barnens delaktighet inför nya placeringar ............................. 19 

De biologiska barnens behov av handledning ............................................. 20 

Familjernas önskemål om stöd från socialtjänsten..................................... 21 
Familjehemmens strategier för att tillgodose de biologiska barnens behov
.......................................................................................................................... 22 

Familjehemmens hantering av separationer och sammanbrott ................ 23 
 

Diskussion..........................................................................................25 
De biologiska barnen delaktighet.................................................................. 25 

Vilket stöd erbjuds de biologiska barnen..................................................... 26 

Vilket stöd önskar föräldrarna för de biologiska barnen........................... 27 

För socialtjänsten att tänka på...................................................................... 28 
 

Förslag till vidare forskning ............................................................29 
 

Källförteckning.................................................................................30 
 



 1 

Inledning 
  
 
 

"Som biologiskt barn i ett familjehem 
 får man vara beredd att dela med sig" 

Dahlbom (2004:63) 
 

 
Den typiska fosterfamiljen kan enligt Wahnström (2005) i många avseenden ses som en 
välfungerande familj. De biologiska barnen som växer upp i en sådan familj kan å ena sidan 
ses som lyckligt lottade och å andra sidan som extra utsatta menar Höjer (2001). Deras 
föräldrar har blivit grundligt kontrollerade av socialtjänsten för att kunna påvisa sin 
lämplighet som fosterföräldrar och förutsätts därmed vara även goda biologiska föräldrar 
(Norström & Thunved, 2001). De biologiska barnen som får växa upp under dessa goda 
förutsättningar har ofta en grundtrygghet med sig i livet som andra barn kan sakna. Samtidigt 
får familjehemmets egna barn dela med sig av allt det välfungerande till ytterligare barn, 
utöver sina biologiska syskon. Det innebär i sin tur mindre föräldratid för vart och ett av 
barnen, vilket skulle kunna ses som en negativ upplevelse för ett barn enligt Höjer (2001). 
                                                   
Socialtjänstlagen 6 kap. 7 § (Norström & Thunved, 2003) fastslår att Socialnämnden är 
skyldig att ge vårdnadshavare och de som vårdar fosterbarn, råd och stöd och den hjälp de är i 
behov av. En viktig fråga vi vill belysa är huruvida det stöd som familjehemmen får även 
inbegriper de biologiska barnen. Det professionella stödet som kan ses som en hjälp för de 
biologiska barnen i familjehemsprocessen skulle exempelvis kunna bestå av möjligheten att få 
samtala med en socialsekreterare. De biologiska barnen kan också ha ett behov av 
handledning, likaväl som deras föräldrar har det. De kan inte utelämnas från 
informationstillfällen och utbildningar bara för att de är barn. Andersson (1996) menar att 
utan de biologiska barnens medverkan skulle familjen inte klara av sitt uppdrag som 
familjehem lika bra, och haverier och sammanbrott skulle i slutänden vara oundvikliga. 

 
"Att det är få som förstår att vi biologiska barn är väldigt viktiga för de barn som bor hos oss. Ibland 
vet jag mer än mamma och pappa hur ungdomen känner. Biologiska barn gör ett väldigt stort arbete i 
en familj, eftersom det är barn och ungdomar som kommer, så får man som ett väldigt stort ansvar för 
dem. Att vi kunde få bättre information innan ett barn flyttar hem till oss". 

                                                                                                                          (Dahlbom, 2004:65) 
 

Intresset för ämnesområdet väcktes då det visade sig att forskning kring familjehem till största 
delen är inriktad dels på de placerade barnen och deras föräldrar och dels på 
familjehemsföräldrarna. Familjehemmens biologiska barn tycks till stor del vara en osynlig 
och bortglömd grupp i forskningen. Det är viktigt att de här barnen också får bli synliga och 
komma till tals, samt att de får stöd från professionellt håll för att klara av den, trots allt 
ganska ovanliga, situation de befinner sig i. Idag tycks inte fokus ligga på de biologiska 
barnens perspektiv alls och då är frågan om de får något stöd överhuvudtaget. 
I Gotlands kommuns utbildning inför att bli familjehem är de biologiska barnen idag enbart 
med vid ett tillfälle enligt Wahnström (2005). Enligt Socialdepartementet (2004) fastslås i 
FN:s barnkonvention artikel 12 att barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör dem och att de därför skall beredas tillfälle att höras. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrarna uppfattar sina biologiska 
barns behov av stöd i familjehemsprocessen från socialförvaltningen.  
 

Forskningsfrågor 
 

• På vilket sätt är de biologiska barnen i familjehemmet delaktiga i 
familjehemsprocessen? 

 
• Vilket stöd anser familjehemsföräldrar att de biologiska barnen erbjuds från 

socialtjänsten?  
 

• Vilken form av stöd önskar fosterhemsföräldrar för de biologiska barnen från 
socialtjänsten?  

 

Definition 
 
Med rekryterat familjehem avses enligt 3 kap. 2 § Socialtjänstförordningen (Norström och 
Thunved, 2003) ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnd tar emot barn och ungdomar 
för stadigvarande vård och fostran.  
 
Till definitionen ”biologiska barn” räknas i uppsatsen även adoptivbarn. 
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Tidigare forskning 
 
Forskning om familjehemsvård fokuserar mestadels på familjehemsföräldrarna och de 
placerade barnen. Det är sällsynt att man undersöker hur situationen för de biologiska barnen i 
familjehemmen ser ut. Ett fåtal studier har tagit upp den aspekten, men oftast bara i korta 
kapitel eller mindre avsnitt. I doktorsavhandlingen ”Fosterfamiljens inre liv” har Ingrid Höjer 
(2001) bedrivit forskning med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa studier som sedan har 
metodtriangulerats. Det ger en bred och fördjupad kunskap att kombinera dessa metoder. 550 
fosterfamiljer som tillfrågades om deltagande och 66 % ställde upp. De fick besvara en enkät 
och därefter intervjuades 17 fosterföräldrapar mer ingående. Höjer konstaterar att det är ett 
eftersatt ämne både inom social forskning och hos socialtjänsten. Enligt det systemteoretiska 
perspektivet påverkar familjesystemets alla aktörer och samspel familjens funktion. Höjer 
menar att man sällan uppmärksammat betydelsen av biologiska och placerade barns inbördes 
relationer utan istället fokuserat på samspelet mellan barnen och deras föräldrar då man 
studerat barnens utveckling. Interaktionen mellan familjemedlemmar försiggår på olika nivåer 
– mellan föräldrar och barn, mellan föräldrarna och mellan barnen i familjen - det skapar 
samverkande processer som förhåller sig till varandra på ett unikt sätt. För barn har begreppet 
”rättvisa” en stor betydelse. Dunn och Plomin (1990) menar att många barn upplever att de 
blir orättvist behandlade av föräldrar i jämförelse med syskonen. Skillnader i föräldrarnas 
behandling var en bidragande orsak till skillnader i barnens anpassningsförmåga enligt 
författarna. 
 
Olika studier som Höjer refererar till har visat att fosterföräldrarna ofta har en mera positiv 
uppfattning om de egna barnens situation än vad barnen själva har (Charnley, 1955, Shaw & 
Lebens, 1977, Kaplan, 1988). Vuxna som befinner sig i barnens närhet kan trots goda 
intentioner har svårt att se händelser och företeelser ur ett barnperspektiv. Trots att de försöker 
se det från barnets synvinkel så är det ändå ur en vuxens perspektiv de tolkar och analyserar 
händelser (Alanen, 1992, Qvortrup, 1994). Eftersom det är de vuxna som fattat beslutet att bli 
familjehem kan det vara svårt att medge att det skulle kunna innebära något negativt för de 
biologiska barnen. Resonemanget kan gå ut på att föräldrarna helst vill att allt ska se bra ut på 
ytan, och om något ser bra ut så är det också det (Höjer, 2001). 
 
Det har visat sig enligt Höjer (2001) att framför allt mammor har en förmåga att förminska 
sina barns bekymmer. De förväntade sig även en större mogenhet och förmåga till inlevelse 
och empati av barnen än dessa i realiteten var kapabla att visa. Inte heller uppmärksammades 
alltid den separationsångest hos barnen som uppstod då barnen förstod att fostersyskonen när 
som helst kunde bli tvungna att flytta från familjen (Höjer, 2001). Hur de biologiska barnen 
upplever en placering och hanterar den har stor betydelse för om en placering blir lyckad eller 
ej. Mer än hälften av sammanbrotten i familjer som deltagit i en studie av Cautley (1980) 
visade sig bero på att de biologiska och de placerade barnen inte kom överens och konflikter 
uppstod. Familjehemsföräldrar menar att det positiva som placeringar har fört med sig för de 
egna barnen är främst att de lärt sig att förstå att alla inte har det lika bra som de själva, deras 
empatiska förmåga har också övats upp och de visar en större tolerans för andra menar Höjer. 
Barnen och ungdomarna själva anser att de fått en större förståelse för andra människors 
problem. Många upplever också enligt Höjer (2001) att de mognat och fått ett bättre 
självförtroende genom att växa upp tillsammans med fostersyskon. Glädjen att få växa upp i 
en kärleksfull och trygg familj som har plats även för mindre lyckligt lottade barn är också 
något som de biologiska barnen uppskattat. En del känner att de har fått ta ansvar för andra 
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barn och det har stärkt dem själva som människor att känna att någon litar på dem och ser upp 
till dem (Höjer, 2001). 
 
Pugh (1996) belyser några mindre positiva aspekter såsom att en del barn kan tvingas mogna 
för tidigt och gå miste om sin ”oskuldsfullhet” genom att konfronteras med tragiska livsöden 
och svåra situationer som de kanske aldrig skulle ha mött annars. Något som är viktigt att 
reflektera över menar Höjer (2001) är att de biologiska barnen i familjen har en självklar 
plats. De riskerar inte att bli ”utslängda” eller ivägskickade över helger och lov till exempel. 
Det kan göra att de placerade barnen känner avund och ilska mot de biologiska barnen och 
riktar sin aggressivitet mot dem. Det är viktigt att man som vuxen ser och ingriper vid sådana 
situationer betonar Höjer. 
 
I en studie av Poland och Groze (1993) framkom att 77 % av föräldrarna som deltog var 
oroliga för sina egna barns utveckling och vilka effekter det hade på dem att familjen tog 
emot fosterbarn. Den största oron rörde sig om att de egna barnen skulle känna sig åsidosatta 
och utanför när de placerade barnen krävde mycket plats och uppmärksamhet av 
familjehemsföräldrarna.  
 
De flesta var enligt Poland och Groze överens om att åtagandet att vara familjehem är ett 
beslut som måste fattas gemensamt i familjen i samråd med barnen och förankras väl hos dem 
innan man tar emot placeringar. Så gott som alla var överens om att de biologiska barnen 
måste involveras i förberedelserna inför att ta emot ett fosterbarn och det efterlystes också, 
från både fosterföräldrarnas och biologiska barnens håll, en möjlighet att låta dem delta i 
kurser och utbildning där de också får möjlighet att ställa obekväma eller ”farliga” frågor i en 
trygg miljö om vad placeringen konkret kan komma att innebära och hur det är att vara 
familjehem, innan man definitivt bestämmer sig. Likaså är man överens om att socialarbetare 
måste tillbringa mer tid i arbetet med de biologiska barnen i familjehemmen. 
 
Poland och Groze (1993) menar vidare att disciplin och vilka förväntningar man har på 
barnen är ett känsligt område. De biologiska barnen kan reagera på den nya situationen genom 
att visa upp ett oönskat beteende och attityd. Då de visar fientlighet mot de placerade barnen 
tar föräldrarna på sig skulden och skäms för barnets beteende, även om det kanske är helt 
rationellt och berättigat. Oftast hade deltagarna i studien högre förväntningar på sina egna 
barn och var strängare mot dem än mot de placerade barnen. Föräldrarna hade svårt att avväga 
hur hårda de skulle vara mot de placerade barnen då de inte visste hur länge de skulle stanna 
och om det i så fall var mödan värt. I vilket fall som helst fick det skilda bemötandet både 
biologiska och placerade barn att känna sig utsatta.  
 
Ett annat problem som Poland och Groze tar upp är hur hårt man kan binda det placerade 
barnet till sig. Familjerna kämpade för att upprätthålla en balans mellan att inte utesluta barnet 
för mycket ur familjen, samtidigt som man inte band det så hårt till sig att en separation skulle 
bli alltför svår och smärtsam för någon av de inblandade. 
 
Även Kaplan (1988) har forskat om biologiska barn i familjehem. Hon menar också att alltför 
lite uppmärksamhet har riktats mot familjernas biologiska barn. Det kan tyckas uppenbart att 
en ny familjemedlem, som ett fosterbarn, påverkar hela familjen och framförallt barnen och 
väcker starka känslomässiga reaktioner hos dem, men trots detta har man alltså inte gjort 
några större studier av fenomenet. Kaplan hänvisar i sin studie till forskning som i sin tur 
visar på ett samband mellan närvaron av biologiska barn i en viss ålder i familjehemmet och 
huruvida en placering lyckas eller ej. Dessutom menar hon att man måste förstå att ett barn 
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reagerar på att ett annat barn flyttar in i familjen. Vissa forskare menar att föräldrar kan 
negligera sina egna barns reaktioner eller välja att inte se dem och till och med försöka 
motverka barnens negativa uttryck. Detta för att inte ”störa” placeringen. 
 
Även barnens ålder spelar in i sammanhanget. En pilotstudie som genomfördes av Kaplan 
(1988) tyder på att ett barn har lättare att anpassa sig till den nya familjekonstellationen med 
fostersyskon om det själv är över 8 år.1 Yngre barn kunde uppleva rädsla för att deras 
föräldrar skulle överge dem om de bar sig illa åt, eftersom det var vad som hänt 
fostersyskonen:  
 

”Some kids become foster children when they are bad and  
their mothers wants to make them move.” Todd, 8 år. 

                                                            (Kaplan 1988:291) 
 

Även andra studier visar på samma resultat. Campbell (1977) refererar till Piaget när han 
menar att barn före 7-8 års ålder har svårt att skilja på logik och orsakssamband. Det skiljer 
inte heller på orsaker till hur olika fenomen uppstår. Kaplan berättar vidare om en pojke som 
först blev glad när han skulle få ett nytt ”syskon”, men när det nya barnet började kalla hans 
mamma för mamma också så blev han svartsjuk. En rivalitet uppstod som fick pojken att 
”hata” sitt fostersyskon. När han fick reda på hur jobbigt det andra barnet hade det slutade han 
att visa sin svartsjuka öppet trots att den fanns kvar, men för att inte såra sin mamma vågade 
han inte berätta hur han kände. Han förträngde alltså sina egna känslor för att inte mamma 
skulle bli ledsen, men bara för att känslorna inte syns utanpå så innebär det inte att de inte 
finns. 
 
Gunvor Andersson (1996) är leg. psykolog och fil.dr.i psykologi och har tillsammans med 
andra experter gjort en litteraturstudie ”Barnet i den sociala barnavården”. Andersson menar 
att ett problemområde inom arbetet med barn och familjer är att organisationen stadigt 
omorganiseras. Detta leder till en diskontinuitet i kontakterna med dem som har behov av 
insatser. Den uteblivna kontinuiteten leder bland annat till att överföring av information 
mellan socialtjänsten och familjerna ibland går förlorad. 
 
Andersson (1996) menar vidare att det är särskilt viktigt att under förberedelse- och 
inskolningstiden även beakta vikten av att fosterföräldrarnas egna barn är involverade och 
delaktiga i denna process. Likaså att fosterföräldrarna och det placerade barnets biologiska 
föräldrar en möjlighet att testa sina förmågor till samarbete. Detta för att motverka senare 
sammanbrott och haverier i placeringarna. Enligt Socialstyrelsens rapport 1995b (ref. i 
Andersson 1996) ger detta en möjlighet att i ett tidigt skede redan innan placeringen skett 
förhindra ett senare avbrott i placeringen. Detta ställer stora krav på att socialsekreterarna är 
tillgängliga och lyhörda för alla parter under den tiden. Det gäller att medverka till att 
förhindra uppbrott, lindra de uppbrott som ändå måste ske, göra vad man kan för att inte 
skada samt bistå barn i att klara sig genom uppbrott och gå vidare i livet, stärkta snarare än 
försvagade av sina kontakter med social barnavård (Andersson, 1996). 
 
Vidare anser Andersson (1996) att i ett historiskt perspektiv blir det tydligt att barns och 
familjers uppbrott måste ses i sitt sammanhang och har samband med samhällsförhållandena. 
Man vet mera idag om de långsiktiga effekterna. Därmed borde vi vara bättre på att underlätta 
för barn före, under och efter uppbrott. Detta gäller både de biologiska barnen och 
                                                           
1 Detta resonemang utvecklas mer under rubriken ”utvecklingspsykologi”.  
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fosterbarnen. Barnkonventionen och lagtextens lydelser visar på betydelsen av samarbete som 
en viktig faktor för att barnets bästa skall komma i centrum. Andersson (1996) har även sett 
på hur det ser ut med separationer och anknytning mellan fosterbarn och biologiska barn. Hur 
många uppbrott klarar barn? Det går inte att svara på, eftersom det beror på många faktorer, 
såsom anledningen till uppbrottet, på barnet självt, familjen, det sociala nätverket samt 
sammanhanget. Vissa barn är mera stresståliga än andra barn och barnets sårbarhet beror på 
hur utsatt barnet är för olika belastningsfaktorer - på samhälls-, grupp- och individnivå. Det 
kan vara en vägledning att tänka på den utvecklingsekologiska modellen som Bronfenbrenner 
presenterat menar Andersson (1996), där mikronivån innesluts i mesonivån, som innesluts i 
exonivån, som i sin tur innesluts i makronivån. Andersson belyser vidare att det är viktigt att 
fundera på hur man ser på varje individ i sammanhanget och hur man relaterar till varandra.  
 
I den nya Socialtjänstlagen står det att socialtjänsten skall verka för att i första hand behålla 
och upprätthålla kontakten mellan placerade barn och deras biologiska föräldrar, samt arbeta 
för att barnen i ett senare skede skall kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar igen. 
Det har även i familjehemsvården enligt Andersson (1996) funnits tvivel om det är bra att låta 
barn fästa sig vid sina fosterföräldrar och huruvida det är lämpligt att fosterföräldrar att fästa 
sig vid barnen, när sannolikheten är stor att barnen snart skall flytta hem igen.  
  

Teoretiska utgångspunkter 

Systemteori 
 
Den teoretiska ramen för uppsatsen består i huvudsak av det systemteoretiska tänkandet2.  
I korthet går teorin enligt Forsberg och Wallmark (2002) ut på att människor genom sina 
inbördes relationer och kommunikation i gemensamma konstellationer bildar ett system som 
ständigt fortgår och utvecklas enligt En släkt utgör ett system och en familj i den släkten 
bildar i sin tur ett undersystem, ett så kallat subsystem. Även familjen i sig kan utgöra ett 
system och familjemedlemmarna är var och en, en del i det systemet. De inbördes 
relationerna, dels mellan föräldrarna och dels mellan syskonen och slutligen mellan 
föräldrarna och barnen utgör sedan subsystemen. 

Hierarkisk indelning av systemen 
 
Forsberg och Wallmark (2002) menar liksom Payne (2002) att alla system är en del i ett större 
sammanhang och att de inom sig rymmer subsystem. En familj är ett system överordnat 
subsystemet föräldrar - barn, men utgör själv ett subsystem i exempelvis en släkt eller 
nätverkssystem och släkten är i sin tur ett subsystem i samhället.  

Systemets gränser och avgränsningar 
 
Om det inte fanns några klara gränser skulle ett system inte kunna bestå utan lösas upp och 
blandas med omgivningen menar Forsberg och Wallmark. Gränserna skyddar den inre 
organisationen och dess funktioner men definierar även tydligt vilka som ingår där. För att 
klara anpassning till övrig släkt och samhället etc. behövs klara men genomsläppliga gränser. 

                                                           
2 Ett system kan även bestå av andra fysikaliska komponenter och användas i andra sammanhang, men det är inte 
av betydelse för uppsatsen, så hädanefter syftas enbart på mänskliga relationer då system omtalas. 
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Det underlättar även med gränser för att bevara skillnaden mellan föräldrar och barn och på så 
sätt tillåta utveckling men ändå tillåta en lyhördhet sinsemellan (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Inbördes påverkan inom systemet  
 
Alla delar i systemet (föräldrar och barn) påverkar varandra, både som individer och gruppen 
som helhet, och man är även ömsesidigt beroende av varandra. En flerbarnsfamilj får ett mer 
komplicerat samspel än en familj där det bara finns ett barn menar Evenshaug och Hallen 
(2001), eftersom man måste ta hänsyn till syskonen och deras relationer till alla andra i 
familjen. Enligt Payne (2002) utgör systemteorin grunden i familjeterapin genom 
beskrivningen av hur alla medlemmar i en familj påverkar varandra. Om obalans uppstår 
påverkas alla i systemet negativt. Omvänt kan en positiv påverkan göra gott för alla.  

Familjemedlemmars inbördes samspel påverkar hela familjen 
 
Denna studie handlar om familjer där systemet rubbas genom att ytterligare en individ blir 
involverad i subsystemet. Det går inte att undvika att ett system påverkas genom att en 
komponent tillförs eller tas bort och på samma sätt måste en familj påverkas på något vis när 
en ny familjemedlem tillkommer. Belsky (1981) påpekar att familjeförhållanden måste ses 
som en ”ömsesidig påverkansrelation” där inte bara föräldrarna är de som påverkar sina barn, 
utan barnen kan också genom sitt gensvar, eller brist på detsamma, påverka sina föräldrar. 
Man har funnit ett starkt samband mellan en god parrelation och hur väl ett spädbarn knyter 
an till sina föräldrar. Även barnens utveckling påverkar och påverkas av föräldrarnas relation 
sinsemellan, menar Belsky. 
 
Vidare har Belsky, Lerner och Spanier (1984) tittat på hur en parrelation förändras när man 
blir föräldrar och konstaterar att det alltid innebär nya problem och utmaningar men också en 
möjlighet till utveckling för relationen mellan föräldrarna och för dem själva som individer. 

En helhet, större än summan av delarna 
 
Systemteorin utgör enligt Forsberg och Wallmark (2002) ett synsätt som betonar helheten. De 
menar att lagda sida vid sida blir inte delarna lika stora och viktiga som då de sätts ihop till en 
helhet. Som jämförelse kan man se på en orkester. Ett och ett kanske inte instrumenten låter 
så speciella, men i samspelet där alla deltar uppstår ett resultat, vacker musik, som inte kunnat 
uppnås av instrumenten var för sig. Belsky (1981) menar att familjemedlemmarna i ett system 
påverkas inte bara direkt i samspel med varandra utan även de andras samspel sinsemellan.  

Utvecklingspsykologi 
 
Enligt Evenshaug och Hallen (2001) är det man till vardags kallar utvecklingspsykologi en 
sammanfattning av det som beskriver och förklarar förändringar i barn och ungdomars 
upplevelser och handlingar, en utveckling.  
 
Familjerna som deltagit i intervjuerna för uppsatsen har barn i åldrarna 2-3 år, 5-7 år, 8-11 år 
samt i 20-årsåldern. För de yngre barnen kan det vara jobbigt att behöva dela med sig av sina 
föräldrar till nya barn när de själva är inne i en känslig utvecklingsperiod. Därför följer här ett 
kort stycke om barns utveckling under den känsliga perioden för att belysa situationer som 
kan uppstå då man har biologiska barn som behöver sina föräldrar extra mycket, samtidigt 
som det kommer ett nytt barn som kanske har stora behov och är mycket krävande. 
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Utveckling i 3-årsåldern 
 
Fram till 3 – 4 års ålder pågår enligt Andersson, Andersson och Thorsén (2002) en 
anknytningsprocess hos barnet då det är extremt känsligt och reagerar starkt på separationer 
från sin trygghet, även om det bara är för en kortare stund. Barnet fäster sig vid den som visar 
känslomässigt gensvar, för det mesta den som även hanterar den personliga omvårdnaden. 
Genom att man praktiskt och känslomässigt svarar på barnets behov skapar man en 
känslomässig och fysiskt trygghet hos barnet. För barnet är det nu viktigt att skilja på fasta 
regler och tillfälliga förändringar. En stabil tillvaro och fasta regler som barnet kan lita på är 
väldigt viktigt i den här fasen. Att plötsligt inte ha förälderns, eller annan vuxens fulla 
uppmärksamhet kan av barnet tolkas som en form av bortstötning vilket naturligtvis kan skapa 
ett trauma hos det lilla barnet. Det viktiga för treåringen är samhörighet med familjen, att 
skyddas mot fara och att få bekräftelse och gensvar från omgivningen (Andersson, Andersson 
& Thorsén, 2002). 

Förskoleålderns utveckling 
 
Kamratrelationer blir allt viktigare när barnen kommer upp i förskoleåldern och barnet söker 
vänner utanför hemmet menar Andersson, Andersson och Thorsén (2002). Förr bestod 
relationerna av kontakt med syskon och övrig släkt, men nu börjar barnet umgås med 
kompisar i skolan och det ska även skapa en relation till lärare och andra vuxna i sin 
omgivning. Barnet utvecklar sina empatiska förmågor vilket är en förutsättning för att fungera 
i en grupp. Enligt Kaplan (1988) har barnet nu blivit så pass självständigt och tryggt i sig 
självt att det klarar av att få konkurrens från exempelvis ett syskon eller fostersyskon. Barnet 
är förvissat om att mamma och pappa finns där för honom eller henne, men att de även har tid 
och plats i sitt inre för andra. I den här åldern är det viktigt att barnet känner att man tar det på 
allvar menar Andersson, Andersson och Thorsén (2002) vidare, och att man lyssnar på vad 
barnet har att säga. Det behöver få svar på frågor det har och hjälp att lära sig nya saker för att 
på sikt kunna bli en självständig individ. Vidare behöver barnet bekräftelse på sin ökande 
kompetens. Kontakten med jämnåriga och andra som inte tillhör familjen hjälper barnet att 
utvidga sin sociala värld. I den här åldern behöver barnet slutligen lära sig respekt för sina 
egna och andras gränser, samt att lära sig skilja på rätt och fel (Andersson, Andersson & 
Thorsén, 2002). 
 

Ungdomsåren 
 
När barnet kommer upp i tonåren ska det bilda sig en egen identitet enligt Andersson, 
Andersson och Thorsén (2002). Det ska samtidigt frigöra sig från sina föräldrar och utveckla 
sin självständighet. Nu är det viktigt att vuxna i den unges omgivning erbjuder en trygg miljö 
där ungdomen på ett säkert sätt får pröva sina nyvunna teorier och kunskaper. Det abstrakta 
tänkandet har utvecklats och ungdomen kan betrakta både sig själv och omgivningen med 
distans. Omgivningen och då främst de vuxna måste respektera ungdomen för hans eller 
hennes åsikter. Vidare måste man tillåta frihet under ansvar och självbestämmande inom 
rimliga gränser. Att tillhöra ett sammanhang eller en grupp utanför familjen hjälper ungdomen 
att få bekräftelse. Det finns andra som är som han eller hon, trots att de inte tillhör samma 
familj. Trots att man ska låta ungdomen få frihet är även vuxna ramar, förutsättningar och 
åsikter något som omgivningen måste erbjuda för ungdomen att spegla sina värderingar i och 
utvecklas genom (Andersson, Andersson & Thorsén, 2002). 



 9 

Metod 

Litteratursökning 
 
De artiklar och den litteratur som använts i uppsatsen har tagits fram genom sökningar i 
databaserna LIBRIS, Science direkt, EBSCO, Google Scholar, samt Sociological abstracts. 
Tidningsartiklar har sökts efter på Mediearkivet och Presstext. Forskning kring ämnet är inte 
nämnvärt belyst och det har därmed uppstått svårigheter med att finna relevant litteratur som 
berör ämnesområdet. Sökorden som använts är familjehem, familjehemsvård, fosterbarn, 
biologiska barn samt fostersyskon. De engelska sökorden var bland andra foster care, foster 
home, foster children, biological children in foster care samt foster siblings. Material har även 
tagits fram med hjälp av källförteckningar i böcker samt med hjälp från vår 
uppsatshandledare.  

Avgränsningar 
 
Syftet var att undersöka familjehemsföräldrarnas uppfattning om behovet av stöd för de 
biologiska barnen från socialförvaltningen i familjhemsprocessen. Kriteriet var att 
familjehemmen under minst tre till fem år skulle ha haft hemmaboende biologiska barn 
samtidigt som de haft placerade barn. Detta för att familjehemsföräldrarna skulle ha möjlighet 
att berätta om sina erfarenheter och upplevelser utifrån ett längre tidsperspektiv. 
 
Släktingplaceringar samt nätverksplaceringar uteslöts i studien, på grund av att forskning 
kring familjehem visar att det i de specifika placeringarna kan uppstå lojalitetskonflikter 
mellan berörda parter (Wahnström, 2005). Detta är dock en problematik som behöver belysas 
i annan forskning. 

Val av metod                 
 
Metoden i undersökningen är kvalitativ i form av personliga intervjuer. Vid en kvalitativ 
metod söker man enligt Holme och Solvang (1997) rikligt med information om få 
undersökningsenheter. Med andra ord, man går på djupet. Tanken med användandet av ett 
kvalitativt tillvägagångssätt är att försöka komma individer inpå livet för att lättare kunna 
förstå den situation de befinner sig i (Holme och Solvang, 1997). Enligt Denscombe (2000) 
tenderar kvalitativ forskning att ha relativt begränsat omfång och involvera relativt få 
människor, det ligger därför nära till hands att beskriva kvalitativ forskning som "small is 
beautiful". Avsikten med vår undersökning är att få familjhemsföräldrarnas uppfattning om 
vilket behov av stöd de biologiska barnen har samt får i familjhemsprocessen från 
Socialförvaltningen. Det centrala med användandet av kvalitativ metod är enligt Holme och 
Solvang (1997) att på olika sätt samla in information, för att få en djupare förståelse för 
ämnet, men även av den problematik som studeras. Därigenom ges också enligt Holme och 
Solvang möjlighet att få en beskrivning av helheten och av de sammanhang som denna 
inryms i. Således anser vi att den kvalitativa metoden ger en ökad förståelse, och ett 
helhetsperspektiv, beträffande familjehemsföräldrarnas uppfattning av det stöd deras 
biologiska barn har fått från socialförvaltningen under fosterbarnens placeringstid. Fem 
kvalitativa intervjuer genomfördes för att kunna ta del av familjhemsföräldrarnas egna 
upplevelser och beskrivningar. 
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Urval 
 
Urvalet av presumtiva intervjupersoner gjordes utifrån en population bestående av totalt cirka 
hundra familjehem, samtliga inom Gotlands kommun. Intervjupersonerna i denna studie är 
fem rekryterade familjehem som på uppdrag av socialnämnd (Norström & Thunved, 2003) 
har tagit emot fosterbarn i sitt hem. Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av 
studien betonar Holme och Solvang (1997). Fel intervjupersoner kan enligt Holme och 
Solvang leda till att hela studien blir värdelös i relation till dess utgångspunkt. Vid 
genomförandet av en kvalitativ intervju är syftet att öka informationsvärdet och få en grund 
för djupare uppfattning om det fenomen man studerar. Detta kan bland annat ske genom att 
man använder sig av intervjupersoner som kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser 
man undersöker (Holme och Solvang,1997). 
 
Rekryteringen av intervjupersoner skedde med hjälp av en utredningssekreterare inom 
socialförvaltningen, Gotlands kommun. Sekreteraren kunde utifrån tillgängliga dataregister 
över familjehem se vilka som kunde bli aktuella för undersökningen. Ett så kallat subjektivt 
urval genomfördes. Utredningssekreteraren utgick från de kriterier som styrdes av studiens 
tilltänkta syfte, och handplockade därefter familjer. Enligt Denscombe (2000) används termen 
subjektivt urval när det redan finns en viss kännedom om de människor eller företeelser som 
skall undersökas. Familjehemmen som valdes ut av utredningssekreteraren förväntades ha en 
uppfattning om och erfarenhet av, vilket behov av stöd de egna barnen behöver få från 
socialförvaltningen.  
 
När urvalet var gjort tillfrågades ett tiotal familjehem om de ville delta i undersökningen. Av 
dessa tio blev det ett bortfall med sju familjehem då de valde att inte besvara brevet. 
Ytterligare två familjehem från vårt privata kontaktnät tillfrågades då och gav sitt samtycke 
till att delta i undersökningen. Eftersom tiden var för begränsad för att göra ett ytterligare 
urval inom socialförvaltningens register togs beslutet att begränsa sig till att intervjua de fem 
familjehem som fanns tillgängliga. 
Svårigheten med urvalet var att under relativt begränsad tid utröna vilka familjehem som 
kunde vara aktuella utifrån de befintliga dataregister som fanns att tillgå. Svårigheten bestod i 
att de biologiska barnen i familjehem inte är specifikt registrerade i socialförvaltningens 
register. Detta innebar att vi inte på förhand visste åldrarna på de biologiska barnen i de 
familjhem som blev tillfrågade. Det skulle medföra ytterligare tidskrävande sökarbete att hitta 
familjer med hemmavarande äldre barn.  
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Tillvägagångssätt  
 
En intervjuguide (bilaga 2) sammanställdes. Guiden består av sju ämnesområden med 
relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. Ämnesområden var som följer: 
bakgrundsfakta om familjehemmet, ålder och kön på de biologiska barnen/fosterbarnen, 
familjehemmets egna diskussioner inför beslutet att bli familjehem, information från 
socialtjänsten, stöd från socialtjänsten, stöd/kontakt med andra vuxna samt slutligen 
föräldrarnas uppfattning om tid för de biologiska barnen och deras behov. I undersökningen 
genomfördes så kallade semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) menar att vid 
semistrukturerade intervjuer är intervjuaren inställd på att vara flexibel trots att det finns en 
intervjuguide med ämnesområden man vill ta upp, och frågor som skall besvaras. Tanken 
bakom detta är att låta intervjupersonen utveckla sina idéer och få möjligheten att tala mer 
utförligt om ämnet. Holme och Solvang (1997) menar att man vid en kvalitativ intervju inte 
använder sig av standardiserade frågeformulär, vilket normalt beror på att man inte vill ha för 
stor påverkan från forskarens sida. Forskaren har dock en viss uppfattning om vilka faktorer 
som är viktiga och skriver därför i förväg en manual eller handledning till intervjun. Denna 
ska vara till hjälp för att i intervjun täcka vissa områden och förhindra att man missar viktiga 
frågor man vill ställa. 
 
I själva intervjuerna användes öppna frågor, där syftet var att intervjupersonerna själva skulle 
få utrymme att svara utifrån sina egna uppfattningar. Genom att undvika ledande frågor gavs 
intervjupersonerna också möjlighet att berätta utifrån sitt eget perspektiv utan styrning. I det 
avseendet används enligt Laursen, (1979) processfrågor som till exempel vem, vad och hur?  
 
Intervjupersonerna gavs möjligheten att själva bestämma tid och plats för intervjun. Några 
familjehemsföräldrar valde att bli intervjuade i sina respektive hem, medan ett par 
familjehemsföräldrar av praktiska skäl valde att bli intervjuade i lokaler som var anslutna till 
deras respektive arbetsplats. Varje enskild intervju tog cirka en timme att genomföra. 
  
Vid intervjuerna i denna studie användes bandspelare. Detta dels för att kunna ge odelad 
uppmärksamhet till intervjupersonerna och dels för att det är en stor fördel att ha banden vid 
analysen, eftersom det är lätt att missa en del av vad som sägs då man antecknar under själva 
intervjun (Holme & Solvang, 1997). Intervjutillfället avslutades med att intervjupersoner fick 
möjligheter att göra tillägg och ställa frågor.  

 



 12

Bearbetning av intervjuerna 
 
När alla intervjuerna var gjorda transkriberades bandinspelningarna, det vill säga skrevs ut. 
Enligt Hydén och Hydén (2002) är transkriptionen av bandinspelningarna en första analys. 
Det kan ses som ett sätt att bilda sig en uppfattning om vad som hände och sades i mötet med 
intervjupersonerna. Fördelen med att arbeta med inspelat material är att det ger en möjlighet 
att gå igenom materialet gång på gång för att kunna upptäcka nya aspekter. Styrkan med att 
använda sig av intervjuer är att det ofta resulterar i ett omfattande material. Som forskare får 
man då tillgång till kommentarer, förklaringar och tolkningar i mötet med intervjupersonerna. 
Nackdelen med inspelningar är enligt Hydén och Hydén att de ibland kan förleda oss att tro 
att allt finns med på de inspelade banden, även den icke-verbala kommunikationen, vilket 
naturligtvis inte är fallet.  
 
Under arbetet med intervjuerna och det påföljande analysarbetet har vi varit medvetna om den 
egna förförståelsen och hur den kan påverka undersökningens resultat. Denscombe (2000) 
belyser hur forskarens identitet, värderingar, övertygelser, personliga erfarenheter samt 
sociala bakgrund formar undersökningsprocessen. Han menar vidare att en god 
forskningspraxis erkänner den påverkan forskarens egen identitet och egna värderingar har i 
analysen av intervjudata. Den medvetenheten bygger på att forskare oundvikligen kommer att 
använda en del av sin egen omdömesförmåga och tolkningskicklighet under hela 
intervjuprocessen. Det kan därmed inte uteslutas att våra tidigare förkunskaper inom 
ämnesområdet har påverkat analysprocessen. 
 
Intervjusvaren strukturerades upp under olika teman utifrån relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. Detta underlättade sammanställningen av resultaten och gjorde den mer 
överskådlig. Under varje tema sammanställdes vad familjhemsföräldrarna sagt, det vill säga 
alla de åsikter och synpunkter som framkom under intervjuerna. Av hänsyn till 
intervjupersonernas integritet anonymiserades svaren. Information som kunde leda till 
identifiering av familjerna togs bort. Enligt Holme och Solvang (1997) måste det finnas ett 
krav på anonymitet då intervjuerna sammanställts. I resultatredovisningen skrevs intervjuerna 
ner i den sammanställda formen. 
 
De citat som vi valde ut för att belysa olika delar av resultatet skrevs ordagrant ned utifrån 
familjehemsföräldrarnas uttalanden, det vill säga i talspråk. Holme och Solvang (1997) menar 
att en rapport bör innehålla direkta citat som visar individens egna uttryckssätt, för att uppnå 
bästa förståelse. Citaten skall bidra till att ge en djupare förståelse och nya perspektiv på de 
problem man arbetar med. 
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Resultatredovisning och analys 
 
Under denna rubrik valde vi att slå ihop resultatredovisningen och analys. Enligt Laursen 
(1979) kan detta göras för att slippa upprepningar under separat rubrik. 
I resultatredovisningen valde vi ut olika aspekter utifrån de teman som hade utarbetats. Dessa 
var som följer: vägen till att bli familjehem och de biologiska barnens delaktighet, 
informationen från socialtjänsten, viktigt med barnens delaktighet inför nya placeringar, de 
biologiska barnens behov av handledning, familjernas önskemål om stöd från socialtjänsten, 
familjehemmens strategier för att tillgodose de biologiska barnens behov, familjehemmens 
hantering av separationer och sammanbrott. Därefter belystes relevanta resultat för att se hur 
dessa påverkat de frågeställningar som låg till grund för vår undersökning. Detta för att 
närmare kunna se vilken betydelse de data som framkommit kan ha för vår studies syfte. 
Resultaten diskuterades och analyserades med koppling till de teorier och den forskning som 
tidigare lyfts fram i undersökningen. Denscombe (2000) menar att genom analysen av 
resultaten blir de begripliga då man reflekterar över deras innebörd i ett bredare perspektiv.  
  
I en kvalitativ metod är generalisering inte något centralt syfte. Syftet är istället att öka 
informationsvärdet om det fenomen man studerar. I vår studie var det inte heller möjligt att 
göra några större generaliseringar då underlaget endast bestod av fem undersökningsenheter 
(Holme & Solvang, 1997). 
 

Reliabilitet  
 
När det gäller reliabilitet så är det enligt Holme och Solvang (1997) av vikt att ingående 
berätta hur genomförandet sett ut, vilka sökningar man gjort, samt vilka sökord som använts 
för att vägleda andra forskare i hur de ska kunna finna samma uppgifter, göra om samma 
undersökning och komma fram till ett liknande resultat (Holme & Solvang, 1997). Vi anser 
att vår undersökningen har en hög grad av reliabilitet eftersom tillvägagångssättet noggrant 
har redovisats, samt hur vår insamling av relevant data har gått till. För att få en hög 
reliabilitet har vi inför varje funnen studie diskuterat om den svarar mot undersökningens 
kriterier, detta för att vi inte skulle förlora fokus från undersökningens syfte eller 
frågeställningar. Preciseringen av datas relevans, reliabilitet och validitet utgör förutsättningen 
för vilka slutsatser vi till sist kan dra. Enligt Denscombe (2000) gäller relevans i vad mån man 
har fått de data som verkligen kan belysa problemställningarna. I vår studie handlar det om att 
vara uppmärksam på att vi frågat föräldrarna om deras uppfattning hur deras biologiska barns 
situation och behov ser ut. Att det är andrahandsinformation som vi har bearbetat beaktas i 
studien. 
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Validitet  
 
Validitet innebär enligt Denscombe (2000) att man endast mäter det man har för avsikt att 
mäta. Undersökningsenheterna i vår undersökning valdes ut på rimliga och tydligt redovisade 
grunder när det gällde forskningssyftet. Böcker och tidskrifter, precis som datakällor i 
forskningssammanhang bedömdes utifrån de innehållsmässiga kvaliteterna beträffande idéer 
och information. Som forskare måste vi värdera de olika källorna och bedöma dess 
trovärdighet. I ett försök att få hög validitet har vi använt litteratur som skrivits av författare 
med stor kunskap inom området och som rekommenderats av andra personer som är väl 
insatta i ämnet. Dessutom hänvisade andra seriösa källor till dessa författare. De artiklar som 
vi hänvisar till i undersökningen har varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Dessa skall 
vara faktagranskade och godkända före publicering, vilket bör visa på hög validitet menar 
Holme & Solvang (1997). 
 
Att våra intervjupersoner garanterats anonymitet kan ha haft en positiv betydelse för 
uppriktigheten i svaren och därmed på studiens trovärdighet. Likaså kan det ha inverkat 
positivt att intervjuerna genomfördes i en lugn miljö. 
  

Etiska överväganden 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har sammanställt ett antal etiska 
riktlinjer som visar hur man som forskare skall förhålla sig till exempelvis intervjupersoner i 
en undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet i dessa riktlinjer innebär att forskaren skall lämna information om allt som 
kan påverka människors vilja att delta i studien. Det kan bland annat handla om information 
om studiens syfte, vad deltagandet innebär, att medverkan är frivillig samt att deltagaren när 
som helst har rätt att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Ett brev (bilaga 1) formulerades och skickades av sekretesskäl ut av utredningssekreteraren 
till de presumtiva familjehem vars deltagande i studien var önskvärt. I brevet tillfrågades 
familjehemsföräldrarna först och främst om de var intresserade av att delta i undersökningen. 
De blev i brevet vidare informerade om uppsatsens syfte och metod, dessutom fick de veta 
under vilken tidsperiod intervjuerna skulle äga rum. När familjehemsföräldrarna hade lämnat 
sitt medgivande till att delta informerades de även om att de skulle få träffa två 
uppsatsförfattare vid intervjutillfället. De tillfrågades om samtycke till användandet av citat 
för att belysa den information som framkom under intervjuerna samt om de accepterade att 
intervjuerna spelades in på band. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att undersökningspersonen ska få vara anonym och att en 
utomstående person som läser uppsatsen inte ska kunna identifiera denna. Samtliga 
personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan komma åt dem 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen kring avidentifieringen förtydligades genom att vi 
förklarade hur hanteringen av anteckningar samt bandinspelningarna skulle gå till under 
uppsatsarbetet. Intervjupersonerna försäkrades även om att de efter genomgång av materialet 
skulle avidentifieras i uppsatsen. Familjehemsföräldrarna kunde då de beslutat sig för att delta 
ge sitt samtycke till detta genom flera olika alternativ. Dels kunde de svara via en bifogad 
svarstalong och returnera denna, dels gavs de möjlighet att ta kontakt via telefon eller mail. 
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Detta för att underlätta för de tillfrågade familjerna vid eventuella tveksamheter eller 
svårigheter inför att vilja delta i undersökningen. När de familjehemsföräldrar som visat 
intresse för att delta i undersökningen hade svarat och givit sitt medgivande till att delta, gavs 
de också tid och möjlighet att ställa frågor angående undersökningen, sitt eget deltagande och 
intervjuförfarandet, avidentifiering och liknande funderingar. 
 
Enligt HSFR:s riktlinjer innebär nyttjandekravet att det material som samlats in om individen 
endast skall och får användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Efter det att 
denna studie är färdigställd kommer allt arbetsmaterial såsom anteckningar, inspelade 
intervjuer och datordisketter att förstöras. Enligt Denscombe (2000) sker ett samtycke till 
deltagande i en forskningsintervju under vissa förutsättningar, bland annat genom att det finns 
ett informerat samtycke till deltagandet. De tillfrågade personerna i undersökningen var 
genom den tydliga informationen de fått medvetna om att det material som producerades 
under intervjun skulle användas i forskningssyfte, men även att ingen utomstående skulle få ta 
del av det innan deltagarna avidentifierats och uppsatsen var klar. 
 
Som forskare bör man ta hänsyn till etiska aspekter i genomförandet av en undersökning. Det 
innebär bland annat att man inte ska utsätta människor för fysiskt eller psykiskt obehag eller 
skada (Holme & Solvang, 1997). 
 

Metoddiskussion med kritik 
 
I efterhand kan det konstateras att det inför studien kunde ha lagts ner mer tid på att få fram 
fler intervjupersoner, förslagsvis genom annonsering i lokala tidningar. Dessutom hade det 
varit önskvärt att på något vis få familjehemmens biologiska barn och ungdomar att delta i 
undersökningen. Dels för att på så sätt få deras personliga uppfattning om vilket behov av 
stöd de haft från socialtjänsten under familjehemsprocessen och dels för att öka validiteten i 
undersökningen. Detta bör tas i beaktande inför en eventuell ny undersökning. 
 
Bortfallet i undersökningen blev stort. Sju av tio utvalda familjehem valde att inte svara på 
brevet med förfrågan om deltagande. Tiden var för knapp för att på nytt ta kontakt och göra 
ytterligare en förfrågan. Det var också ett omständligt och tidsödande arbete att utifrån 
socialförvaltningens dataregister utröna vilka ytterligare familjer som kunde komma ifråga 
som ett lämpligt urval. Slutsatsen blir att man bör påbörja sitt eftersökningsarbete gällande 
intervjupersoner långt tidigare än vad som skett här. Enligt Denscombe (2000) är det inte 
troligt att man som forskare vid en kvalitativ undersökning har kännedom om urvalets storlek 
redan när undersökningsprojektet inleds.  
 
Undersökningen har utförts på en mindre ort, vilket kan innebära att urvalets storlek påverkas, 
och därmed kan det uppstå en risk för att anonymiteten minskar. Det kan i sin tur leda till att 
det uppstår en rädsla hos tillfrågade familjehem att bli identifierade och att de av den 
anledningen avstår från att delta. I studien skall det dock vara omöjligt att identifiera någon. 
 
Under intervjuerna fick personerna tala fritt. De fick även tid att tänka igenom frågan innan de 
svarade och blev inte utsatta för tidspress. Familjehemsföräldrarna fick på det sättet tid att 
reflektera innan de svarade och gott om möjligheter att föra fram vad de ville ha sagt. Ett gott 
tilltaget tidsutrymme avsattes för intervjuerna. Intervjupersonerna förbereddes på att 
intervjutiden skulle uppgå till cirka en timme, men var medvetna om att det även kunde ta 
längre tid, vilket de inte hade invändningar emot. Intervjupersonerna gavs möjlighet att själva 
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välja plats för intervjuerna samt vilken tid som skulle passa dem bäst. Flertalet av familjerna 
valde att bli intervjuade i sin hemmiljö, vilket enligt dem själva minskade pressen. 
 
En nackdel vid kvalitativa intervjuer är enligt Holme och Solvang (1997) att 
undersökningspersonerna kan känna att de måste leva upp till vissa förväntningar, reella eller 
ej, från forskarens sida vilket i sin tur kan leda till att svaren påverkas av detta. I studien 
minskades risken för detta genom att vi betonade att de svar familjehemsföräldrarna gav 
utifrån sina subjektiva uppfattningar var det som efterfrågades. Holme och Solvang betonar 
att man måste vara medveten om att närheten vid den här formen av intervjuer även kan göra 
att vi på olika sätt, medvetet eller omedvetet, påverkar intervjupersonerna och på så sätt även 
deras svar. Holme och Solvang (1997) menar vidare att personliga intervjuer ändå har sin 
styrka i att forskaren får direktkontakt med den enskilde svarspersonen. 
 
I vår undersökning togs därför hänsyn till eventuell intervjuareeffekt, det vill säga vad 
forskarens identitet eventuellt skulle komma att betyda för den som intervjuades. De 
intervjuade och även intervjuaren har enligt Denscombe (2000) sina egna preferenser och 
förutfattade meningar och att dessa troligtvis har en inverkan på möjligheterna att utveckla en 
god relation och tillit under en intervju. Vi försökte undvika att intervjua någon som det fanns 
en tidigare relation till, såväl privat som yrkesmässig. Enligt Denscombe (2000) bör man göra 
det i möjligaste mån för att undvika att svaren skulle kunna påverkas i någon riktning, eller att 
man skulle avstå från att ställa vissa frågor eftersom man tror sig veta svaren redan i förväg. 
 
Vår intervjuguide var indelad i ämnesområden. Enligt Holme och Solvang (1997) kan det leda 
till att intervjupersonerna styrs in på områden som då kan antas vara viktiga. 
Det kan därmed uppstå svårigheter för intervjupersonerna att utrycka vad de egentligen tycker 
och i och med detta kan de utelämna sådant de tror saknar relevans för studien. 
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Resultatredovisning och analys  

Presentation av familjerna 
 
Undersökningsgruppen består av fem familjer, som samtliga är bosatta på den gotländska 
landsbygden. Hur de har kommit fram till beslutet att verka som familjehem skiftar. Man kan 
se att olika faktorer spelat in. Bland annat har en längtan efter barn i huset och en önskan att 
hjälpa utsatta barn bidragit till beslutet att bli familjehem. Ett par av familjerna har tidigare 
varit kontaktfamiljer eller drivit utredningshem och kände nu att det var dags att gå vidare i 
sitt engagemang.  

Vägen till att bli familjehem och de biologiska barnens delaktighet  
 
Resultaten av intervjuerna visar att vägen fram till hur man beslutar att man ska bli 
familjehem varierar. Det beror bland annat på hur den aktuella familjesituationen ser ut vid 
tillfället då en placering kommer på tal. En av faktorerna som har spelat in för familjerna i 
studien är om man redan har barn eller om de egna barnen kommit senare/låtit vänta på sig. 
Svårigheten att få biologiska barn har spelat in för åtminstone en av de deltagande familjerna. 
I två av de intervjuade familjerna fanns inga biologiska barn när man tog beslutet att bli 
familjehem, men däremot en önskan om barn. Andra faktorer som påverkade beslutet var till 
exempel att man tidigare hade varit kontaktfamilj eller utredningshem. 
 
Det framkommer i intervjuerna att en familj hade haft gott om tid att diskutera detta eftersom 
det i deras fall tog tid innan socialförvaltningen hittade ett barn som man ansåg skulle fungera 
tillsammans med familjen. Deras egna barn var vid det aktuella tillfället lite äldre och därmed 
mer mottagliga för information kring vad en placering konkret kunde innebära för familjen 
och dem själva.  
 
För två av familjerna blev det en naturlig utveckling från att ha haft andra kontakter med, och 
barn placerade via, socialförvaltningen och psykiatrin till att ta emot placeringar av annan 
karaktär. Det var familjernas tidigare positiva erfarenheter som ledde fram till att man vågade 
fatta beslut om att ta emot barn med ett mer långsiktigt mål och syfte. Eftersom man redan 
hade erfarenhet av placerade barn och en etablerad kontakt med de sociala myndigheterna 
behövdes inga diskussioner inom familjen om huruvida man skulle ta emot fler barn eller ej. 
Det innebär att man inte förde några samtal kring detta i familjen utan ställde de biologiska 
barnen inför fullbordat faktum. Enligt Poland och Groze (1993) är det inte särskilt vanligt att 
de biologiska barnen involveras innan familjen fattar ett beslut om att ta emot en placering. 
Föräldrarna i vår undersökning menar att de kände att det skulle fungera med fosterbarn och 
utifrån detta fattade de beslutet angående de aktuella placeringarna. De här familjerna hade, 
enligt egen utsago, inte valt att bli familjehem om de inte känt att korttidsplaceringarna 
fungerat tillfredsställande.  
 
Här kan man se att tidigare kontakter med sociala myndigheter och positiva erfarenheter, både 
självupplevda och andras, av placerade barn kan leda till att man engagerar sig djupare. Det 
framkommer också att när släktingar och bekanta visat upp en positiv bild av livet som 
familjehem ledde det fram till ett beslut hos dem själva att våga ta steget att ta emot barn i sitt 
hem för en längre period. I ett fall var det längtan efter barn överhuvudtaget som gjorde att 
familjen ansökte om att bli kontaktfamilj och senare familjehem. 
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Av intervjuerna kan man utläsa att familjerna har involverat de biologiska barnen i beslutet så 
mycket som möjligt, anpassat till deras ålder och mognad. En del av barnen var ganska små, 
men var ändå vana att växa upp i ett hem där andra barn kom och gick. 
 

”Eftersom vi hade varit kontaktfamilj tidigare visste de hur 
det är att dela med sig av oss. Det var inga konstigheter.” 

 
Kaplan (1988) påtalar i sin studie att barnens ålder spelar en stor roll för dem då det gäller hur 
man klarar att anpassa sig då familjen utökas med ett ytterligare en familjemedlem. Barn över 
åtta år har till exempel lättare att anpassa sig till nya familjekonstruktioner. Yngre barn kan 
uppleva en rädsla för att deras föräldrar skall överge dem om de bär sig illa åt, eftersom det är 
deras tolkning av vad som hänt deras fostersyskon. Ur ett utvecklingspsykologiskt synsätt är 
det enligt Andersson, Andersson och Thorsén, (2002) viktigare för yngre barn att känna 
samhörighet med familjen, att skyddas mot fara samt att få bekräftelse och gensvar från 
omgivningen än det är för det lite äldre barnet. Att plötsligt inte ha förälderns, eller annan 
vuxens fulla uppmärksamhet kan av barnet tolkas som en form av bortstötning vilket 
naturligtvis kan skapa ett trauma hos det lilla barnet  
 
Kaplan (1988) menar vidare att man måste förstå att ett barn reagerar på att ett annat barn 
flyttar in i familjen. En del föräldrar kan dock välja att negligera sina egna barns reaktioner 
eller låtsas att man inte ser dem. Ibland kan de till och med försöka motverka barnens 
negativa uttryck. Det framkom i våra resultat att i några av familjerna hade de biologiska 
barnen funderingar över om även de hade fler föräldrar. Det kan av oss tolkas som att det kan 
finnas en osäkerhet hos biologiska barn att även de skall bli bortlämnade. Vi uppfattade i ett 
par av familjerna att den osäkerheten hos de egna barnen var något man inte riktigt tog till sig. 
Höjer (2001) belyser i sin forskning att beslutet att bli familjehem i huvudsak är de vuxnas 
beslut och att det därigenom kan vara svårt att medge att det skulle kunna innebära något 
negativt för de biologiska barnen. 
 
Här kan man även läsa ut av resultaten i vår undersökning att de intervjuade 
familjehemsföräldrarna inte själva upplever att de påverkats särskilt mycket som familj när 
man ser tillbaka. Kaplan (1988) menar däremot att man måste förstå att speciellt ett barn 
reagerar på ett annat barn som flyttar in i familjen. Det går inte att undvika att ett system 
påverkas genom att tillföra eller ta bort en komponent och på samma sätt måste en familj 
påverkas på något vis när en ny familjemedlem tillkommer, eller för den delen försvinner. 
 
Evenshaug och Hallen (2001) menar utifrån systemteorin att alla delar i systemet, såväl 
föräldrar som barn, påverkar varandra, både som individer och gruppen som helhet, och man 
är även ömsesidigt beroende av varandra. En tolkning vi gör är att i ett familjehem med 
hemmavarande biologiska barn samtidigt med en fosterbarnsplacering kan man få ett mer 
komplicerat samspel än ett familjehem utan barn. Det kan komma att finnas ett extra stort 
behov av att ta hänsyn till hur relationerna mellan de biologiska barn och fosterbarn fungerar. 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att när subsystemet utökas med en komponent leder det 
till mer än en ny relation. Den nya familjemedlemmen ska skapa en ny relation med var och 
en av de tidigare familjemedlemmarna. Enligt Payne (2002) utgör systemteorin en grund i 
bland annat familjeterapi genom en beskrivning av hur alla medlemmar i en familj påverkar 
varandra. Om obalans uppstår påverkas alla i systemet negativt. Omvänt kan en positiv 
påverkan göra gott för alla. 
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Informationen från socialtjänsten   
 
När det gäller socialtjänstens information till familjerna kan vi utifrån resultaten se att de 
biologiska barnen ofta glöms bort. Vi tolkar det som att det blir helt och hållet upp till 
föräldrarna vilken information som skall ges vidare till de biologiska barnen. 
 
Informationen kring det placerade barnet från socialtjänsten har för övrigt varit högst 
varierande. En del familjer anser sig ha fått tillräckligt, medan andra önskade sig lite mera och 
utförligare information. Flera av familjerna är missnöjda med den information man fått från 
socialtjänsten ”Det var väl minimalt med information!”.  
 
Dessutom har informationen som givits om det placerade barnets aktuella situation varit helt 
felaktig i flera fall påtalar en familj. Detta är något som familjen själv anser vara absolut 
oacceptabelt och i vissa fall rent farligt för både de placerade barnen och familjerna. De är 
rädda att det någon gång ska hända något riktigt illa om en familj får totalt fel information om 
ett barn som kanske har någon form av sjukdom eller psykiskt handikapp. I värsta fall kan 
placeringen göra mer skada än nytta om man inte har alla bakgrundsfakta för att kunna agera 
rätt gentemot det placerade barnet.  
 
De flesta familjerna svarade att det skett en hel del byten av handläggare under placeringens 
gång. Familjerna känner inte till vad som skett vid tidigare handläggning innan placeringen 
 
Detta tyder på att tolkning och överföring av informationen mellan socialtjänsten och 
familjerna har brustit i några av fallen. Familjerna anser att det är viktigt med en korrekt 
överföring av informationen för att kunna ha en mental handlingsberedskap inför uppdraget 
man tar på sig. Resultaten tyder dock på att familjerna hittat lösningar och själva tagit hand 
om problemen efter hand som de uppstått. Familjerna har själva tagit kontakt med 
handläggare och frågat efter information som de saknat samt tagit initiativ till instanser via 
exempelvis BUP. Familjerna känner ändå att det är ett problem som bör åtgärdas av 
socialtjänsten eftersom det inte hör till deras uppdragsbeskrivning som familjehem. 
 
Vår tolkning är att informationens omfattning och om den varit korrekt eller inte kan påverkas 
av antalet handläggare av ärendena. Det här en faktor som flera av familjerna upplever som 
otrygg och osäker och då ligger det nära till hands att tro att det den otryggheten även 
påverkar de biologiska barnen. Detta bekräftas av Andersson (1996) som skriver att det är 
vanligt med byten av handläggare inom den sociala barnavården. Detta leder till bristande 
kontinuitet och kan i längden leda till att den nära relationen mellan familjen och 
socialförvaltningen blir lidande. 

Viktigt med barnens delaktighet inför nya placeringar  
 
I intervjuerna framkommer att de familjer där man har eller har haft flera placeringar 
involverar alla hemmavarande barn innan beslut om eventuellt nya placeringar fattas. För de 
andra familjerna har det ännu inte varit aktuellt med nya placeringar. Först på senare tid har 
man i forskningen (Poland & Groze, 1993) uppmärksammat det faktum att engagemanget från 
de övriga barnen i familjen spelar stor roll för att placeringen skall få ett lyckat resultat. Det 
framkommer av resultaten att många känslor och frågor kan väckas hos de biologiska barnen 
inför en placering. Frågorna från barnen kan handla om fosterbarnens problematik och varför 
de inte kan bo hemma och så vidare. Detta är något som inte är nämnvärt belyst i den 
forskning som vi tagit del av. Det Poland och Groze visar på är att socialtjänsten bör anordna 
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träffar för de biologiska barnen inför placeringarna för att ge dem en möjlighet att våga ställa 
svåra och besvärliga frågor i en trygg och ”riskfri” miljö (Poland & Groze, 1993). Utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt synsätt är det enligt Andersson, Andersson och Thorsén (2002) 
viktigt att barnet får svar på sina frågor och att vuxna tar det på allvar. 
 
Utifrån svaren som framkommit i intervjuerna kan man utläsa att fosterföräldrarna anser att de 
och deras biologiska barn skulle behöva få samma information från socialtjänsten inför en 
utredning eller placering, men given utifrån vars och ens förmåga att förstå och ta till sig den. 
Fosterföräldrarna skulle därmed slippa förklara för sina egna barn vad det innebär att vara 
familjehem när de själva kanske inte är fullt införstådda med det heller. Detta skulle även 
garantera att de biologiska barnen blir involverade i beslutet om, och övergången till, att bli 
familjehem.  
 
Höjer (2001) anser att många föräldrar har svårt att se något negativt för de egna barnen i 
samband med placeringen. Eftersom det är de vuxna som fattat beslutet att bli familjehem vill 
man inte tänka att det kan innebära negativa eller mindre bra aspekter för de egna barnen. 
Höjers forskning visar också att mödrar kan ha en förmåga att minimera sina egna barns 
bekymmer och förvänta sig större mognad och ansvar än barnen själva är kapabla att visa. 
Vuxna personer som befinner sig i barnens närhet kan trots goda intentioner ha svårt att se 
händelser och företeelser ur ett barnperspektiv. Trots att de försöker se det från barnets 
synvinkel är det ändå ur en vuxens perspektiv de tolkar och analyserar barnens 
anpassningsförmåga.  

De biologiska barnens behov av handledning 
 
Intervjuerna visar att synen på behov av handledning för de biologiska barnen skiftar. Några 
av deltagarna i studien anser att barnen är för små för att behöva eller ha utbyte av 
handledning, medan andra inte kan se att behovet skulle finnas. En familj ansåg sig själva 
kunna hantera frågeställningar och situationer med sina biologiska barn då de har en adekvat 
utbildning. Enligt en av familjerna har deras barn aldrig uttryckt något behov av att prata med 
någon utomstående eller att få handledning, men här kan det vara som bland andra Kaplan 
(1988) menar, att barnet upplever sina egna bekymmer som så små och obetydliga jämfört 
med det placerade barnets problematik att det därför tvekar att uppta föräldrarnas tid med sina 
egna ”petitesser”. 
 
Det kan även vara så att familjen väljer att blunda för problemen eftersom man vill att den 
egna familjen ska vara lycklig och ”perfekt”. Man är rädd att inför socialtjänsten framstå som 
en dålig familj eller olämpliga familjehemsföräldrar om de egna barnen inte mår bra.  
 

”Ja det kan nog bli så … men då har det nog gått för långt… 
 Vi tycker inte att det är så för oss.” 
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Familjernas önskemål om stöd från socialtjänsten 
 
Resultatet av intervjuerna visar att familjehemsföräldrarna önskar stöd i form av handledning, 
samtalskontakt och krisberedskap. Endast en familj hade kontinuerlig handledning och då var 
inte barnen med. Inte heller familjehemspappan deltog regelbundet. 
 
Det framkommer även att flertalet av familjerna är besvikna på att allt handlar om ekonomi 
och att socialtjänsten i det här läget inte ser till barnens faktiska behov utan utgår från att allt 
går att ordna med familjernas hjälp, och då dessutom utan handledning”… det får ju inte 
kosta nåt…”. 
 
Två av familjerna är nöjda med det stöd man fått. De andra är missnöjda eller inte fullt så 
nöjda. Detta bland annat på grund av att man har upplevt att det under olika skeden av 
placeringen inte givits något stöd alls från socialtjänstens sida ”Olika former av stöd under 
placeringens skeden? Glöm allt sånt!”. 
  
Man kan i intervjuerna även utläsa en önskan hos familjerna om någon form av jourberedskap 
från socialtjänstens sida för att snabbt kunna ge stöd när en krissituation uppstår. Det skulle 
kunna minska oron och känslan av otillräcklighet hos familjehemmen. 
 

” Bara att veta att det finns någon att vända sig till 
om man behöver hjälp skulle vara en skön känsla .” 

 
Det visar sig dock att flera av familjerna anser att man kan få hjälp, fast det tar tid att få det. 
Det svåraste är att få snabb hjälp när det krisar sig.  
 
”Det är ju inte alltid det behövs stöd… Det är bra med mycket stöd i början, sen är det en 
’smekmånad’. Det finns alltid turbulenta perioder, då behöver man stöd snabbt som ögat!” 

                                                                               
Det framkommer att familjehemsföräldrarna upplever att man från socialtjänstens sida inte ser 
barnens behov. Barnen ingår ju i det system som familjehemmet utgör, vilket borde innebära 
att även de påverkas och ställs inför olika reaktioner, förhållningssätt, funderingar eller andra 
situationer som väcker känslor och tankar hos dem. Evenshaug och Hallen (2001) betonar 
utifrån systemteorin att alla delar i systemet påverkar varandra, både på individnivå och på 
gruppnivå. Det kan av oss ses som något framförallt socialtjänsten, men även 
familjehemsföräldrarna kan ta hänsyn till. Ett tydligt sätt att göra det på kan vara att involvera 
de biologiska barnen då föräldrarna får handledning. 
 
I studien framkommer även att några av familjerna känner att de kan hantera barnens frågor 
och känslor själva, medan andra inte ens har reflekterat över detta överhuvudtaget. Detta 
menar vi skulle kunna leda till att man ställer för stora krav på de biologiska barnen. Man 
förutsätter att de skall fungera i familjen som ett syskon, men de får ingen professionell hjälp 
med att ta hand om de känslor av bland annat hat och avundsjuka och ibland utanförskap, som 
det kan väcka. Även inom biologiska familjer förekommer syskonavund. Skillnaden är att för 
de biologiska barnen i ett familjehem kommer det in en individ i deras familj som de på 
förhand vet att det är synd om. Det kan göra det svårt att hantera de känslor av mindre positiv 
karaktär som lätt uppstår, anser vi. Att barn inte vill visa sina negativa känslor för att inte såra 
föräldrarna eller göra dem arga eller besvikna är enligt Kaplan (1988) och Höjer (2001) ett 
välkänt fenomen inom forskningen på området.  
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Familjehemmens strategier för att tillgodose de biologiska barnens behov 
 
Svaren i studien visar att de flesta familjerna löser frågan om stöd och avlastning genom sitt 
eget sociala nätverk, då de upplever att det tar för lång tid att få hjälp från socialtjänsten. Ett 
av familjehemmen har blivit erbjudet professionell hjälp men har fått avstå på grund av att 
deras egna omkostnader skulle bli för stora. Flera av barnen i studien samtalar enligt 
föräldrarna, med sina mor- och farföräldrar, medan andra barn i dagsläget är för små för att ha 
ett behov av samtalskontakt utanför familjen. I de familjer där det utvidgade nätverket såsom 
mor- och farföräldrar eller andra vuxna kan ställa upp som stöd och avlastning känner 
familjehemsföräldrarna sig mindre skuldtyngda och stressade över att de inte skulle räcka till 
för de egna barnens behov. Forsberg och Wallmark (2002) belyser utifrån systemteorin 
nätverksfaktorernas betydelse för människors välmående. De nära relationerna i våra liv är 
enligt Forsberg och Wallmark ofta ett oerhört viktigt stöd när vi utsätts för stress och oro. 
 
Intervjuerna visar att familjerna använder sig av olika strategier, vilka har som mål att 
tillförsäkra barnen egen och ostörd föräldratid. I en av familjerna har man kvalitetstid med det 
biologiska barnet när det placerade barnet är på sitt korttidshem. Andra familjer prioriterar att 
följa med på de biologiska barnens fritidsaktiviteter. Ytterligare en familj har löst det genom 
att det biologiska barnet är hemma från dagiset en dag per vecka och då ägnar man den tiden 
åt det barnet medan de andra barnen är i skolan.  
 
I en studie av Poland och Groze (1993) framkom att en majoritet av föräldrarna som deltagit 
var oroliga för sina egna barns utveckling och vilka effekter det hade på dem att familjen tog 
emot fosterbarn. Den största oron rörde sig om att de egna barnen skulle känna sig åsidosatta 
och utanför när de placerade barnen krävde mycket plats och uppmärksamhet av 
familjehemsföräldrarna. 
 
Enligt Höjer (2001) kommer fosterbarnens behov många gånger i första hand, och de egna 
barnen upplever då att deras ”mindre” problem inte uppmärksammas. Just barnens upplevelse 
av förlust av föräldratid är vad som starkast slår igenom i de undersökningar som vi har tagit 
del av. Barnen är medvetna om föräldrarnas arbetsbelastning och att de har nog med 
fostersyskonens problem. Det gör att de drar sig för att dryfta sina egna problem med 
föräldrarna (Höjer, 2001).  
 
I vår studie framkommer att flera familjehemsföräldrar någon gång har upplevt att de egna 
barnen låtit sina egna behov stå tillbaka för de placerade barnens. Barnen vill inte störa 
föräldrarna med sina egna problem eftersom de vet att de placerade barnens problem upptar 
tillräckligt med tid och energi från föräldrarna. En familj menade att man inte hade märkt 
några sådana tendenser, men förnekade inte heller möjligheten att de kunde ha missat det.  
 
Höjer (2001) beskriver vidare hur familjehemsföräldrar ofta känner sig otillräckliga och att de 
upplever att de ibland försummar sina egna barn, till förmån för de placerade barnen, eftersom 
dessa genom sitt stora behov av närhet och trygghet har svårt att vänta och måste få hjälp 
genast. Likaså känner föräldrarna att de sviker de placerade barnen när de istället ägnar sig åt 
de biologiska barnen. De vill inte att de placerade barnen ska känna sig uteslutna ur 
gemenskapen, men samtidigt måste deras egna barn få prata enskilt med någon av föräldrarna 
ibland. Liknande tankar framkommer även hos föräldrarna i vår studie. En av föräldrarna 
uttryckte det som att ”alla barn måste ta sitt själsliga utrymme i familjen”.   
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En familj i den här studien hade vid ett tillfälle inga placeringar. De biologiska barnen 
uttryckte då önskemål om att man skulle ”göra sånt som vanliga familjer gör”, till exempel att 
gå ut och äta tillsammans. Redan efter några veckor tyckte de dock att det kändes tomt och 
undrade om det inte snart skulle komma något nytt barn till dem. Det hade blivit ”tyst och 
tråkigt” hemma. Den här situationen belyser det komplexa i att vara familjehem. Ibland 
önskar barnen att allt ska vara lugnt och tyst och familjen ska bestå av bara de biologiska 
medlemmarna. När man tröttnar på det vill man ta emot nya placeringar för att familjen ska 
kännas ”hel”. Efter ett tag tröttnar man så på det igen och vill vara ”bara vi”. Höjer (2001) 
visar på liknande resultat i sin forskning, som det att biologiska barn kan ha dubbla känslor 
inför det placerade barnets närvaro i hemmet. 
 
Detta anser vi, tyder på att behov av egen tid med familjen är viktig för barnen. Utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv menar Andersson, Andersson och Thorsén (2002) att man 
behöver ta hänsyn till vilka processer som är viktiga för barn vid olika åldrar. Man måste 
bland annat känna till och respektera de rädslor som finns hos barnen. Rädslan att förlora sina 
föräldrar är stor hos alla barn och då ett nytt barn kommer in i konkurrensen kan tvivel på att 
man är omtyckt och en känsla av otrygghet uppstå. Alla barn har behov av att bli sedda och 
bekräftade och vid en fungerande placering kan barnen bli det även genom sina fostersyskon 
(Andersson, Andersson & Thorsén, 2002). 

Familjehemmens hantering av separationer och sammanbrott  
 
I ett par av de intervjuade familjerna är vårdnaden av de placerade barnen överflyttad till 
familjehemsfamiljen. Detta har lett till att framtiden känns stabil. Ingen förflyttning är under 
diskussion och man kan därigenom ha ett längre perspektiv i sin planering. Även de andra 
familjerna påtalar att man ser sig som en familj med alla individer som en helhet. Ingen skall 
känna sig utanför, utan alla tillhör familjegemenskapen. Enligt systemteorin (Forsberg och 
Wallmark, 2002) är det en viktig komponent på vilket sätt man ser sig själv i olika 
sammanhang. Ett sätt är att sätta upp gränser mot andra system, men vid behov släppa in och 
öppna upp för delar av andra system. Man innehar därmed ett flexibelt och öppet klimat för 
förändringar inom familjen. Vår tolkning är att många av familjehemmen lägger extra stor 
vikt vid att man skall fungera som en "vanlig" familj trots fosterbarnsplaceringen, för dem är 
det viktigt att samtliga i familjen skall få känna lika stor tillhörighet.  
 
Det framkom att då det uppstår ett haveri eller sammanbrott i placeringen behöver 
socialtjänsten ha en bättre beredskap. Detta då ett sammanbrott innebär stora påfrestningar för 
var och en i familjen och det är viktigt att snabbt få stöd för att situationen inte ska orsaka mer 
skada än absolut nödvändigt.  
 
Vår studie visar att om det uppstått ett haveri i placeringen har familjerna fått hantera detta 
själva. Familjerna upplever inte att de har fått någon hjälp att bearbeta det. De har även själva 
fått vara aktiva gentemot handläggarna för att få en förändring till stånd för det placerade 
barnet. Detta har lett till att det i dessa perioder inte har funnits tid eller ork kvar till övriga 
familjemedlemmar. Även efter att en omplacering skett har familjen på egen hand fått agera 
för att få ett bra avslut. Om det funnits en annan handlingsberedskap, samt en bättre 
kontinuitet och kontakt med handläggaren antar familjehemsföräldrarna att förloppet och 
utgången hade sett annorlunda ut. Det tyder på att handlingsberedskap saknas inom 
socialtjänsten för att hantera detta snabbt, samt att fosterfamiljen glöms bort i hanteringen av 
ärendet. Fokus ligger på att göra något för det placerade barnet och man saknar en beredskap 
för att hantera sammanbrott på ett adekvat sätt. 
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Det framkom att ett av familjhemmen har haft en och samma socialsekreterare under hela 
placeringstiden. De har endast bytt familjehemssekreterare ett par gånger och det har varit en 
smidig och bra övergång vid de tillfällena. Familjen påtalar att de och socialtjänsten har byggt 
upp en väl fungerande kommunikation och tillit till varandra. De lyfter också fram att det varit 
lätt att få fram resurser samt ett snabbt agerande från socialtjänstens sida när behov funnits. 
Detta kan vi se förstärker behovet av kontinuitet från socialtjänstens sida gentemot 
familjehemmen. Vi tolkar det också som att det är av största vikt att överföra kunskap och 
kännedom om situationen kring de placerade barnen när det sker ett byte av socialsekreterare. 
 
Andersson (1996) visar i sin forskning på några faktorer som kan påverka 
handlingsberedskapen från socialtjänsten. Det är återkommande organisationsförändringar, 
hög omsättning på socialsekreterare, många vikarier, tidsbrist samt andra hinder för 
socialsekreteraren att ge sitt bidrag till kontinuitet. Det finns med andra ord särskild anledning 
att uppmärksamma separationer och andra uppbrott inom social barnavård. Det gäller att 
medverka till att förhindra uppbrott, lindra de uppbrott som ändå måste ske, göra vad man kan 
för att inte skada, samt bistå barn i att klara sig genom uppbrott och gå vidare i livet, stärkta 
snarare än försvagade av sina kontakter med social barnavård (Andersson, 1996). Detta bör 
gälla såväl placerade som biologiska barn.  
 
Det visar sig i resultatet att de biologiska barnen inte har någon egen kontakt med 
socialsekreterare idag. En familj menar att de kommer att be om hjälp när behovet uppstår och 
de tvivlar inte på att de kommer att få det heller. Från en annan familj framkommer önskemål 
om att inte samma socialsekreterare som ansvarar för placeringen, ska sköta handledningen 
för de andra barnen. Flera av föräldrarna inser att barnen ibland kan ha behov av att ha någon 
utomstående att berätta om sina tankar och funderingar för ”De bär på känslor som de 
behöver prata om, tror jag”. 

                                            
Det framkommer vidare i vår studie att flera av föräldrarna anser att det finns ett behov av 
kontakt med en utomstående som deras barn kan samtala med. Enligt utvecklingspsykologin 
är behoven skiftande beroende på i vilken ålder barnet är (Andersson, Andersson & Thorsén, 
2002). Det är viktigt att bli sedd och bekräftad för att kunna växa och utvecklas. Höjer (2001) 
har i sin forskning sett att den empatiska förmågan är stor hos de biologiska barnen i 
familjehemmen. Utifrån vår tolkning är det är något att ta tillvara på, både som 
familjhemsförälder och som representant från sociala myndigheters sida. Andersson, 
Andersson och Thorsén (2002) menar att det är viktigt att ha någon under uppväxten att få 
spegla sig i och diskutera med för att kunna utvecklas. 
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Diskussion                                             
 
Syftet med den här studien var att studera de biologiska barnens behov av stöd från 
Socialförvaltningen i familjehemsprocessen. Familjehemsföräldrar med hemmaboende 
biologiska barn samtidigt som de hade fosterbarnsplacerade barn gavs, i undersökningen en 
möjlighet att ge sin uppfattning kring ämnesområdet. Resultaten i undersökningen visar att det 
är viktigt att de biologiska barnen till familjehemsföräldrar också får bli synliga och komma 
till tals i familjehemsprocessen. Det är enligt Poland och Groze (1993) viktigt att de får stöd 
från professionellt håll för att klara av den trots allt ganska ovanliga situationen de befinner 
sig i; att dela med sig av sina föräldrar till andra barn, placerade från socialtjänsten. Idag tycks 
det inte ligga något fokus alls på de biologiska barnens perspektiv i familjehemsprocessen. Då 
barnen är en del av det familjesystem som tillsammans tar ansvar för de placerade barnen 
anser vi att de borde vara delaktiga i familjehemsprocessen på ett tydligare sätt. I all den 
tidigare forskningen på området som vi presenterat belyser man vikten av att även de 
biologiska barnen involveras och synliggörs under processen. Det är viktigt att komma ihåg 
att det kan hända saker som påverkar de enskilda individerna på olika sätt. Nya händelser i 
livet inverkar och påverkar och kan leda till att man hanterar de situationerna man ställs inför 
på ett annorlunda sätt än tidigare.   

De biologiska barnen delaktighet 
 
Studiens första frågeställning handlar om vägen till att bli familjehem och på vilket sätt de 
biologiska barnen är delaktiga i den processen. Resultatet visar att det inte är så säkert att 
barnen är delaktiga. I den tidigare presenterade och kända forskningen på området, av bland 
andra Kaplan (1988) och Höjer (2001) har konstaterats att delaktigheten och involverandet av 
de biologiska barnen är en viktig komponent för att resultatet skall fungera tillfredsställande 
och motverka sammanbrott i placeringarna. Trots detta är de biologiska barnen enbart med 
vid ett tillfälle då familjen utreds och utbildas för att bli familjehem. Att de får vara med alls 
är en nyhet som enligt Wahnström (2005) introducerats på Gotland under senare år. Fokus 
ligger istället på föräldrarna och deras möjligheter till engagemang samt vilka värderingar de 
står för. Naturligtvis ska huvudansvaret ligga på föräldrarna, men den påverkan som alla i ett 
familjesystem har på varandra borde leda till att man från socialtjänstens sida involverar de 
biologiska barnen i en större utsträckning, utifrån deras ålder och mognad. 
 
Övergången från att ha haft andra uppdrag från socialtjänsten och liknande instanser till att bli 
familjehem, har skett successivt. Det kan då ha varit så att föräldrarna inte har reflekterat så 
mycket över barnens delaktighet, utan man har trott att hela familjen är med i processen. 
Därigenom har man inte heller lagt märke till om det skulle ha påverkat de biologiska barnens 
situation nämnvärt. Höjer (2001) menar att familjehemsföräldrar kan ha svårt att ta till sig att 
de egna barnen skulle må dåligt, och väljer därför att blunda för sådana indikationer. Vi anser 
därför att om föräldrarna själva har en svårighet att se på sina barn objektivt skulle det vara till 
en klar fördel om man från socialtjänstens sida hade enskilda samtal med barnen. På så sätt 
skulle de bli synliga och få berätta vad de anser om att vara en del av ett familjehem och hur 
det påverkar dem.   
 
I jämförelse med tidigare forskning (Kaplan, 1988, Höjer, 2001) visar våra resultat att det är 
viktigt att socialförvaltningen tar hänsyn till hur familjesystemet ser ut och eventuellt 
förändras både under den tid familjen utreds och sedan när de fått sina uppdrag och fungerar 
som familjehem. Fokus måste då finnas även på de biologiska barnen, eftersom deras liv och 
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förutsättningar, liksom de övriga familjemedlemmarnas, förändras på olika sätt. 
Förändringarna är en del av en naturlig utveckling, men ibland kan de leda till att det uppstår 
en förändring av behov, såväl fysiska, som psykiska och emotionella, i livet. Som vuxen 
behöver man vara uppmärksam på det och ta hänsyn till att för ett barn kan det vara svårt att 
spontant ta upp ämnet hemma. Därför måste man kanske ibland fråga barnet rakt ut hur det 
mår. Systemteorin bekräftar detta resonemang och det diskuteras dels hur hela 
familjesystemet påverkas då det kommer in en ny familjemedlem och dels hur det påverkar 
den enskilde individen i familjen (Evenshaug & Hallen, 2001). Vi kan se att nya positioner 
skall intas i familjen och man ska växa in i den nya rollen. Det kan vara nästintill omöjligt att 
förstå hur det kommer att utveckla sig när man är barn, men även för en vuxen är det svårt att 
förutspå hur det kan komma att påverka familjen då man tar emot ytterligare ett barn. Något 
annat som kommit fram i vår studie är att många redan har varit kontaktfamilj, ledsagare eller 
innehaft en annan profession inom den sociala barnavården innan man väljer att gå vidare och 
bli familjehem. Genom sina tidigare erfarenheter inom den sociala barnavården har familjerna 
redan provat på hur det är att involvera en ny individ i sin familj och i sitt familjesystem. 

Vilket stöd erbjuds de biologiska barnen 
 
En annan av studiens frågeställningar handlade om vilket stöd familjehemsföräldrarna anser 
att de biologiska barnen erbjuds från socialtjänsten. Resultaten av undersökningen visar att 
familjerna är splittrade i sin syn gällande stödet från socialtjänsten. Det som framkommer är 
dock att de biologiska barnen inte finns med i diskussionen vare sig från socialtjänstens sida 
eller direkt i familjen. En av de stora sakerna som framkommer är hur viktigt det är med tillit 
och kontinuerlig kontakt mellan familjehemmen och socialtjänsten. I de fall där den kontakten 
fungerade bra upplevde familjehemsföräldrarna att man fick, och även skulle kunna få, stöd 
om man efterfrågade det. De kunde dock inte peka ut något specifikt stöd de biologiska 
barnen hade fått eller kunde tänkas få. Man får vara medveten om att familjehemmen kan 
lägga in olika värderingar i ordet stöd liksom att uppfattningen om vad man behöver för form 
av stöd är individuellt samt beroende på situation. Likaså påverkar ålder och tidigare 
erfarenheter behovet av stöd. Det här ger upphov till tankar om att behoven kanske tillgodoses 
på annat sätt. Exempelvis kan man ha god hjälp av personer inom det egna familjenätverket 
eller kamratkretsen. Vidare kan man ha tagit kontakt med andra professioner, såsom kurator 
eller sköterska i skolan, för att få det stöd man upplever sig behöva. Vid samtal och 
diskussion kring den här studien med en skolkurator (Widjer, 2005), framkom det att 
kuratorerna i gymnasieskolorna möter en hel del biologiska barn som vuxit upp i familjer med 
familjhemsuppdrag. De ungdomarna har många funderingar kring sitt eget liv och när de 
kommer upp i gymnasiet känner de ofta att de har behov av att samtala med någon 
utomstående kring sin situation. Utan att nämna konkreta exempel på deras funderingar 
berättade skolkuratorn att en del av barnen och ungdomarna bar på allvarligare existentiella 
funderingar. Detta är något som skulle kunnas förebyggas om socialtjänstens stöd till de 
biologiska barnen i familjehem var väl utformat och fungerande under hela 
familjehemsprocessen. 
 
Vid placeringar av fosterbarn lägger sig socialförvaltningen enligt Wahnström (2005) vinn om 
att inte placera barn som är för nära i ålder till de biologiska barnen. Det är viktigt att det finns 
plats för varje barn att ha sitt utrymme känslomässigt och fysiskt utifrån ålder och mognad 
menar Wahnström. Undersökningens resultat påvisar dock att det finns fler faktorer att ta 
hänsyn till när det handlar om att biologiska barn likaväl som fosterbarn skall ha en bra 
tillvaro under placeringstiden. Det framkom i undersökningen att familjehemsföräldrar kan 
känna sig otillräckliga då de inte kan vara med sina egna barn på olika aktiviteter eftersom det 
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placerade barnets externa kontakter tar så mycket tid. Det är därför av vikt att socialtjänsten 
organiserar kontakterna kring det placerade barnet, genom att ordna gemensamma möten där 
alla involverade träffas samtidigt för att frigöra tid. Detta skulle innebära att samtliga barn i 
familjen får mer föräldratid. På det här sättet får också alla inblandade samma information 
samtidigt och man kommer tillsammans fram till vad som ska göras och av vem, samt när det 
skall ske. 

Vilket stöd önskar föräldrarna för de biologiska barnen 
 
Studiens tredje frågeställning handlade om vilken form av stöd man som förälder önskar för 
de biologiska barnen från socialtjänsten. Ibland verkar det ha gått för fort vid placeringarna. 
Det kan vara en anledning till att familjerna upplevt att informationen från socialtjänsten varit 
lite svag eller i en del fall helt felaktig. Information är nödvändig för att man skall kunna 
förbereda sig mentalt och känslomässigt inför nya situationer och då är det viktigt att den är 
korrekt och fullständig. Samtidigt kan för mycket information leda till att det uppstår 
låsningar och förutfattade meningar som kan vara felaktiga om informationen har brister. De 
biologiska barnen behöver engageras när information ges inför beslut och placeringar för att 
de skall känna sig delaktiga, men även ges möjlighet att få tala om sina känslor och 
funderingar för att på så sätt kunna få det stöd de eventuellt behöver. Detta är något som 
borde ske kontinuerligt och att man då bemödar sig om att involvera även de biologiska 
barnen och inte som idag, enbart de placerade barnen och familjehemsföräldrarna. 
 
Socialförvaltningen bör se på hur de biologiska barnen verkligen har det. De borde få mera 
utrymme i utredningen och socialsekreterarna skulle ha minst ett samtal med de biologiska 
barnen inför en placering. Eftersom det visat sig att det kan ta lång tid mellan utredning och 
att familjen blivit godkända som familjehem, tills det blir aktuellt med en placering i familjen 
kan det vara en god idé med flera samtal för att se att barnet fortfarande är med på det som 
sker inom familjen. Det kan ha skett saker i barnets liv som gör att en placering just nu inte är 
lämpligt ur det biologiska barnets perspektiv. Detta faktum verkar tyvärr glömmas bort i 
dagens hantering av familjehemmen. 
 
I likhet med tidigare forskning visar även denna undersökning på att omorganisationerna 
inom Socialförvaltningen samt en kontinuitet när det gäller kontakt med socialsekreterare är 
också något som bör beaktas i detta sammanhang. Det tar tid att bygga upp relationer och 
förtroenden, även om dessa familjer ofta har ett ovanligt öppet förhållningssätt mot andra 
människor enligt Wahnström (2005). Detta bekräftas även av Höjer (2001). Just öppenheten 
är en viktig komponent för att det skall fungera när man är ett familjehem eftersom det är 
många instanser man skall ha kontakt med under placeringens gång. Relationer ska 
upprätthållas och fungera med både personal från socialförvaltningen, det placerade barnets 
biologiska föräldrar, skola, barnomsorg och andra professioner. Detta ställer höga krav på 
familjerna. Höjer (2001) visar att de första placeringsmånaderna kan vara både turbulenta och 
tidskrävande och då är det lätt hänt att man ställer extra stora krav på de biologiska barnen i 
familjen under denna tid.  
  
Socialsekreterare skulle kunna ha svårt att se om de biologiska barnen mår dåligt eftersom 
föräldrarna är utredda och godkända som fosterföräldrar. Att de är godkända skulle då borga 
för ett gott familjeklimat och gott föräldraskap. Nu är det inte riktigt så, det sker ständigt 
förändringar i livet. Påverkan av yttre och inre faktorer leder till ökad eller minskad 
stresstålighet för exempelvis förändringar, vilket kan leda till att det är mer eller mindre 
lämpligt att familjen utökas med ett barn till just då. Höjer menar till exempel att; ”hur man 
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som barn relaterar till de syskon man växer upp med får således betydelse för 
personlighetsutvecklingen” (2001:141). Härav kan man dra slutsatsen att även fostersyskon 
kommer att ha stor inverkan på uppväxtvillkoren för fosterföräldrarnas egna barn – och på 
motsvarande sätt kommer situationen för fosterföräldrarnas egna barn också att påverka 
fosterbarnens förhållande i fosterhemmet. Belsky (1981) påpekar att familjeförhållanden 
måste ses som en ”ömsesidig påverkansrelation” där inte bara föräldrarna är de som påverkar 
sina barn, utan barnen kan också genom sitt gensvar, eller brist på detsamma, påverka sina 
föräldrar. Även barnens utveckling påverkar och påverkas av föräldrarnas relation 
sinsemellan. Om man inte ser de egna barnen, finns det följaktligen inte heller några 
reaktioner att berätta om (Höjer, 2001). Det leder också till att det blir svårt att se vilket stöd 
man eventuellt skulle behöva för barnen. 
 
Kanske har man inte varit så noggrann med utredningar och informationen inför 
familjehemsplaceringar då man från socialtjänstens sida anser att familjerna och därmed deras 
barn redan är väl insatta i familjehemsprocessen. Det vi åsyftar och saknar är kontakten och 
delaktigheten med de biologiska barnen i familjerna under utredningen och när upplysningar 
lämnas. I FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 12, står deklarerat att barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör dem och att de 
därför ska beredas tillfälle att höras (Socialdepartementet, 2004). Detta är något som bör 
beaktas och utvecklas i arbetet med familjehemmen.  
 
I den här studien framkommer det dock inte något som tyder på att eventuella haverier skulle 
ha berott på sammanstötningar mellan biologiska barn och fosterbarn. De familjer som 
intervjuats har heller inte någon större erfarenhet av sammanbrott i sina placeringar. I en av 
familjerna berodde ett sammanbrott på att fosterbarnen inte fungerat sinsemellan, men då 
agerade man snabbt från socialtjänsten för att hitta en annan placering för dem.  
 

För socialtjänsten att tänka på 
 
Rekryteringen och bibehållandet av familjehem är ett åtagande som inlemmar en hel del 
arbetsuppgifter enligt socialtjänstlagen (Norström & och Thunved, 2001). Vi vill inte försvåra 
detta arbete ytterligare, däremot anser vi att de biologiska barnens behov behöver klarläggas i 
familjehemsprocessen och lyftas upp på agendan. De punkter som här följer är något vi vill 
särskilt belysa för socialtjänsten att tänka på i det framtida arbetet. 
 

• De biologiska barnen bör synliggöras på ett tydligare sätt i utredningarna inför att 
familjen ska bli familjehem. 

 
• De biologiska barnen bör bli involverade vid handledning av familjen, med hänsyn 

tagen till deras ålder och mognadsnivå. 
 

• De biologiska barnen bör av socialtjänsten räknas som en del av familjehemmet och få 
samma information och stöd som föräldrarna, givetvis med hänsyn tagen till deras 
ålder, mognad och personliga utveckling.  

 
• De biologiska barnen bör uppmärksammas kontinuerligt under familjehemsprocessen 
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Förslag till vidare forskning  
 
Det här med förlust av tid med föräldrarna hade varit intressant att kunna gå in djupare på. 
Hur påverkar det de biologiska barnen framöver? Är det någon skillnad på om man föds in i 
en familj som redan är familjehem eller om familjen blir det vid ett senare tillfälle? Spelar det 
någon roll vid vilken ålder barnen är då nya barn placeras?  
 
Inom studiens ram fanns inget utrymme för att inhämta uppgifter från fosterföräldrarnas egna 
barn. Därmed är det även i denna studie, liksom i flertalet forskningsrapporter om 
familjehemsvård, inte de biologiska barnen själva som kommer till tals utan deras föräldrar. 
Kunskapen om hur de biologiska barnen påverkas blir därmed en kunskap som utgår från ett 
vuxenperspektiv, inte ett barnperspektiv. Att undersöka hur livet påverkas för de biologiska 
barnen i en familj där det finns fosterbarn utifrån barnens eget perspektiv skulle vara ett 
intressant och viktigt forskningsområde, inte minst utifrån ett samhällsperspektiv. Eftersom 
tidigare forskning (Höjer, 2001) har visat att fosterföräldrars uppfattning om hur deras egna 
barn påverkas av att familjen blivit fosterfamilj inte alltid överensstämmer med barnens egen 
åsikt kan det vara på det sättet även i vår studie. Att inhämta kunskap från de biologiska 
barnen är därför en viktig uppgift för framtida forskare inom området.  
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Brev      Bilaga 1 
Visby 2005-11-08                                                                                                          
Hej! 
 
Vi är tre socionomstuderande vid Högskolan på Gotland som skall skriva vår c-uppsats i 
ämnet socialt arbete. Uppsatsens syfte är att undersöka familjehemsföräldrars uppfattning om 
vilket behov av stöd de biologiska barnen har från Socialförvaltningen. Frågan vi har är om 
detta stöd är tillräckligt eller om det behöver utvecklas. 
 
Vi planerar nu att genomföra ett antal intervjuer med familjehemsföräldrar för att kunna få 
svar på våra frågor. Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni vill avsätta en stund för att 
samtala med oss. Uppskattningsvis kommer varje samtal att ta ca en timme. När och var 
samtalen kommer att äga rum kommer vi gemensamt överens om. För att nå Er har urval och 
utskick gjorts ur Socialtjänstens dataregister av utredningssekreterare Hans Haglund, telefon 
0498-xx xx xx, så vi studenter har alltså ingen möjlighet att veta vilka Ni är innan Ni själva 
tar kontakt med oss. 
 
All information som kommer fram vid intervjuerna kommer att behandlas med sekretess. 
Samtliga medverkande kommer att avidentifieras i uppsatsen. Uppsatsen kommer, då den är 
färdig, att finnas tillgänglig för allmänheten, där den som vill har möjlighet att läsa den. 
Därför kommer Ni att erbjudas att läsa igenom och godkänna Er medverkan innan uppsatsen 
går i tryck. 
 
Om Ni vill dela med Er av Era upplevelser och erfarenheter är Ni välkommen att höra av Er 
till oss, dock senast 16/11 eftersom intervjuerna kommer att genomföras vecka 47 och 48. Ni 
kan höra av Er genom att ringa något av nedanstående telefonnummer eller genom att skicka 
ett mail. Alternativt kan Ni fylla i talongen, längst ner på sidan, och skicka tillbaka den i 
svarskuvertet, så ringer vi upp Er på angivet nummer. Vi skulle bli mycket tacksamma för Er 
medverkan. 
 
Handledare för uppsatsen är Fil. Dr. och universitetslektor, Gunnel Drugge, Örebro 
Universitet. Telefon: 019-xx xx xx. 
 
Ni kan nå oss via något av följande alternativ: 
 
Madeleine Fagerlund 070-xxx xx xx 
Carin Rosell 070-xxx xx xx crosell@tjelvar.org 
Maidy Zachrisson 070-xxx xx xx 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Madeleine, Carin och Maidy 
 
Svarstalong   
 
 
Namn: ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer: ……………………………………………………………………………… 
 



Intervjuguide     Bilaga 2 
 
Bakgrund 
Hur länge har ni varit familjehem? 
Hur många placeringar har ni haft? 
Hur långa har placeringarna varit? 
 
Ålder och kön 
Vilken ålder var dina barn i vid respektive placering? 
Vilken ålder hade fosterbarnen? (Yngre eller äldre än biologiska barnen?) 
Var de placerade barnen av samma kön som era barn? 
 
Familjehemmets egna diskussioner inför beslutet 
Hur var era barn involverade i beslutet att bli familjehem? 
Har era barn varit delaktiga inför nya placeringar? På vilket sätt? 
 
Information från socialtjänsten 
Hur var barnen involverade i utredningen inför att ni skulle bli familjehem? 
Vilken information gavs från socialtjänsten till era barn och till er? 
Informationen hur gick den till? Var den tillräcklig? 
Inför nya placeringar hur har informationen sett ut då? 
Hur handskas biol. barnen med sekretess? Hur förbereds de? 
 
Stöd från socialtjänsten 
Vilket stöd har ni fått under tiden ni varit familjehem? 
Har ni fått handledning? 
Är/var era barn med i det? Om inte, skulle de behöva det? 
Finns det behov av stöd under olika perioder av placeringen? 
Har ni fått det? Om nej, finns det behov av det? 
Inför mötet med placerade barns föräldrar, hur förbereds de biologiska barnen?  
Skulle du ha uppskattat att ert barn hade haft större kontakt med en socialsekreterare? 
Vilket stöd skulle ni velat ha från socialtjänsten? 
Hur har ni blivit bemötta om ni bad om hjälp? Positivt /negativt?  
Hade ni haft behov av stöd från någon annan? 
Vem har ni kunnat få hjälp och stöd av? 
Vid avslut av en placering, hur ser stödet ut då? 
Är de biologiska barnen från början införstådda med att placerade barn kan komma att flytta?  
Hur får de hjälp med separationsprocessen i det fallet? 
Om en placering har avbrutits (sammanbrott), har det då berott på att de biologiska barnen 
inte varit delaktiga i processen? 
 
Stöd eller kontakt med andra vuxna 
Har/hade dina barn någon annan vuxen att prata med under tiden som ni varit familjehem? 
Har barnen uttalat något behov av att prata med någon annan vuxen? 
 
Tid med de biologiska barnen 
Hur utformade ni egen tid för era biologiska barn? 
Hade ni avlastning? Hur var den i så fall utformad? 
 


