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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur fosterföräldrar och behandlare på ett HVB-hem 

upplever att det är att det är att ta hand om ett barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. De frågor vi hade var: Hur fungerar den vardagliga vården? Hur 

fungerar relationerna? Vilka möjligheter och svårigheter finns i vården av ett barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vilka likheter och skillnader finns det i jämförelse 

mellan barn med och utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Studien utfördes genom att 

utnyttja kvalitativa intervjuer med tre fosterföräldrar och en behandlings assistent på ett HVB-

hem. I analysen har vi använt utvecklingsekologin, systemteorin och rollteorin. Tolkningen av 

resultatet är inspirerad av fenomenologi. Resultatet av denna studie visar att 

familjehemsföräldrar föräldrarna inte hade några speciella rutiner för barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, än de vardagliga rutinerna. Behandlingsassistenten 

uttrycker dock att de placerade barnen har tydliga vardagliga rutiner och scheman på HVB-

hemmet. Alla tillfrågade är överens om att barnen har problem i skolan och i kamratrelationer. 

Dessa problem är relaterade till barnens neuropsykiatriska funktionshinder, detta kan ses i 

studier från Socialstyrelsen (2010). Alla våra respondenter har olika roller till barnen och 

olika relationer till barnen. Respondenterna är överens om att barnen utvecklas mycket och 

det är det bästa med att ta hand om dem. Svårigheter som respondenterna såg var bristen på 

avlastning och de svårigheter som uppstår vid kontakten till de biologiska föräldrarna, men 

fosterföräldrarna säger att de försöker att upprätthålla en god relation mellan barnen och de 

biologiska föräldrarna. Studier visar att fosterföräldrar ska göra vad de kan för att upprätthålla 

en god relation mellan barnen och deras biologiska föräldrar (Andersson, 2001; Brown & 

Campbell, 2007). Skillnaderna vad gäller vardagliga rutiner var att de fick påminna barnen 

med neuropsykiatriska funktionedsättningar oftare, vilket de inte behövde med de biologiska 

barnen. Problemet dessa barn har i skolan och med vänner var en annan skillnad 

respondenterna kunde se.  

Nyckelord: erfarenheter, familjehemsföräldrar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

HVB-hem, barn.  
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Abstract  
The study aims to examine how foster parents and treatment assistants at an HVB-

home experience the care for a child with a neuropsychiatric disability. The issues we had 

was: How does the everyday health care work? How does the relationship work? What are the 

difficulties and opportunities exist to take care of a child with a diagnosis? What are the 

similarities and differences compared to other placed children? The study was performed by 

utilizing qualitative interviews with three foster parents and one treatment assistant at an 

HVB-home. In the analysis we used development ecology, system theory and role theory. The 

interpretation of the result was inspired by phenomenology. The result of this study shows 

that the foster parents didn’t have any special routines concerning the children with a 

neuropsychiatric disability, other than daily routines. At the HVB-home the children has clear 

routines and schedules. And all respondents agree that the children have some problems 

relating to school and relationship with friends. These problems are related to the children’s 

neuropsychiatric disabilities, this can be seen in studies from Socialstyrelsen (2010). All our 

respondents have different roles towards the children and they also have different 

relationships with them. The respondents agree that children who are placed in foster care and 

HVB-homes have the possibility to develop and grow, which they find is the best thing for the 

children. Difficulties that the respondents mentioned were the lack or need for unloading. 

They expressed a desire for some time to them self, to be able to handle the pressure of being 

a foster parent.  Other difficulties was the problems arising from contact with the biological 

parents, however the foster parents say that they try to maintain a good relationship between 

the children and the biological parents. Studies shows that foster parents should do what they 

can to maintain a god relationship between the children and their biological parents 

(Andersson, 2001; Brown & Campbell, 2007). Differences in routines were a difference 

respondents could see when compared to children without a neuropsychiatric disability. The 

problem these children have in school and with friends was another difference the respondents 

could see.  

Keywords: experiences, foster parents, neuropsychiatric disability, HVB-home, children.  

 

 

 

 



  
 
 

Förord 
Vi vill tacka den verksamhet som hjälpte oss att komma i kontakt med familjehem. 

Vi vill även tacka de familjehem och HVB-hemmet som var villiga att ställa upp på intervju, 

för att de hjälpte till att göra denna studie möjlig. Vi vill tacka familjehemmen för att ni delat 

med er av era upplevelser och er vardag. Vi vill tacka behandlaren på HVB-hemmet för att du 

delade med dig av dina upplevelser och gav oss insyn i arbetet på institutionen.   

Slutligen vill vi tacka vår handledare som väglett oss i arbetet med denna studie.  

 

Örebro, Maj 2012 

Mimoza Krenzi och Jenny Söderkvist  
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Inledning 
De vanligaste formerna av stödhjälp till utsatta barn är att placera dem i HVB-hem eller i 

familjehem (Rushton & Minnis, 2002; Socialstyrelsen, 2011). Enligt statistik från 

Socialstyrelsen (2011) har 24 900 barn under år 2010 haft heldygninsatser. Med stöd av 4 kap. 

1 § SoL (2001:453) och/eller med stöd av 2 § LVU (1990:52) har barnen blivit 

omhändertagna på grund av brister i hemmiljön. Skulle barnet uppvisa ett skadligt beteende 

både för sig själv och för sin omgivning kan även 3 § LVU tillämpas.  

 

Forskning från Johansson, Andersson och Hwang (2008) fastställer att vård av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar grundar sig på olika förhållningssätt. Inom HVB-

hem används en institutionell behandlingsform medan familjehem fokuserar på en familjär 

vård. Vi har därför valt att undersöka vilka skillnader och likheter det kan finnas i 

upplevelserna av vården av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är viktigt 

att forska om familjehemföräldrar och deras upplevelser eftersom de har en central roll i hur 

familjehemvistelsen för de placerade barnen kan se ut (Andersson, 2001). Det finns inte 

mycket forskning om familjehemföräldrarnas upplevelser kring sin roll som familjehem 

(Andersson, 2001). Forskning som redan finns fokuserar oftast på att förstå barnens situation 

och väldigt lite forskning fokuserar på familjehemföräldrarna och deras upplevelser 

(Andersson, 2001). Spielfogel, Leathers, Christian och McMeel (2011) fastställer att det inte 

heller finns mycket forskning om familjehemföräldrar som tar emot barn med emotionella 

beteendeproblem. Cox, Cherry och Orme (2010) förklarar att familjehemföräldrar oftast inte 

väljer att vara familjehem åt barn med psykologiska svårigheter. Vi har valt att undersöka hur 

familjehem som faktiskt tar emot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever 

den vård barnet behöver. Eftersom det inte finns mycket forskning om ämnet anser vi att det 

är viktigt att uppmärksamma de personer som tar emot placering av barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.   

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar samt behandlare på ett HVB-

hem upplever att det är att vårda ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Frågeställningar 
Hur upplever skötaren den vardagliga vården av ett barn med en neuropsykiatrisk 

funktionedsättning?  

Hur upplever skötaren att barnens relationer fungerar?  

Vilka möjligheter och svårigheter uppstår för föräldrar/behandlare samt barnen i den 

vardagliga vården?  

Vilka likheter och skillnader finns det i jämförelse mellan barn med och utan neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning?  

 

 

 

  



2 
 

Definition av centrala begrepp 
Nedan kommer vi att presentera de begrepp som vi anser vara centrala i vår studie. 

Barn 
Socialtjänstlagen (2001:453) säger att varje människa under18 år avses som barn. Vi kommer 

därför använda oss av begreppet barn i studien.  

Familjehemsplacering 
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) skall insatser för barn och unga ges då deras 

välbefinnande är i risk (Socialstyrelsen). Det är socialnämndens ansvar att säkerställa trygghet 

och goda förhållanden i barnets liv. Skulle barnet utvecklas ogynnsamt i det egna hemmet är 

det socialnämnden som ansvarar för att placera barnet i ett tryggt och säkert hem. Norström 

och Thunved (2009) skriver att ett familjehem innebär ett enskilt hem som på socialnämndens 

omsorg tar emot en placering. Vid behov av särskilda insatser kan socialnämnden finna stöd i 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, även benämnt som LVU.    

HVB- hem 
Hem för vård eller boende (HVB) betecknas enligt Socialstyrelsen (2011) som hem inom 

socialtjänsten vars syfte är att ta emot enskilda som på grund av olika skäl inte kan bo med 

sina föräldrar. Ett HVB hem kan vara både kommunalt men även privat styrt.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
NPF är diagnoser som oftast ställs under barndomsåren. Personer som diagnostiseras med 

NPF har svårigheter med sociala interaktioner, koncentrationssvårigheter och 

inlärningssvårigheter. Till NPF räknas bland annat ADHD, Aspergers syndrom och Autism 

(Kutscher, 2010). ADHD är en förkortning av engelskans attention deficit hyperactivity 

disorder. ADHD är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med 

impulsivitet, överaktivitet samt uppmärksamhetssvårigheter (Socialstyrelsen, 2010). För ett 

barn med NPF är det A och O att få ordning på sina tankar och sin omgivning, detta gör att 

strukturskapande är oerhört viktigt (Eriksson, 2008). Autism är en utvecklingsstörning som 

påverkar en persons kapacitet till förståelse, sociala samspel, organisationsförmågor och 

kommunikationssvårigheter. Oftast kan autism uttrycka sig i personens svårigheter att ta in 

och tolka information (Kutscher, 2010).  

Teckenekonomi 
Teckenekonomi används för att förstärka och motivera till förändrat beteende. Genom att 

belöna och uppmärksamma önskade beteenden ökar dessa, samtidigt minskar oönskade 

beteenden. (Statens institutioner, 2012) 

Normalitet/ Normal 
Normalitet innebär en egenskap som överensstämmer med en norm eller regel. Normal 

innebär att någonting inte skiljer sig från det som anses vanligt (Svenska akademiens ordbok 

(2012).  

Bakgrund 
Nedan kommer vi att presentera fakta och kunskap om hur vård av barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bör utformas.  
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Vård av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Eriksson (2008) skriver att det kan vara krävande för föräldrar och familj att ta hand om ett 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon nämner vidare att vården underlättas 

om man har en tydlig struktur och ordning. Först och främst bör man ge barnet kärlek, omsorg 

och trygghet samt möta barnets behov. Vidare förklarar Eriksson (2008) att rutiner är viktigt 

då det är nödvändigt för barnet. Barnet behöver känna trygghet i en säker miljö då barnet 

lättare klarar av sin vardag om dagarna är ordnade och strukturerade. Finns det möjlighet till 

utsatta tider samt att varje dag är planerad på samma sätt, exempelvis att frukosten är den 

samma varje dag, underlättas vardagen för barnet och familjen. Thimon (1998) delar 

Erikssons synpunkter på att vardagen ska vara strukturerad för barnets bästa. Andra viktiga 

aspekter att ta hänsyn till är att hjälpa barnet hålla en god hygien. Det kan uppfattas som en 

självklarhet att sköta sin hygien, men det kan vara svårt för ett barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning att förstå detta (Eriksson, 2008; Thimon, 1998). Det är viktigt att ge 

barnet positiv respons när denne gör något bra. Kutscher (2010) förklarar att positiv respons 

stärker barnets utveckling samt att barnets självförtroende ökar. Som förälder är det enligt 

Eriksson (2008) viktigt att lära sig förstå och acceptera barnets personlighet samt svårigheter. 

Genom att försöka förstå och acceptera barnet, kan det leda till att barnet utvecklar en god 

relation till sin omgivning och därmed även förändras på ett positivt sätt.  

Relationer 
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan uppleva svårigheter med att upprätthålla 

kamratrelationer. Barn som inte har någon funktionsnedsättning förstår oftast inte barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och svarar med att frysa ut dem. Detta kan vara 

väldigt svårt för dessa barn då de kan utveckla en låg självkänsla (Attwood, 2010). Barn med 

denna problematik kan uppvisa udda beteenden som de själva anser är fullt normalt. De kan 

uppleva svårigheter med att förstå varför andra barn inte är som dem och de kan även uppleva 

svårigheter med att förstå när de själva gör något fel. Dessa faktorer bidrar till att 

kamratrelationer kan vara besvärliga att upprätthålla (Eriksson, 2008; Thimon, 1998). Det 

krävs även att föräldrar har goda relationer till andra myndigheter som är involverade i 

barnets liv och omvårdnad, exempelvis skolpersonal. För att säkerställa att barnet för den 

bästa hjälpen både i skolan och i hemmet är det viktigt att föräldrar och skolpersonal kan 

arbeta tillsammans. Exempelvis kan skolpersonal kunna behöva möta barnens behov, lägga 

mer tid och resurser på barnen (Eriksson, 2008; Thimon, 1998; Kutscher, 2010).  

Avlastning 
Eriksson (2008) hävdar att föräldrar behöver ”andningshål” där de får göra något på egen tid 

för sig själva. Att vårda ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är som tidigare 

nämnt väldigt krävande och för att föräldrar och familjemedlemmar ska få möjlighet att 

”ladda om batterierna” bör de få möjlighet till att göra något de själva finner intressant. 

Eriksson (2008) förklarar denna tid för ”ren överlevnad”. För att orka leva, arbeta och vårda 

måste föräldrar och familjemedlemmar lära sig ta hand om sig själva för att orka fortsätta 

vårda ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Tidigare forskning 
Inom svensk forskning, såväl som inom internationell forskning finns det ett stort intresse av 

familjehemplaceringar. Det är dock viktigt att betona att vår studie fokuserar på den vård som 

ges till familjehem- och HVB-hemplacerade barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning ur familjehemföräldrarnas och HVB-hem personalens perspektiv. 

Forskning av barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är familjehem- och 
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HVB-hem placerade är bristande och vi har inte lyckats hittat forskning som direkt rör vid 

ämnet. Vi har därför valt att använda oss av forskning som rör vid barns beteendeproblematik 

som kan eller är närliggande till den problematik som kan uppstå om barnet har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsen (2010) kan beteendeproblematik 

hos barn bero på någon slags funktionsnedsättning. Beteendeproblematiken kan bland annat 

vara koncentrationssvårigheter, antisocialt beteende samt utagerande beteende både fysiskt 

och psykiskt (Socialstyrelsen, 2010; Daniel, 2010; Cox m.fl. 2011). Dessa 

beteendesvårigheter kan sammankopplas till de konsekvenser som kan uppstå hos ett barn 

med bland annat ADHD och autism (Socialstyrelsen, 2010).  

Svensk forskning 
Det finns inte mycket forskning om den vård som ges inom HVB-hem (Riksrevisionsverket, 

2002; Sallnäs, 2000). I svensk forskning har det gjorts många undersökningar som rör vid 

familjehem och familjehemplaceringar av barn. Forskning som redan finns fokuserar oftast på 

att förstå barnens situation och väldigt lite forskning fokuserar på familjehemföräldrarna och 

deras upplevelser (Andersson, 2001). Det är viktigt att forska om familjehemföräldrar och 

deras upplevelser eftersom de har en central roll i hur familjehemvistelsen för de placerade 

barnen kan se ut. Familjehemföräldrar ska kunna erbjuda barnen en lugn och säker tillvaro i 

familjehemmet och även skapa en normalitet i vardagslivet (Andersson, 2001). Det 

framkommer i Johansson m.fl. forskning (2008) att familjehemföräldrar vill erbjuda det 

placerade barnen en möjlighet till ett bättre liv genom god vård, hjälp och stöd vad gäller 

skola, arbete och till en bättre utveckling. Dock svarar många av de tillfrågade 

familjehemföräldrarna att de inte skulle välja att ta emot ett barn med någon slags emotionell 

beteendeproblematik (Johansson m.fl., 2008). Familjehem skall enligt Johansson m.fl. (2008) 

framställas som ett vanligt familjehem där de placerade barnen kan känna sig trygga och 

säkra. Vidare skall familjehemföräldrarna kunna tillgodose barnen en relation till sina 

biologiska föräldrar samtidigt som de själva skall upprätthålla en god relation till barnen 

(Andersson, 2001). Familjehemsförhållandena kan se olika ut och ibland matchar inte 

familjehemföräldrarna med barnen. Detta kan bero på att familjehemföräldrarna inte har 

kunnat tillgodose barnens behov vilket har lett till att det uppstått svårigheter för både 

familjehemföräldrarna och barnen (Andersson, 2001).  

 

När svårigheter har uppstått i familjehemmet har familjehemmen behövt stöd och avlastning 

från den verksamhet de är familjehem åt. I Anderssons forskning (2001) framkommer det att 

familjehemföräldrarna har upplevt problematik med att samarbeta med andra myndigheter 

som har i uppgift att stödja och hjälpa familjehemföräldrarna. Johansson m.fl. (2008) 

fastställer att familjehemföräldrar har mycket kontakt med andra myndigheter, om denna 

kontakt är problematisk, framkommer dock inte. Andra svårigheter som kan uppstå i 

familjehem kan vara relationssvårigheter inom familjen och föräldrarna. Åtta par som deltagit 

i Anderssons forskning (2001) hade någon gång under sin period som familjehemföräldrar 

genomgått en skilsmässa, bakgrunden till detta, framkommer dock inte. Huruvida 

familjehemföräldrar löper större risk att genomgå en skilsmässa på grund av alla påfrestningar 

som kan uppstå som familjehemföräldrar, framkom dock inte (Andersson, 2001). 

 

Johansson m.fl. (2008) förklarar att syftet med HVB-hem är att skydda och kontrollera barnen 

när deras biologiska föräldrar inte har kapacitet till det. De placerade barnen inom HVB-hem 

skulle även lära sig följa rutiner, regler och normer för att utveckla ett hälsosammare socialt 

liv Vid frågan om vilka svårigheter som kan uppstå i arbetet och utifrån de arbetsuppgifter 

personal på HVB-hem har, framkom det att personalen kan uppleva svårigheter sinsemellan 

personalen. Personalen skall inom HVB-hem arbeta under samma upplägg vilket kan skapa 
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problem om personalen har svårigheter att uppnå det (Johansson m.fl. 2008). Det 

framkommer från forskning av Johansson m.fl. (2008) att familjehemföräldrar har mer 

kontakt med andra myndigheter såsom psykiatri, än HVB-hem. Anledningen till detta kan 

enligt Johansson m.fl. (2008) bero på att personalen på HVB-hem har en utbildning som skall 

säkerställa att de placerade barnen får den vård de behöver i hemmet och därmed inte behöver 

extern hjälp utifrån. Det finns skillnader mellan familjehem och HVB-hem, främst i hur 

vården för de placerade barnen ser ut. Vården i HVB-hem är mer institutionell medan vården i 

familjehem skall byggas på att ge de placerade barnen en familjär grund (Johansson m.fl. 

2008).  

Internationell forskning 
Forskning från Spielfogel m.fl. (2011) fastställer att det inte finns mycket forskning om hur 

familjeföräldrar handskas med placerade barn med psykologiska svårigheter. Bristen av 

forskning på hur familjeföräldrar handskas med de placerade barnens psykologiska 

svårigheter kan bero på att familjeföräldrar oftast inte väljer att vara familjehem åt barn med 

sådan problematik (Cox m.fl. 2010). Vad som definierades som psykologiska svårigheter för 

familjeföräldrarna som deltog i forskningen, framkom inte. Cox m.fl. (2010) använde därför 

begreppet psykologiska svårigheter vid tal om emotionella svårigheter, aggressions – och 

koncentrationssvårigheter och beteendeproblem. Daniel (2010) skriver i sin forskning att 

familjehemföräldrar som deltagit i forskningen, såg ADHD som ett beteendeproblem vilket 

leder till svårigheter vid hanteringen av de placerade barnen. För att familjehemföräldrar och 

de placerade barnen skall få en bra relation krävs det att familjehemföräldrarna visar kärlek, 

omtanke, tålamod och engagemang till de placerade barnen. Detta kan leda till att barnet kan 

utveckla en tillit till familjehemföräldrarna och därmed förbättra den familjära situationen 

(Brown, 2008). Andra viktiga aspekter som bör tas till hänsyn är enligt Brown (2008) att 

familjehemföräldrarna skall förstå barnet, villig att utstå svårigheter och hinder under barnets 

utveckling, ha ett öppet sinne, upprätthålla dagliga rutiner för barnet och familjen. Framförallt 

är det viktigt att använda sig av humor för att underlätta vardagen för barnet och 

familjeföräldrarna. En ytterst viktig aspekt av att vara familjehem är att föra en rak och tydlig 

dialog med de placerade barnen. Familjehemföräldrar bör vara tydliga i sin kommunikation 

mellan dem själva och de placerade barnen så att de kan förstå vad som krävs av dem i 

hemmet (Brown, 2008). De placerade barnen behöver förstå att de är accepterade och en del 

av familjen. Om familjehemföräldrarna har egna biologiska barn, bör de göra sitt bästa för att 

upprätthålla goda och hälsosamma relationer mellan de placerade - och biologiska barnen. 

Slutligen är det viktigt att de placerade barnen får rätt stöd och hjälp av hela familjehemmet 

(Brown, 2008). 

 

Familjehemsföräldrarna bör vara beredda på att lägga extra tid och resurser på de placerade 

barnen och de bör även förstå och finnas till hands när det uppstår svårigheter kring de 

placerade barnen (Brown & Campbell, 2007). Familjehemföräldrar kan uppleva känslor av 

glädje och tillfredsställelse över att kunna hjälpa ett utsatt barn. Oftast är anledningen till 

varför de väljer att bli familjehemföräldrar, just för att de kan förändra någons liv och hjälpa 

ett barn utvecklas (Daniel, 2010). De glädjeämnen fosterföräldrarna upplevde, rapporterades 

konsekvent som att se barnen växa och utvecklas medan de tar sig igenom utmaningar 

(Daniel, 2010). Möjligheter som uppstår för barn som blir placerade i familjehem är många. 

Forskning från Brown och Campbell (2007) fastställer att familjehemföräldrar anser att 

säkerhet, trygghet, stabilitet och ett lyckligt hem är grundläggande krav. Om ett barn blir 

placerat i ett lyckligt och säkert hem, kan de utveckla en positiv utveckling som de annars inte 

har. Svårigheter som enligt Daniel (2010) kunde uppstå för familjehemföräldrarna i 



6 
 

familjehemmet var att lära sig hantera de beteendeproblem de placerade barnen kunde ha, 

som exempelvis ADHD. 

 

Spielfogel m.fl. (2011) redovisar i sin forskning att familjehemföräldrar upplever diverse 

svårigheter i vården av placerade barn med beteendeproblematik av olika slag. Svårigheterna 

kunde vara att de placerade barnen ljög, stal och uppvisade ett aggressivt beteende. Brown 

och Calder (1999) visade i deras studie att familjehemsföräldrar inte fick viktig information 

om barnen. Bristen på information om de särskilda svårigheter barnen har kan leda till 

svårigheter som familjehemföräldrarna möjligtvis inte kan hantera. Därför är det viktigt att 

matcha kompetent förälder till det placerade barnets behov (Brown & Calder, 1999). 

Forskning från Brown (2008) fastställer att familjehemföräldrar känner sig bättre till mods i 

sin roll som familjehem om de får rätt stöd och hjälp från andra myndigheter. En god 

professionell relation mellan familjehemföräldrar och de myndigheter som är involverad i de 

placerade barnens vård är oerhört givande för familjehemföräldrarna (Brown, 2008). 

Spielfogel m.fl. (2011) visar resultat på att deras respondenter ansåg att relationen och 

kommunikation till andra myndigheter, speciellt till deras arbetsgivare var bristande. De ansåg 

att de inte lyckats få tillräcklig med hjälp och stöd från dem. Samma forskning från Spielfogel 

m.fl. (2011) rapporterade att deras respondenter upplevde det som att de var i vägen för deras 

arbetsgivare som helst inte ville veta av problemen. Brown (2008) påpekar att det är ytterst 

viktigt att familjehemföräldrar förstår att de endast bör ta till sig så pass många placeringar 

som det vet att det kan klara av. Brown (2008) menar att mer skada kan göras om 

familjehemföräldrarna tar åt sig mer än vad de kan lägga tid och energi på vilket kan komma 

att skada de placerade barnen.  

Teoretisk tolkningsram 

Utvecklingsekologin 
Bronfenbrenner (1979) beskrev utvecklingsekologin i boken ”The ecology of human 

development”. Han menar att de samspel och interaktioner människor har med sin omgivning 

kommer att leda till en utveckling. Varje individs utveckling kan både påverka och bli 

påverkade av sin omgivning. Bronfenbrenner (1979) förklarar att utvecklingsekologin går ut 

på att förstå människor och hur deras samspel med varandra påverkar deras liv.  

 

Utvecklingsekologiska utgångspunkter 
För att förstå individens liv och samspel kan man använda sig av fyra nivåer. Dessa är 

mikrosystemet, mezzosystemet, exosystemet och 

makrosystemet. Dessa fyra system går in i varandra och 

utgör individens helhet (Bronfenbrenner, 1979). Forsberg 

och Wallmark (2002) förklarar att det första systemet 

är mikrosystemet. I mikrosystemet ligger fokus på 

individens utveckling vars liv påverkas av bland annat 

familjerelationer, vänskapsband, religiösa åsikter samt 

hemmiljön. Inom mikrosystemet ingår de familjära 

relationerna, regler och normer som familjen lagt som 

grund. I detta system rör sig familjen nära varandra, 

påverkar varandra och utifrån detta, utvecklas individen 

(Lundahl & Öquist, 2002). Messosystemet är enligt 

Forsberg och Wallmark (2002) systemet där individens 
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närmaste, exempelvis föräldrarna, pratar och har kontakt med en myndighet, exempelvis 

skolan. Vidare skriver Forsberg och Wallmark (2002) om exosystemet, där arbetet, 

myndigheter och samhället innefattas. Individen måste inte nödvändigtvis tillhöra det som 

omfattar exosystemet men att denne ändå kan påverkas av det. Det slutliga systemet 

är makrosystemet där individen uttrycker sina värderingar i form av politik, ekonomiska 

förhållanden, kulturella samt sociala förhållanden (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Systemteori 
Systemteorin utgör det Forsberg och Wallmark (2002) benämner som helhet. Systemteorin 

innebär att världen byggs på system och modeller som fokuserar på att se helheten istället för 

varje del för sig. Genom att se helheten kan vi därmed även förstå hur saker och ting påverkar 

varandra (Lundahl & Öquist, 2002). De relationer och samspel som finns i våra liv återfinns i 

olika system som i sin tur bygger vår helhet. Även människors relationer och dess utveckling, 

påverkas av de i vår omgivning. Huruvida vår utveckling är positiv eller negativ, påverkas av 

hur vi har vuxit upp och vilka interaktioner vi har funnits oss i. Payne (2005) förklarar att våra 

familjer och relationer bidrar till vår hälsa och vårt välbefinnande. Lundahl och Öquist (2002) 

poängterar att det finns ett ömsesidigt behov mellan hur vi funktionerar och hur vår 

omgivning påverkar oss. De relationer och system som återfinns hos oss och i vår omgivning 

präglas av hur de förändrar, påverkar och utvecklar oss. Inom systemteorin finns det så 

kallade intensitet och kontaktfrekvens. Dessa två begrepp påverkar intensiteten och de 

känslomässiga laddningarna i våra relationer. Som vidare kopplar samman med 

kontaktfrekvensen som rör vid hur ofta individer träffar varandra. Intensitet och 

kontaktfrekvensen påverkar således de känslomässiga laddningarna vi har till vår omgivning 

(Forsberg & Wallmark, 2002). Payne (2005) skriver om systemteorins tillämpning inom 

institutioner. Människor är del av en grupp inom institutionsvården, där alla har kontakt med 

andra inom och utom institutionen. En begränsning med institutioner är att de intagna är ett 

självreglerande eller självstyrande system, tack vare det faktum att de alla bor tillsammans. 

Man försöker inom institutionen skapa balans eller homeostas (Payne, 2005). Man försöker 

minimera risker genom att formulera normer (Payne, 2005). 

Synergi 

Synergi innebär att människor i till exempel äktenskap eller grupp skapar energi för att 

vidmakthålla sig själva. Paret i ett äktenskap stimulerar varandra i syfte att stärka eller hålla 

kvar relationen, detta leder till att relationen stärks. Skulle systemet inte klara av att skapa 

denna energi måste gruppen eller paret förlita sig på energi utifrån. Eller att systemet 

upplöses, så kallad entropin (Payne, 2005).  

Rollteori 
Rollteorin handlar om människors samspel med andra samt hur deras tolkningar och 

förväntningar förmår dem att reagera på ett utmärkande sätt (Payne, 2005). Rollteorin kan 

fungera som en länk mellan den sociala omgivningen och beteendestörningen då teorin 

innehåller ett socialt perspektiv (Payne, 2005). Människor kan ibland drivas in i sociala 

system som stämplar eller betecknar dem som kriminella eller avvikande. När människan väl 

fått denna etikett är det sannolikt att denna kommer försöka leva upp till de förväntningar som 

finns. Individer uppmuntras att bete sig på ett avvikande sätt, vilket resulterar i en starkare 

stämplingsprocess (Payne, 2005). Syftet med rollteorin är enligt Payne (2008) att beteenden 

som visas upp av människor kan vara ett ”rollspel” och när människor blir medvetna om 

detta, kan det leda till rollkonflikter och rollosäkerhet. Med hjälp av denna insikt, kan 

människor lära sig bygga om och verkligen lära känna sig själv och den verkliga personen.  
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Rollteorin är uppdelad i två modeller; strukturfunktionalistisk rollteori och dramaturgisk 

rollteori.  

 Den strukturfunktionalistiska rollteorin grundar sig i att människor besitter olika 

positioner beroende på hur den sociala situationen ser ut. Det betyder att människorna 

beter sig på det sättet som förväntas eller passar den sociala situation eller ställning. 

”Hur vi tolkar våra roller påverkar hur väl vi kan hantera förändringar” (Payne, 

2008).  

 Den andra modellen är dramaturgisk rollteori. Goffman (1963) förklarar att utförandet 

av rollen påverkas av förväntningar från omgivningen. Det kan bl.a. innebära att fånga 

in tecken och signaler från andra som visar på hur du borde bete dig. Genom att styra 

informationen vi förmedlar till andra, kan vi påverka deras uppfattningar. Goffman 

(1963) menar att människors uppträdande gentemot andra bidrar till deras uppfattning 

om dig. Det är i detta uppträdande som människor väljer att dölja eller betona vissa 

aspekter av rollen. Goffman (1963) menar att det är individen själv som väljer hur 

andra uppfattar denne. Genom att uppföra oss på ett valt sätt kan vi välja att visa andra 

vem jag är.  

 

Goffman (1963) förklarar att människor hittar upplysningar om varandra för att förstå och 

uppfatta varandra. Dessa upplysningar kan man bl.a. hitta i personens intressen, 

socioekonomiska ställning, attityder och kompetens. Med hjälp av dessa upplysningar skapas 

en definition av vem personen är. Vidare förklarar Goffman (1963) att genom att upprätthålla 

en roll skapas en s.k. fasad. Att upprätta en fasad innebär, vare sig det är avsiktligt eller ej, att 

upplysa andra om vem de ska tro att jag är. Enligt Goffman (1963) förutsätter en person som 

spelar en ”roll” att de andra ska ta rollen på allvar. De egenskaper och handlingar som spegla 

personen ska tas på allvar och ibland kan det gå så långt att t.o.m. individen själv tror på 

rollen. Självklart finns det även de som vet att det bara är en roll de spelar, som oftast är svår 

att avbryta. Det är enligt Goffman (1963) viktigt att belysa att rollspel oftast upprättas då 

individen på något sätt vill passa in i den sociala faktorn. Genom att anpassa sig själv och sin 

personlighet till något som ur andra människors ögon är acceptabelt, behöver de inte handskas 

med det verkliga problemet eller individen bakom rollen.  

Metod 

Val av metod 
Med tanke på studiens syfte har en kvalitativ metod valts. Detta för att vi vill få med intervju 

personernas tankar och upplevelser.  Kvalitativ forskning inom socialt arbete syftar till att 

antingen ge fylliga beskrivande data eller en innehållsrik text av individers egna talade eller 

skrivna ord det kan även gälla observerbara beteenden (Holosko, 2010). Kvalitativ forskning 

avser kvalitativ data som beskriver personers verbala eller skrivna uppgifter även 

observerbara handlingar (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

Urval 
Då syftet med studien är att ta reda på hur familjehemsföräldrar upplever det är att vårda ett 

barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har vi avgränsat våra intervjuer till 

familjer som haft eller har ett placerat barn med en sådan diagnos. Vid förfrågan hos 

Stiftelsen Bergslagsgårdar angav vi att vi ville ha kontakt med ca tre familjehem i Örebro 

kommun. Det var handläggaren på Stiftelsen Bergslagsgårdar som valde ut våra 

intervjupersoner. Vi mejlade en förfrågan om hur denna urvalsprocess såg ut. Svaret vi fick 
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var att de hade fyra familjehem som hade en placering av ett barn med fastställd diagnos. De 

valde då ut de familjehem som låg närmast Örebro.  

Genomförande  
Vi tog kontakt med socialtjänsten i Örebro och frågade om vi fick komma dit för att få lite 

bakgrundsfakta kring hur en placering går till. Vi frågade även om de skulle kunna ta kontakt 

med några familjehem för att se om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju alternativt ge 

oss kontaktuppgifter till några familjehem. Vi kom i kontakt med en handläggare på 

socialtjänsten som skulle undersöka om någon i hennes arbetsgrupp skulle kunna ge förslag. 

Tyvärr var de ovilliga att ställa upp på grund av tidsbrist. De ville heller inte ställa upp på en 

intervju. Vi ringde då runt till olika konsulentstödda familjehemsverksamheter, men de vi fick 

kontakt med var heller inte villiga att ställa upp. Vi fick kontakt med en verksamhet i Örebro 

som arbetar med familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Där fick vi kontakt med en 

konsulent som gav oss kontaktuppgifter till tre familjehem. Vi ringde även runt till ett antal 

HVB-hem, men majoriteten var inte villiga att ställa upp, förutom ett. Vi tog kontakt med 

respektive familjehem via telefon, då vi presenterade oss och förklarade vårt syfte. Därefter 

bestämde vi tid och plats för intervju. Intervjuerna varade i ungefär en till en och en halv 

timme. Vid intervjuerna med familjehemmen intervjuade vi en av föräldrarna, vid intervjun 

med behandlaren var det från början tänkt att vi skulle intervjua två personer, men det vara 

bara en som deltog i intervjun. I två fall genomfördes intervjuerna hemma hos familjen. I det 

tredje fallet genomfördes intervjun på intervjupersonens arbetsplats, i ett konferensrum. Vid 

intervjun med behandlaren genomfördes intervjun på HVB-hemmet.  

Det finns olika sätt att genomföra en kvalitativ intervju på och vi har valt att följa 

en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju utgår från en intervjuguide där 

frågorna som ställs kan variera samt att frågorna kan anpassas efter respondenternas svar. På 

detta sätt får intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor som inte står i intervjuguiden, om det 

uppkommer något svar från respondenterna som är intressant att fråga vidare om (Bryman, 

2008). Under intervjun fokuserade vi på att få fram deltagarnas egna upplevesler kring 

placeringarna samt familjehemsföräldrarnas uppfostran av barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Vi ville undersöka vilka svårigheter och möjligheter deltagarna upplevt 

kring placeringarna under sin tid som familjehem samt som behandlare på HVB-hem. Vidare 

ville vi veta vilka likheter och skillnader som finns med barn med respektive utan 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi transkriberade våra intervjuer och sparade en kopia 

av inspelningen på datorn. Därefter delade vi in vår data i övergripande kategorier. Till sist 

urskilde vi mönster och sådant som avvek från mönstret. Vi delade sedan in vår data i teman 

som överensstämde med de mönster vi sett. Vi läste igenom transkriberingarna ett antal 

gånger och under resultatet har vi lagt till kommatecken, punkter och ord för att göra citaten 

mer lättlästa. I resultatet har vi utgått från våra frågeställningar som rubriker. Vi har sedan läst 

igenom våra transkriberingar och valt ut de svar som passar in under respektive rubrik. Vi har 

på så sätt sett ett mönster som återkommer oberoende av intervjuperson, samt att vi kunnat se 

det som skiljer dem åt.   

Litteratursökning 
Vi har haft svårt att hitta forskning inom vårt problemområde, vi har därför använt oss av 

forskning från angränsande ämnen. Vid vår litteratursökning använde vi oss av Social 

Services Abstracts, Universitetsbibliotekets katalog, Libris, Summon samt Artikelsök. De sök 

ord vi använt oss av är:  
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Barn med diagnos*, foster care*, psykiska diagnoser*, familjehemsvård, fosterhem, 

diagnosis*, neuropsykiatriska diagnoser, foster parents experiences, foster parents perception.  

Vi hittade stor del av vår forskning och artiklar genom att se över referenslistorna på de 

forskningar och artiklar vi hittat. Detta för att se om de använt sig av forskning som kan vara 

relevant för vår studie.    

Etiska överväganden 
Inom den Humanistiska- Samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra grundprinciper 

som skall följas. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012).  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda vad syftet med studien är. 

Forskaren skall även informera deltagarna om att deltagandet är frivilligt. Samt att deltagarna 

har rätt att avbryta sitt deltagande. Deltagarna skall även bli informerade om att de uppgifter 

som insamlas inte kommer att användas till annat än för forsknings syfte, även var resultatet 

kommer att redovisas. Denna information ska ges skriftligt eller muntligt (Vetenskapsrådet, 

2012). Vi informerade våra intervjupersoner om vilket syfte studien hade samt att deltagandet 

var frivilligt. Respondenterna informerades även om att de insamlade uppgifterna inte 

kommer att användas till annat än forsknings syfte samt att resultatet kommer att redovisas på 

Örebro Universitet och i en databas där vi registrerar vår studie. Denna information gavs 

muntligt men vi hade även informationen skriftligt.  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att samtycke från deltagare ska inhämtas (Vetenskapsrådet, 2012). 

Deltagarna skall själva ha rätt att bestämma under vilka villkor de skall delta, samt hur länge 

de vill delta. Personerna ska kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2012). Vi hämtade samtycke innan intervjun startade samt att 

samtycke inhämtades på telefon. Vi informerade deltagarna att de själva fick bestämma under 

vilka villkor de deltog samt att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. Denna 

information gavs muntligt men informationen fanns även skriftligt.  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna skall ges största konfidentialitet. 

Uppgifter om personer skall lagras, antecknas och avrapporteras på ett sådant sätt att 

utomstående ej ska kunna identifiera personen (Vetenskapsrådet, 2012). Vi informerade våra 

intervjupersoner om de var helt anonyma och att uppgifter om dem skulle behandlas med 

största konfidentialitet.  Uppgifter om dem skulle behandlas på ett sådant sätt att utomstående 

ej skulle kunna identifiera dem. Denna information gavs muntligt men informationen fanns 

även skriftligt.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om deltagarna inte får användas till 

annat än för forskningens syfte. Uppgifterna får inte lånas ut eller användas för annat ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2012). Vi informerade intervjupersonerna muntligt att de uppgifterna som 

insamlats endast kommer att användas för studiens syfte. Samt att uppgifterna inte kommer att 

lämnas för annat ändamål. Denna information fanns även skriftligt.  
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Analys 
Vi har valt att ha en fenomenologisk bakgrund i denna studie, detta för att fenomenologin 

lägger vikt vid människors uppfattningar och känslor (Denscombe, 2009). Men vi har i 

studien valt en kvalitativ ansats. Det finns fyra principer vid analys av kvalitativ data 

(Denscombe, 2009). Den första av dessa innebär att analysen och slutsatserna skall grundas i 

data. Vi har i analysen utgått från att få fram respondenternas egna uppfattningar.  

Fenonomenologin accepterar att människor kan betrakta saker och ting på olika sätt, beroende 

på tidpunkt och omständigheter (Denscombe, 2009). Vi har försökt att hitta det som skiljer de 

olika respondenterna åt och detta redovisas främst i slutdiskussionen. I analysen har vi utgått 

från resultatet och våra tolkningar har utgått från resultatet. Den andra principen innebär att 

förklaringarna som forskaren gör skall komma från mycket noggrann läsning av den data som 

insamlats (Denscombe, 2009). I analysen har vi gått tillbaka till våra transkriberingar vid de 

tillfällen som behövts. Då för att säkerställa att respondenterna uttryckt något speciellt eller 

för att hitta något som kan styrka ytterligare. Den tredje principen innebär att forskaren inte 

ska föra in obefogade fördomar i analysen. Den fjärde och sista principen säger att analysen 

ska inbegripa en repetitiv process. Detta innebär att teorier, hypoteser, generaliseringar och 

begrepp ska utvecklas i en process som ständigt rör sig mellan data och begrepp och 

generaliseringar (Denscombe, 2009). Vi har inte fört in några av våra egna fördomar eller 

förförståelse i analysen, då våra diskussioner kommer senare. Under analysen har vi hela tiden 

rört oss fram och tillbaka mellan resultat, forskning och teori.  

Reliabilitet  
Externa reliabiliteten i en studie rör vid huruvida studiens resultat kan upprepas av andra 

forskare vid annan tidpunkt samt hur tillförlitlig studien är (Bryman, 2008). Enligt Bryman 

(2008) förändras sociala miljöer hela tiden vilket betyder att det inte går att återskapa exakta 

situationer som en gång redan varit. Upplevelser och förutsättningar förändras och skulle 

respondenterna vid ett senare tillfälle bli tillfrågade samma frågor av andra forskare kan deras 

svar förändras. Enligt Bryman (2008) påverkar detta den externa reliabiliteten i kvalitativa 

undersökningar. Vår studie har visat samma resultat från tidigare forskningar vilket har höjt 

reliabiliteten något. En annan aspekt som han höja reliabiliteten är att vi båda har deltagit vid 

varje intervjutillfälle. Vi har båda observerat och tolkat våra slutsatser utifrån respondenternas 

svar. För att säkerställa att våra tolkningar av respondenternas svar överensstämmer har vi vid 

vissa tillfällen under intervjuerna ställt ledande frågor där respondenterna har kunnat bekräfta 

våra tolkningar. Detta gör att den interna reliabiliteten höjs (Bryman, 2008). 

Validitet 
Validitet innebär huruvida studien har undersökt det som avsetts undersökas. Validitet avser 

även om respondenternas svar är tillförlitliga (Bryman, 2008). Vi anser att vårt syfte och 

frågeställningar har blivit besvarade. För att säkerställa att intervjufrågorna har varit 

tillräckligt bra, har vår handledare läst och bedömt våra intervjufrågor innan 

intervjutillfällena. Vi har därefter tagit hänsyn till handledarens synpunkter på frågorna och 

gjort förändringar vid behov. Denna utförningssätt kallas för ytvaliditet som syftar till att 

tillåta utomstående kunnig part fastställa huruvida intervjufrågorna reflekterar studiens syfte 

(Bryman, 2008). Extern validitet innebär huruvida studiens resultat kan generaliseras och till 

vilken utsträckning (Bryman, 2008). I vår studie är generaliserbarheten begränsad på grund av 

den låga antal deltagande. Vi har inte haft någon kontroll över vilka respondenter som ställde 

upp i studien vilket kan påverka de resultat som vi har fått. Vi har endast haft möjlighet att 

intervju ett fåtal personer vilket betyder att deras svar inte representerar alla 

familjehemföräldrar och HVB-hempersonalens upplevelser. Dock har tidigare forskning visat 

samma resultat som vår studie vilket kan visa på att det finns någon slags liknelse i hur 
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familjehemföräldrar och HVB-hempersonal uppfattar sina upplevelser. Vi anser slutligen att 

kvalitativ metod har givit oss en djupare förståelse av våra respondenters upplevelser.  

Metoddiskussion  
Vi har valt att göra intervjuer med hjälp av en kvalitativ metod med tanke på att vårt syfte är 

att beskriva familjehemföräldrarnas och HVB-hem personalens upplevelser kring vården av 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom att använda en kvalitativ metod 

har respondenterna pratat fritt om deras upplevelser vilket har lett till att vi har fått en djupare 

förståelse av deras tankar och funderingar. Det finns olika sätt att genomföra en kvalitativ 

intervju på och vi har valt att följa en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 

utgår från en intervjuguide där frågorna som ställs kan variera samt att frågorna kan anpassas 

efter respondenternas svar. På detta sätt får intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor som 

inte står i intervjuguiden, om det uppkommer något svar från respondenterna som är intressant 

att fråga vidare om (Bryman, 2008). Genom att använda semistrukturerad intervju har vi fått 

möjligheten att ställa följdfrågor och därmed fått en klarare bild av respondenternas tankar 

och funderingar.  

 

Hade vi valt att inte använda en kvalitativ metod, hade vi valt en kvantitativ metod genom att 

sända ut enkäter till familjehemföräldrar och HVB-hempersonal. Fördelen med att använda en 

kvantitativ metod hade varit att vi möjligtvis hade kunnat få fler svar från allt fler 

familjehemföräldrar och HVB-hempersonal, Bryman skriver att enkätundersökningar kan 

generera mer svar då det är möjligt för fler personer att delta.  En enkätundersökning hade inte 

krävt lika mycket tid som en kvalitativ metod gör. Respondenterna hade genom en 

enkätundersökning endast behövt svara på frågor utan att påverkas av undersökarens närvaro 

som kan ha påverkat deras svarsalternativ (Bryman, 2008). Fördelen och anledningen till 

varför vi har valt att använda en semistrukturerad kvalitativ metod är för att vi på så sätt har 

fått möjligheten att ställa följdfrågor, förklarat, motiverat och tagit del i respondenternas svar, 

vilket även kan ses i Bryman (2008). Nackdelen och risker som medförs genom att använda 

en kvalitativ metod är att respondenterna kan påverkas av vår närvaro och vårt sätt att utföra 

intervjun. Att använda en kvalitativ metod är tidskrävande och kan påverka möjligheterna till 

fler deltagande (Bryman, 2008). I vårt fall har tidsbegränsningen varit en bidragande faktor 

till de få deltagande. Andra nackdelar med att använda en kvalitativ metod är att kroppsspråk 

och tonfall från både respondenterna och oss kan påverka hur frågorna ställs samt hur svaren 

formuleras. Men med tanke på vårt syfte anser vi att den kvalitativa metoden passar bäst och 

har gett en djupare förståelse av våra respondenter och deras upplevelser än vad en 

enkätundersökning hade gjort.  

Resultat/ Analys 
Nedan kommer vi att presentera vårt resultat samt analysera, en del av resultatet kommer ej 

att analyseras men vi anser att det ändå är viktigt att presentera det resultatet. 

I studien använder vi oss av benämningarna placerade barn och neuropsykiatriska barn, detta 

då respondenterna oftast använde ordet barn. Vi vill dock betona att dessa två benämningar vi 

använder syftar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Bakgrundsinformation 
Kalle och hans fru har varit familjehem i ca 10 år. Kalle var den som deltog vid intervjun. Det 

var hans frus engagemag som gjorde att han själv blev engagerad.  Han har en bakgrund som 

beteendevetare.  Kalle och hans fru har vuxna biologiska barn. De har bara haft placeringar av 
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barn med olika diagnoser, med undantag för ett barn, majoriteten av deras placeringar har 

varit pojkar.  

 

Maria är ensamstående och har varit familjehem i ca fem och ett halvt år. Hon har flera egna 

barn. Hon och hennes exman blev familjehem då ena sonens flickvän for illa i sitt gamla 

familjehem. Maria har både haft placeringar av barn med och utan neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Majoriteten av hennes placeringar har varit pojkar. Maria har ingen 

extern utbildning angående neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Lena och hennes sambo har varit familjehem sedan år 2006.  Lena och hennes sambo har egna 

biologiska barn. Lena uppmuntrades att bli familjehem tack vare hennes arbete, samt att det 

ligger i familjen. Hon och hennes sambo har haft placerade barn både med och utan 

diagnoser. Lena har förkunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket hennes 

sambo inte har.  

 

Per arbetar på ett HVB-hem som tar emot placeringar av både pojkar och flickor med 

neuropsykiatriska diagnoser. Han har jobbat där i tre och halvt år. Han har även arbetat inom 

missbruksvården. Han får fortlöpande utbildning inom arbetet.  

Vardagliga vården 

 Familjehem 
Kalle förklarade att normaliteten bör finnas med från början samt att det krävs värme, kärlek 

och omtanke. Han menar vidare att vardagen ska vara som i vilken familj som helst, till 

exempel vad gäller att komma hem från skolan och ha familjemiddag, prata om skoldagen, 

komma ihåg födelsedagar och fira högtider tillsammans. Kalle menade även att det är svårt att 

generalisera, då barnets bakgrund spelade en stor roll i hur anpassningen skulle komma bli. 

Kalle avslutade med att fastställa att första tiden kan vara väldigt svår för barnet: 

 

   ”Jag tror, första tiden är ju väldigt mycket omhändertagande, värme och försöka vara lite  

   bullmamma, jag tror att det är viktigt den första tiden alltså”.  
 

Maria säger att en viktig aspekt är att få barnet att utvecklas så mycket som möjligt, att barnet 

ska bli normalt. Med detta menar hon att barnet inte ska vara lika aggressivt och även kunna 

kommunicera med andra på ett lugnt sätt. Lena säger att de inte har några rutiner, men de har 

vardagliga regler i hemmet. De viktigaste reglerna i hemmet är att inte ljuga, alltid svara i 

telefon, tala om vart man ska och när man kommer hem. Hon säger vidare att det finns många 

småregler och det är viktigt att förklara för de placerade barnen hur det fungerar i vår familj.  

 

   ”I början har barnen stora ögon och öron, då kan man plantera sådana här saker, till  

   exempel ta av dig skorna, borsta tänderna, duscha och byta underkläder”.  

 

Lena säger vidare att de inte har några speciella behov som de måste lägga ner mer tid på, 

utan de lägger ner mer tid på att stötta barnen i deras intressen. Lena menar att om man stöttar 

och ställer upp för barnen utvecklar barnet en tillit till familjehemmet, vilket hon anser är 

väldigt viktigt.  

 

   ”Det (tillit)har de tappat eller aldrig haft och har haft dåliga erfarenheter från”. 
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Lena har hört från ett av sina placerade barn att han inte litar på en enda vuxen vilket hon 

tycker är tråkigt att höra. Hon påpekar att det är svårt för barnet att få tillit till någon när man 

en gång blivit sviken av de som står en allra närmast.    

HVB-hem 
Per berättar att barnens vardagliga sysselsättningar består av att barnen går upp själva med 

hjälp av klocka, äta frukost och gå iväg till sina dagliga sysselsättningar, vilket består av 

skola, praktik eller arbete. Varje barn har ett individuellt veckoschema men alla ska bland 

annat städa rummet en gång i veckan, samtala med sin kontaktperson, delta i ART-träning 

(ART är ett manualbaserat program som är utvecklat för att minska aggressivt beteende hos 

unga, UngART, 2012) två gånger i veckan, delta i fysisk träning två gånger i veckan samt 

laga mat tillsammans med personalen en gång i veckan. Resterande tid på eftermiddagen och 

kvällstid är egen tid, då barnen har tid för egna sysselsättningar. 

Skola 

Familjehem 
Kalle påpekar att skolan kan vara ett problem då det kan vara svårt att få lärare och rektorer 

att förstå barnens problematik. Kalle ger ett exempel där han fick ta till polisiära åtgärder samt 

ta kontakt med skolstyrelsen för att barnet överhuvudtaget skulle få gå i skola. Dock betonar 

Kalle att han även samarbetat med bra skolor. En annan svårighet Kalle nämner är skolgången 

eftersom skolan kan vara en kamp för dessa barn, då barnen kan behöva mer stöd och hjälp 

för att klara av skolan. Maria styrker Kalles uttalande om att skolan är problematisk. Hon tror 

att problemen i skolan grundar sig i diagnosen. Hon tillägger att hon hade svårt med skolan i 

början då hon inte fick in barnet i skolan till terminstarten. Lena menar att skolan gör sitt för 

att få skolgången att fungera för barnen. Genom att till exempel ordna möten, ordna extra 

kurser och titta till barnen. Hon tillägger att skolgången inte fungerar så bra, vilket hon tror 

beror på diagnoserna. Barnen har problem med att passa tider, få med sig skolmaterial, 

koncentrationssvårigheter och läxläsandet är alltid problematiskt. Hon påpekar dock att 

medicinering kan underlätta skolgången, men det är kämpigt. 

 HVB-hem 
Per förklarar att de placerade barnen har haft det svårt med skolan innan de kom till 

behandlingshemmet, men med rätt hjälp och stöd har detta förändrats. Per menar att 

skolproblematiken har påverkat barnen inlärningsmässigt och socialt. Bakgrunden till den 

bristande skolgången är enligt Per att det inte har funnits kunskap och förståelse för barnets 

problematik. Per anser att det idag inte finns någon kunskap alls kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i skolan, han menar att skolan gör det enkelt för sig. Per betonar dock 

att de idag samarbetar med bra skolor och bra personal.  

Kamratrelationer 

Familjehem 
Kalle nämner att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt med 

kamratrelationer, faktorer han nämner som kan påverka kamratrelationer är att barnen har 

flyttat mycket, har dålig ekonomi, föräldrarnas missbruk och barnets diagnos. Han menar 

vidare att dessa faktorer kan göra att de vänder sig till fel kretsar. Kalle uttrycker gång på 

gång under intervjun att det är svårt att generalisera då han anser att alla barn är olika. Med 

detta menar han att barnens problematik skiljer sig trots samma diagnos, detta gör då att 

barnens behov skiljer sig åt. Maria säger även hon att det är svårt med fritidsaktiviteter samt 

att kamratrelationer knappt fungerar. Lena menar att barnen har många kompisar, men det är 
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väldigt ytliga relationer som varierar hela tiden. Hon har märkt att de har svårt att hålla kvar 

dessa relationer och de har dragits till personer med missbruksproblem och kriminalitet.  
Lena förklarar vidare att de även har haft kärleksrelationer, men där har det handlat mycket 

om att få bekräftelse och känna kärlek för stunden. Detta tror hon beror på att de inte fått 

ömhet och kärlek från sina biologiska föräldrar. Men även dessa relationer har varit ytliga och 

varierats och de har även varit problemfyllda då även flickvännerna haft egna svårigheter. 

 

   ”Det är ju så att kaka söker maka” 

HVB-hem 

Per menar att barnen på HVB-hemmet kan påverkas negativt av varandra. Per nämner även att 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt med kamratrelationer, genom att 

säga:  

 

   ”många har det svårt med det sociala samspelet. Ringa för att bara prata skit, det gör dom  

   inte, ringer man då vill man nåt. […] för dom är det ringer jag, ringer jag när jag vill nåt. ” 

Per tillägger att dessa svårigheter med kamratrelationer är hans tolkning och att det kanske 

kan anses vara udda, men dessa barn uttrycker inte samma behov som vi andra.  

Analys – daglig vård  

Familjehem 

Inom systemteorin framkommer det att människor påverkas av familjerelationer, 

kamratrelationer och av sin hemmiljö, detta har fått benämningen mikrosystemet (Forsberg & 

Wallmark, 2002; Andersson, 2002; Payne, 2005; Lundahl & Öquist, 2002). 

Familjehemsföräldrarna är överrens om att de försöker påverka de placerade barnen till en 

positiv utveckling genom regler, normer och rutiner som oftast finns i en god och hälsosam 

familjemiljö. Detta styrks av Eriksson (2008) som säger att det är viktigt med dagliga rutiner 

då det är nödvändigt för barnet. Den påverkan föräldrarna har ska enligt Lundahl och Öquist 

(2002) bidra till en positiv utveckling i individers liv. Forsberg och Wallmark (2002) betonar 

vikten av en existerande relation mellan barnens familj och närliggande miljöer, så som 

skolan, och andra sociala myndigheter. Detta system benämns som mezzo systemet. 

Familjehemsföräldrarna påpekar att de på grund av barnets neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning har behövt ha mer kontakt med skolpersonal än vad som vanligtvis 

behövs. De säger även att skolgången för dessa barn är svår. Forsberg och Wallmark (2002) 

menar att kontakten mellan familj och närliggande miljöer har en indirekt påverkan på 

individen.  Socialstyrelsen (2010) förklarar att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan uppleva svårigheter i skolan på grund av 

koncentrationssvårigheter samt att de inte känner sig förstådda. Skolpersonal måste lägga ner 

mer tid, energi och resurser med att hjälpa barnen att hantera koncentrationssvårigheterna 

samt att skolpersonalen ska möta varje barns behov så att de kan utvecklas (Socialstyrelsen, 

2010; Eriksson, 2008; Thimon, 1998; Wolff & Kutscher, 2010; Attwood, 2010). Våra 

respondenter påpekar dock att de trots svårigheterna har en bra kontakt med skolpersonalen.  

Familjehemsföräldrarna lägger vikt vid att skapa en normal vardag för de placerade barnen, 

vilket kan styrkas av Andersson (2001) som menar att en normalitet bör upprätthållas inom 

familjehemmet eftersom det just är normalitet som dessa barn oftast inte har upplevt tidigare. 

En normalitet i vardagen kan enligt Andersson (2001) leda till en säkrare och lugnare vardag 

vilket många gånger kan hjälpa de placerade barnen att utvecklas. Familjehemsföräldrarna 

förklarar att de dagligen försöker visa kärlek, omtanke och engagemang till sina placerade 
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barn. Kärlek, stöd och omtanke leder till att de placerade barnen kan utveckla tillit till 

familjehemföräldrarna om de känner att familjehemföräldrarna faktiskt vill hjälpa och bryr sig 

(Andersson, 2001; Brown, 2008; Brown & Campbell, 2007). Kutscher (2010) förklarar att det 

är viktigt att föräldrar lär sig förstå barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

inse att alla är olika. Lena anser att förståelse och trygghet uppnås genom att hon har ett öppet 

sinne, dagliga rutiner men framförallt användning av humor är viktigt. Detta styrks av Brown 

(2008) samt av Eriksson (2008) som betonar vikten av öppenhet och humor i den dagliga 

vården, detta för att hjälpa de placerade barnen knyta an till familjehemmet.  

Familjehemsföräldrarna i vår studie upplever att de placerade barnen har svårt vad gäller 

kamratrelationer. De placerade barnen har antingen inga nära kamratrelationer eller upprättar 

relationer med personer med kriminalitet och missbruk. Systemteorin fastställer enligt 

Forsberg och Wallmark (2002) att relationer påverkar individer och dess utveckling. Detta går 

att koppla till våra respondenters uttalande om att deras placerade barn upplever svårigheter 

samt att de vänder sig till dåliga kamratkretsar. Dessa kamratrelationer kan påverka barnens 

utveckling eftersom de trasiga kamratrelationerna kan ha en negativ inverkan på barnets 

utveckling. Respondenterna förklarar att de placerade barnen söker sig till dessa personer då 

de kan känna samhörighet och acceptans. Enligt rollteorin kan människor ibland tvingas in i 

fack som stämplar dem som avvikande, det är sannolikt att personen kommer att uppträda så 

som människor förväntar sig att de ska uppträda (Payne, 2005). Eftersom de placerade barnen 

uppvisar ett avvikande beteende kan de stämplas av omgivningen, vilket kan göra att de 

vänder sig till grupper som uppvisar liknande avvikande beteenden som de själva. Goffman 

(1963) förklarar att människor hittar upplysningar om varandra för att förstå och uppfatta 

varandra. Dessa upplysningar kan man bl.a. hitta i personens intressen, socioekonomiska 

ställning, attityder och kompetens. Med hjälp av dessa upplysningar skapas en definition av 

vem personen är. De placerade barnen hittar upplysningar om sig själva i gruppen och känner 

därmed en tillhörighet till dem. De konflikter som kan uppstå i kamratrelationer kan enligt 

Socialstyrelsen (2010) bero på att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte kan 

kontrollera sina känslor, humör samt att de kan ha svårt att förstå när de själva gör något fel. 

Detta kan leda till att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan bli utfrysta då 

de andra barnen inte förstår dem. De kan även utveckla en känsla av ensamhet, låg självkänsla 

och irritation över att ingen förstår dem.  Kalle och Lena förklarar att barn med 

neuropsykiatriska funktionedsättningar kan dras till de ungdomar som uppvisar liknande 

problematik som de själv har, vilket leder till att de känner sig mer accepterade. Risken finns 

att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar väljer att vända sig till dåliga 

kamratkretsar (Socialstyrelsen, 2010). Kalle och Lenas uttalande kan styrkas av 

Socialstyrelsen (2010) som påpekar att barn med neuropsykiatrisk funktionedsättning även 

kan dras till kamrater som har liknande problematik som de själva vilket leder till att de kan 

känna sig accepterade och förstådda.   

 HVB-hem 

Per kan se att barnen har svårt i skolan och betonar att detta beror på problemtiken som 

tillkommer med neuropsykiatriska funktionsedsättningar. Socialstyrelsen (2010) förklarar att 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva svårigheter i skolan på grund 

av koncentrationssvårigheter samt att de inte känner sig förstådda. Per anser att en anledning 

till problemen i skolan kan bero på att skolpersonalen inte har tillräcklig kunskap om de 

svårigheter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva. Bristen på 

kunskap kan leda till att barnen inte får rätt hjälp och stöd i skolgången. Detta kan kopplas till 

Eriksson (2008) som hävdar att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste få 

rätt hjälp och stöd för att klara av skolgången.  
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Per instämmer med Kalle och Lenas uttalande om att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har svårt med kamratrelationer. Han betonar att de inte har samma 

behov som andra barn men att risken finns att de kan vända sig till kamrater som kan påverka 

dem negativt.  

Resultat - Relationer 

Familjehemsföräldrarnas relation till barnet 

Familjehem 
Vid frågan om hur de förhåller sig till barnet förklarar Kalle att en kombination mellan 

föräldra- och behandlarroll bör upprättas eftersom att målet är att barnet ska återförenas med 

de biologiska föräldrarna. Han menar vidare att han och hans fru alltid är noga med att påpeka 

att de inte är barnets mamma eller pappa. Kalle betonar vikten av att visa kärlek, omtanke och 

värme till barnet under deras vistelse i familjehemmet. Maria däremot menar att hon främst 

har en mammaroll, men tycker att det är väldigt viktigt att relationen till de biologiska 

föräldrarna ska fungera. Maria berättar om hennes första placering och säger:  

 

   ”barnet kallar mig för mamma, vi har jättebra kontakt.”  

 

 Lena berättar att hon och hennes sambo utgår från en filosofi vid varje placering: 

 

   ”Okej, vi tar in ett vingklippt barn och så får vingarna växa ut och de får flyga ut”. 

 

Lena förklarar att när barnen kommer tillbaka på besök och det har gått bra för dem kan hon 

känna: 

 

   ”Där har vi gjort ett bra jobb, det där lyckades vi med”. 

 

Lena beskriver relationen som hon och sambon har till barnen: 

   ”den är mycket god, den är öppen, hjärtlig, hård och rak”. 

Lena menar vidare att hon inte har en mammaroll, utan det är mer en ”ta hand om” roll. Hon 

förklarar att de placerade barnen ibland ger henne kritik för att hon är en för hård mamma, 

men hon anser att det krävs att vara hård och att lägga sig i då hon bryr sig om dem. Lena 

säger vidare att de har många diskussioner i familjen, som kan handla om att barnen tror att 

hon och sambon gör detta för pengarna. De måste då förklara för barnen att de bryr sig om 

dem samt att de inte gör det för pengarnas skull. Lena hävdar att hon är lika engagerad i både 

de biologiska som de placerade barnens liv, dock kan det ibland krävas mer tid för de barnen 

med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lena nämner att de barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hon haft placerade hos sig har hamnat i våldsamma 

och svåra situationer, så som bråk och slagsmål. Hon påpekar att det är viktigt att inte ta åt sig 

av barnets misslyckanden, hon förklarar att man måste vara realistisk och förstå att det inte är 

familjehemmets fel när barnet gör ett misstag. Lena menar att det är viktigt att förklara för 

barnet att det är dennes val och handlingar som hon inte är ansvarig för.  

HVB-hem  

Per förklarar att en god relation till barnet krävs för att behandlingen ska vara effektiv. Han 

menar dock att denna relation ska hållas professionell och inte ta över föräldrarollen. Han 

betonar att gränser är viktiga att upprätthålla. Han menar vidare att behandlarna överlag har en 

god relation till barnen.  
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Relation mellan familjehemsföräldrarna 

Lena förklarar under intervjun att det är viktigt att ha en stark relation som 

familjehemsföräldrar annars skulle man inte vara detta. Hon förklarade vidare att det var 

viktigt att vara på samma sida som sin partner, vara samspelta. Hon uttrycket även att det 

skulle vara dem mot barnen, annars skulle relationen spricka. Maria förklarade under 

intervjun att hon gick igenom en skilsmässa på grund av meningsskillnader kring en 

placering.  

Barnets relation till de biologiska föräldrarna 

Familjehem 

Kalle upplever att kontakten med de biologiska föräldrarna, främst kontakten med den 

biologiska mamman, kan vara problematisk. Maria säger vidare att ett generellt drag för de 

barn hon haft placerade hos sig är att barnen inte har kontinuerliga kontakter med alla i deras 

nätverk. Ett exempel hon ger till detta är att en av hennes placerade endast hade kontakt med 

mamma och syskon, resten av nätverket hade han bara flyktiga kontakter med. Kalle säger att 

det kan uppstå svårigheter att tillgodose barnets behov när det gäller kontakten med nätverket. 

Han menar att barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ofta har trasiga nätverk 

som påverkar barnet. Kalle och hans fru upplevde nätverkskontakterna som problematiska 

men de försökte ändå upprätthålla dessa relationer för barnens skull. Lena förklarar att hennes 

placerade barn har haft dåliga relationer till sina biologiska föräldrar, främst mamman, många 

gånger är pappan inte med i bilden över huvud taget. Lena förklarar vidare att de placerade 

barnen oftast brottas med vilka känslor de borde ha till sin biologiska mamma. Med detta 

menar hon att barnen inte vet om de ska älska eller hata mamman, eftersom att mamman inte 

kan ta hand om dem. Lena betonar dock att hon alltid försöker få barnen att förstå att mamma 

alltid är mamma, oavsett om de älskar eller hatar henne.  

 

   ”Det är en vågskål, vilken relation de ska ha till mamma. Det brottas de med hela tiden.  
   […] Det är en konstlad känsla, hon är ju mamma, men ska jag hata mamma… Det är jobbigt för  

   dem” 

 

Som ett exempel ger hon att ett av hennes placerade barn alltid ”fixade ” till sig när han skulle 

till mamman eftersom han ville ge ett bra intryck. Han kammade håret och tog alltid på sig 

nya kläder.
 

HVB-hem 

Per nämner att nätverken kan vara en svårighet då de kan bagatellisera barnens problematik. 

Han menade att de biologiska föräldrarna antingen kunde ”förstora” eller ”förminska” barnens 

problematik.  

Familjehemsföräldrarnas kontakter med andra myndigheter 

Kalle säger många gånger under intervjun att han är väldigt nöjd med stödet han får idag, 

vilket även Maria kan styrka. De uttrycker båda att stödet de får idag inte behöver utvecklas 

eller att de vill ändra på något. Maria sa att det viktigaste stödet hon fick idag var hennes 

handläggare: 

   ”Ja, det är handläggaren, att hon kommer och ringer och frågar hur det är ibland                

   och vi skriver på mejl och så där. […] Det tycker jag och hon är otrolig och ge stöd alltså,  

   […] hon är jättebra” 

Kalle menade att det viktigaste stödet ett familjehem kan få är avlastning, han menar: 
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   ”jag tycker det är avlastning med kontakter till övriga myndigheter, för det tar en jävla     

   tid och bråk […] Jag kan ringa till handläggaren, tar du skolmötet som jag har så  

   slipper jag gå på det […] För i normal fallet så får du dra allting själv va och det är ju  

   jätteskönt” 

Lena uttrycker under intervjun att det bästa stödet hon får är stödet från verksamheten, 

speciellt hennes handläggare. Hon menar att hon kan ringa till handläggaren och prata av sig 

när hon är arg och frusterad. 

Analys – relationer 

Familjehem 
Andersson (2001) uttrycker att en bra relation mellan familjehemsföräldrar och de placerade 

barnen bör upprätthållas. Forsberg och Wallmark (2002)  skriver att systemteorin fastsäller att 

individer påverkas av familjerelationer. Rollteorin handlar om att människan har olika roller i 

olika sammanhang (Payne, 2005). Våra respondenter har olika syn på hur de förhåller sig till 

barnet. Exempelvis har Maria en mammaroll, Lena har en ”ta hand om roll” och Kalle menar 

att han har en kombination av föräldra- och behandlarroll. Familjehemsföräldrarna 

upprätthåller en roll gentemot barnet som har påverkats av deras syn av hur familjerelationer 

bör se ut. Payne (2005) fastställer att människor beter sig på ett sätt de anser är rätt, detta kan 

kopals till familjehemsföräldrarna syn på hur familjerelationer bör se ut. 

Familjehemsföräldrarna använder sig av sin roll och relation till barnet för att påverka denna i 

en positiv riktning.  

Systemteorin innehåller ett begrepp som heter synergi, vilket innebär att människor i 

exempelvis äktenskap eller grupp skapar energi för att vidmakthålla sig själva. Detta skall 

leda till att relationen stärks (Payne, 2005). Lena påpekade att det var viktigt att paret hade en 

stark relation, annars skulle man inte vara bra familjehemsföräldrar. Payne (2005) skriver att 

ett system som inte klarar av att skapa energi måste förlita sig på energi utifrån eller lösa upp 

systemet. Detta går att koppla till Marias fall som berättar att hon gick igenom en skilsmässa 

på grund av meningsskillnader vad gällde en placerad. Även Eriksson (2008) betonar att 

relationen mellan föräldrarana bör vara stark. Relationer påverkas enligt Forsberg och 

Wallmark (2002) av det systemteorin kallar intensitet, kontaktfrekvens och känslomässiga 

laddningar. Med detta menas att relationer förändras beroende på hur konsekventa träffarna 

mellan parterna är samt hur de känslomässiga banden mellan parterna ser ut. Våra 

respondenters uppfattning är att de placerade barnen har trasiga familjeförhållanden i 

bakgrunden, vilket har påverkat relationerna i nätverket. De placerade barnen våra 

respondenter är familjehem åt har biologiska föräldrar som haft egna problem så som 

kriminalitet och missbruk. Detta har lett till att de placerade barnen inte har haft kontinuerlig 

kontakt med de biologiska föräldrarna. På grund av bristen av kontakten med de biologiska 

föräldrarna är det svårt för barnen att få bra känslomässig kontakt till dem.  

Rollteorin handlar om att människor har olika roller i olika sociala system, vilket påverkar 

våra beteenden (Payne, 2005). Lena berättar under intervjun att några av hennes placerade 

barn hade svårigheter med hur de skulle förhålla sig till sin biologiska mamma. Detta kan 

kopplas till det Payne (2005) skriver angående de känslomässiga svårigheter som uppstår då 

man är osäker på vilken roll man ska ha. När det placerade barnet ska träffa sin biologiska 

mamma uppmärksammas barnets rollförvirring då barnet inte vet hur de ska bete sig mot den 

biologiska mamman. En god relation till de biologiska föräldrarna, om så är möjligt, är viktigt 

att upprätthålla. Familjehemföräldrar skall göra det de kan för att uppmuntra och säkerställa 

en relation mellan de placerade barnen och de biologiska föräldrarna (Andersson, 2001; 
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Brown & Campbell, 2007). Respondenterna fastställer att de tycker att en relation mellan de 

placerade barnen och de biologiska föräldrarna är viktigt att upprätthålla och försöker alltid 

hjälpa de placerade barnen vid bland annat träffar samt upprätthålla en god känslobild av de 

biologiska föräldrarna. Lena påpekar att hon alltid försöker påminna sina placerade barn att de 

biologiska föräldrarna är ”mamma” och ”pappa” och att det kan vara bra för de placerade 

barnen att ha en relation till dem. En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till som 

familjehem är att uppnå en god kontakt med andra myndigheter. Familjehemslivet för både 

familjehemföräldrarna och för de placerade barnen blir allt bättre om de känner att de får rätt 

stöd och hjälp från omgivningen (Brown, 2008; Brown & Campbell, 2007). Våra 

respondenter påpekar att de har goda relationer till andra myndigheter, framförallt till 

Bergslagsgårdar som alltid finns tillgänglig för dem. Respondenterna anser att denna hjälp 

och stöd från dem gör stor skillnad.  

HVB-hem 

Per berättar att han har en behandlarroll på grund av sitt arbete i behandlingshemmet och kan 

därmed inte uppvisa en föräldraroll. Enligt den strukturfunktionalistiska rollteorin kan 

människor uppvisa en roll som förväntas av individen. Detta kan vara för att anpassa sig till 

den sociala situationen eller ställning (Goffman, 1963). Per måste anpassa sin roll till sitt yrke, 

det vill säga behandlarrollen.  

Per nämnde att samarbetet med Socialstyrelsen kunde vara lite problematiskt. Forsberg och 

Wallmark (2002) skriver om exosystemet, där arbetet, myndigheter och samhället innefattas. 

Individen måste inte nödvändigtvis tillhöra det som omfattar exosystemet men att denne ändå 

kan påverkas av det. HVB-hemmet är en institution och därmed gör Socialstyrelsen kontroller 

på hemmet. De påverkas då av de slutsatser de kommer fram till under dessa kontroller.  

Resultat - Barnets tid i familjehemmet 

Familjehem 

Vid frågan om vilka känslor som uppstod vid första placeringen svarade Kalle att han kände 

spänning. Kalle beskrev hur han och hans fru såg på första placeringen genom att säga: 

 

   ”prova på period, för att se hur det fungerar och så där”.  

 

Kalle ansåg att det var viktigt att varje placering gav något positivt tillbaka i livet. Han sa 

vidare: 

 

   ”den känslan måste man ha med sig annars ska man inte hålla på med det här alltså”. 

Kalle sa även att det kan uppstå komiska situationer vid dessa placeringar, ett exempel han 

tog upp var: 

 

   ”En morgon kom han in med, vet du vad jag har här. Nej, sa jag och så släppte ha ner en  

   mus i sängen. Alltså såna här komiska grejer[…] Det är skrämt, det är gråt och det är ilska,  

   det är alla dom här känslorna som man måste härbergera”.  

 

Maria uttryckte att första tiden efter en placering var jobbig. Med första barnet fick hon 

handskas med de svårigheter barnet upplevt i det tidigare familjehemmet. Dock tillägger 

Maria att det har varit en intressent tid, trots att svårigheter uppstått. Hon uttryckte:  

 

   ”men sen upptäckte man mer och mer liksom att det blev jobbigt. Jättejobbigt med henne”.  
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Det andra barnet hade ingen diagnos relaterad problematik. Det tredje barnet var 

problematiskt i början då barnet till exempel sprang omkring mycket på nätterna, hade svårt 

att acceptera nya regler samt ljög och stal. Maria upplevde en glädje över att både bli 

familjehem samt och att barnet skulle få komma bort från det hemska barnet varit med om 

samt att hon tyckte att det skulle vara roligt. Maria säger att det bästa med att vara familjehem 

är att se hur barnen förändras till det bättre. Maria förklarade vidare att hon aldrig tänkte på att 

hon skulle ta emot ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning genom att säga: 

 

    ”det bara vart så liksom att man fick lära känna henne liksom och hur hon var och så här  

   då”.  

 

Lena styrker Kalles uttalande genom att säga: 

 

   ”Det var lite, jamen vi provar väl så var det. Funkar det så funkar det gör det inte det så    

   gör det inte det. Det var bara att köra”. 

 

Lena beskriver att den första perioden handlar om att kartlägga och få allt att fungera kring 

barnet. Det handlar även om att knyta kontakter med myndigheter och personal som kommer 

att vara involverade kring barnet. Lena förklarar: 

 

   ”man är en spindel i nätet”.  

 

Lena förklarar vidare att moderskänslorna uppstod hos henne då hon tänkte på vad barnet 

varit utsatt för. Lena menar att det både är roligt och spännande att vara familjehem.  

HVB-hem 

Per menar att första tiden är en speciell period, en lära känna period, då barnen och personalen 

ska lära känna varandra samt genomgå en utredningsperiod på åtta veckor. Under denna 

period ska det fastställas vilka behov, tillgångar och resurser barnet har. Peronalen kartlägger 

även hur nätverken ser ut, vilka tidigare insatser barnet haft samt hur skolgången sett ut.  

Varje barn får en kontaktperson som första perioden arbetar mer intensivt med barnet. Per 

utryckte att det bästa var att se barnen utvecklas under deras vistelse på HVB-hemmet genom 

att säga: 

 

   ”Det är väldigt utvecklande, att se dom lyckas är kul. […] det är ju därför dom är här, för  

   att utvecklas”. 

Resultat - Möjligheter och svårigheter som uppstår vid en placering 

Familjehem 
Vid frågan om vilka svårigheter som uppstår för barnet svarade Kalle att han inte upplevt 

några svårigheter. Kalle nämner att det kan uppstå svårigheter även för familjehemmet, det 

kan till exempel vara brist på avlastning och svårigheter i kontakten med andra myndigheter. 

Han nämner även att ett problem kan vara att de undanhålls information om barnet och detta 

kan senare bli ett problem. Kalle berättar om en pojke som kom till dem som tidigare bott på 

behandlingshem där de använde sig av teckenekonomi. Kalle förklarade vidare att pojken 

förväntade sig att få betalt för att genomföra dagliga sysslor. Detta upplevde Kalle som en 

svårighet då det var svårt att bryta detta mönster. Kalle förtydligar detta genom att förklara att 

familjer gör vardagliga hushållssysslor dagligen utan att få betalt för det. 
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   ”men vad fan, betalt för att bädda sängen? Det gör vi ju allihop”.  

 

Kalle uttrycker under intervjun att en miljöaspekt måste tas hänsyn till vid en placering av ett 

barn i familjehem. Vidare fastställer han att man inte kan placera barn var som helst utan 

hänsyn på matchning mellan barn och familjehem. Som exempel ger han att placering av ett 

barn med missbruk eller kriminalitet i en liten stad kan vara väldigt utpekande inte bara för 

familjehemmet utan även för barnet. Maria nämner att svårigheter kan vara att de blir 

fråntagna sina biologiska föräldrar, samt att hon anser att det kan uppstå svårigheter med att 

handskas med barnens problematik. Maria nämner att svårigheter som har uppstått i hennes 

familj är att familjemedlemmarna till en början hade svårt att anpassa sig samt att hon 

genomgått en skilsmässa på grund av en placering. Lena beskriver att de biologiska barnen 

inte har påverkats av placeringarna. Hon menar att barnen lär sig så otroligt mycket om vad 

som är rätt och fel, men hon tillägger att man bör ha en öppen och rak dialog med barnen. 

Lena tillägger:  

 

   ”Så länge våra egna barn inte bli drabbade så ska vi fortsätta, det är bara att köra på”.  

Lena kan se att en möjlighet som uppstår för barnet vid en placering är att de får en nystart i 

livet, som de inte kan se själva. Lena förklarar att de placerade barnen kan känna avundsjuka 

gentemot de biologiska barnen. Hon tror att detta beror på att de kommer från trasiga världar 

och att de ser vad de har missat. 
 

  ”De vill ju ha vad vi har, en familj”.  

Lena förklarar vidare att de ger barnen lika mycket för att de inte ska känna sig utanför. Hon 

påpekar att detta är viktigt. Hon förklarar vidare att hon kallar både de biologiska och de 

placerade barnen för sina barn. Hon betonar att hon behandlar alla barn lika. Lena menar 

vidare att man måste tänka på vad man säger och gör inför de placerade barnen. Hon menar 

att det är ett jobb att ta hand om de här barnen och att det ibland kan uppstå heta diskussioner, 

men det är spännande. Lena upplevde att en svårighet med hennes placeringar var att de 

biologiska föräldrarna bodde för nära. Detta ledde till att barnen rymde iväg till den 

biologiska mamman när de bråkade med familjehemsföräldrarna. Lena menar att hon och 

hennes sambo då ställs emot de biologiska föräldrarna, hon tror att det hade varit bättre om de 

biologiska föräldrarna bodde längre bort. Lena förklarar att en annan svårighet som uppstår är 

att hon måste plantera in att mamma är god hos barnet, fast att hon har en annan känsla.  

   ”Jag har svårt att förstå hur man kan slänga ut sina barn, men jag måste bita ihop”.  

HVB-hem 

Per menar att en möjlighet är att barnet kan utvecklas väldigt mycket med rätt stöd, de får 

kunskap om sin egen problematik och de får möjlighet att gå i skolan, praktisera och 

sommarjobba och detta tycker Per är otroligt. Per ser att det är bättre att bo på 

behandlingshem än hemma för att barnen får tydlighet, struktur, regler och rutiner, vilket en 

del har saknat hemma. De får möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter och att testa på 

olika fritidssysselsättningar. Per kan även se vilka möjligheter som kan finnas för personalen, 

till exempel att de får se barnen utvecklas och lyckas i livet.  

 

Per nämner att svårigheter för barnen är att de har svårt att acceptera sina 

funktionsnedsättningar, de anser att ”deras sanningar är sanna” samt att de inte ser sina 

beteenden som udda och avvikande. Per nämner att svårigheter för personalen är att de ska 

arbeta likadant, men att det kan vara svårt att utföra då alla är olika. Han menar vidare att 
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arbetet kan vara slitande, men att de får bra avlastning. En annan svårighet Per nämner är att 

samarbetet med Socialstyrelsen är lite ”si så där”. 

 

   ”de slår ner på vad som görs fel, men gör man något fel vill man kunna bolla med någon   

   med vad man ska göra rätt men dom är inte så bra på att berätta hur problemet ska lösas   

   […]dom har inte riktigt hela bilden kan jag tycka, min personliga åsikt”. 

Analys – möjligheter och svårigheter  

Familjehem 

Lena uttrycker att hon ansåg att en möjlighet som uppstod för de placerade barnen var att de 

fick en nystart i livet på grund av placeringen. Detta kan kopplas till studien av Brown och 

Campbell (2007) som fastställer att ett barn som placeras i ett säkert och lyckligt hem kan få 

en positiv utveckling som de annars inte skulle få. Kalle uttrycker att han anser att en 

matchning mellan familjehemföräldrar och de placerade barnen bör göras för att säkerställa 

att barnen får den bästa hjälpen. Han anser att placerade barn många gånger placeras i ett 

familjehem utan att säkerställas en god relation och omvårdnad. För att en placering skall vara 

lyckosam bör en matchning enligt Andersson (2001) alltid göras eftersom de annars finns en 

risk att de placerade barnens behov inte kan tillgodoses och därmed göra mer skada än nytta.  

Detta styrks även av Brown och Calder (1999) som menar att föräldrarna skall kunna 

tillgodose barnens behov.  

 

Kalle förklarade under intervjun att han upplevde svårigheter när han och hans fru fick en 

placering av en pojke som kom direkt från ett behandlingshem där man använde sig av 

teckenekonomi. Payne (2005) beskriver systemteorins tillämpning på institutioner, han 

beskriver att institutionerna formulerar normer för att minimera risker. Kalles uttalande 

motsäger dock studien av Spielfogel m.fl. (2011) som säger att deras respondenter anser att 

teckenekonomi är en bra metod. Kalle upplevde svårigheter i vården då barnet förväntade sig 

betalt för vardagliga sysslor. Spielfogel m.fl. (2011) förklarar att svårigheter 

familjehemsföräldrar kan stöta på är när de placerade barnen ljuger, stjäl och när de uppvisar 

ett aggressivt beteende. Dessa svårigheter har även våra respondenter sett, som påpekar att 

deras placerade barn har någon gång under sin placering uppvisat dessa beteenden. Brown 

och Calder (1999) påvisar i sin studie att fosterföräldrarna har upplevt svårigheter med att få 

tillräcklig information om de placerade barnen. Kalle och Lena uttryckte under intervjun att 

även de inte fått all information om de barn som placerats hos dem och detta har de uppfattat 

som en svårighet. Kalle nämnde under intervjun att han ansåg att en svårighet med att vara 

familjehem var bristen på avlastning. Eriksson (2008) skriver att föräldrar behöver 

”andningshål” där de kan ”ladda om batterierna”, då vården av ett barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är krävande. Därför är det viktigt att 

familjehemsföräldrar får den här avlastningen för att kunna ladda om batterierna.  

 HVB-hem 

Per beskriver att barnen får tydlig struktur, regler och rutiner på HVB-hemmet och att detta är 

en möjlighet för barnet då en del har saknat detta hemma. Vården underlättas av tydliga 

strukturer och ordning (Eriksson, 2008; Thimon, 1998). Per nämnde att arbetet är krävande 

och avlastning behövs. Per förklarade under intervjun att problem som kan uppstå på HVB-

hemmet gäller att personalen skall arbeta likvärdigt, vilket kan vara svårt då alla är olika. 

Johansson m.fl. (2008) visade i deras studie att personal från HVB-hem ansåg att det var 

problematiskt att all personal skulle arbeta under samma upplägg, vilket kunde skapa 

problem.  
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Resultat - Likheter och skillnader mellan barn med och utan 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

Familjehem 
Kalle menar att man inte behöver ha en diagnos för att ha dysfunktionella familjebakgrunder. 

Han menar att familjeproblematik kan påverka barn lika mycket oberoende på om de har en 

diagnos eller inte. Maria nämner att hon anser att humorn är lika för alla barn. Hon förklarar 

vidare att hennes nuvarande familjehemsbarn förstår ironi och sarkasm, vilket inte skiljer sig 

från hennes biologiska barn. Skillnader i rutiner är till exempel att man får vara tydligare med 

hygien och dagliga sysselsättningar. Dock påpekar Kalle att barnets kapacitet 

överdramatiserats ett flertal gånger och att barnen ofta till slut lär sig. Han menar att barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta kan mer än vad uppdagsgivaren framställer. 

Lena anser att en likhet som finns är att alla barn delar liknande känslor, oavsett om de har 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller inte. Kalle kan se att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar diagnoser har svårt att förstå regler. Kalle förklararar att alla är 

individer och har egna behov, han menar även att det finns skillnader mellan barnen med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Han tycker att det finns skillnader vad gäller kamrater, 

främst vad gäller det sociala samspelet. Skillnader i rutiner är till exempel att man får vara 

tydligare vad gäller hygien och dagliga sysselsättningar. Han nämner även att det är fler 

myndighetskontakter vad gäller ett barn med diagnos än utan.  

 

Maria nämner att det finns stora skillnader vad gäller barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar respektive barn utan diagnos. Till exempel nämner hon att hon med 

sitt barn som har ADHD måste vara tydlig i kommunikationen. Hon måste även vara väldigt 

tydlig i instruktioner, annars kan barnet komma och säga, men det där sa du inte. Hon menar 

vidare att hon måste påminna barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hela tiden 

om att till exempelvis byta underkläder, vilket hon aldrig behövt med sina egna barn. Maria 

nämner även att hon måste vara jättetydlig med att det placerade barnet ska göra vardagliga 

sysslor, till exempel, att bädda, gå och lägga sig, plocka undan efter sig och diska. Hon säger 

att hon måste lägga ner mer tid på de placerade barnen skolarbete, vilket hon inte behövt med 

sina biologiska barn. Lena berättar under intervjun att hon behöver påminna barnen om dessa 

vardagliga sysslor.  

 

   ”Att klara sin egen hygien är en nedsatt funktion […] det är väl något som inte hängt med i  

   ryggsäcken för dem”.  

 

Lena ser att det finns många skillnader mellan barn med och utan diagnos. Till exempel 

nämner hon skolgången som är problematisk för de diagnostiserade barnen. Dessa barn har 

svårt att koncentera sig, passa tider och att göra det de ska göra, dessa svårigheter möter hon 

inte med sina egna barn. När det gäller kamratrelationer anser hon att barnen med 

neuropsykiatriska funktionedsättningar vänder sig till de som har liknande problem, medan 

hennes egna barn har mer stabila relationer. Ett exempel hon ger är att de diagnostiserade 

barnen hela tiden känner att de måste underhålla sina vänner, har de inte kontakt varje dag 

förändras relationen snabbt. Hon jämför detta med sina egna barn som kan ha kvar sina 

vänner utan att relationen förändras trots att de inte har kontakt varje dag. Lena menar att hon 

måste vara mer konsekvent vad gäller regler och tider med de diagnostiserade barnen än med 

sina egna barn. Exempelvis måste hon vara mer tydlig när det är mat- och sov tider.  

HVB-hem 

Per nämner att nätverken i de flesta fall är liknande de nätverk som barn utan diagnoser har. 

Per ger ett exempel att barn som har problem med missbruk och kriminalitet ofta har dåligt 
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nätverk vilket inte nödvändigtvis stämmer överrens med barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.   

 

Per nämner att den största skillnaden mellan barn med och utan neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är kommunikationen, den är jätteviktig. Man måste vara rak och tydlig i 

sina instruktioner. Skillnader vad gäller skolan är att man inte måste vara lika ”på” de barn 

som inte har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, för de är motiverade och kan själva. 

Kamratrelationerna är en skillnad, det största problemet är det sociala samspelet, till skillnad 

från de barnen utan neuropsykiatrisk funktiosnedsättning. Per menar att många barn med 

autismspektrum har specialintressen, han nämner att några av dessa kan vara, matematik, 

datorer, programmeringar och fysik.  

Analys - likheter och skillnader 

Familjehem 
Eriksson (2008) betonar vikten av rutiner i hemmet för ett barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Familjehemsföräldrarna har inga skilda rutiner och regler i hemmen 

för de biologiska barnen och de placerade barnen, utan alla ska följa de regler som finns. Lena 

betonar att alla barnen i hennes hem är lika och ska följa samma regler och dagliga rutiner. 

Dock kan skillnaden vara i hur kommunikationen ser ut. Brown (2008) nämner att en tydlig 

och rak kommunikation krävs mellan familjehemsföräldrar och de placerade barnen, speciellt 

om barnet har någon slags beteendeproblematik. Familjehemsföräldrarna ser tydliga 

skillnader vad gäller kommunikationen mellan de biologiska barnen och de barnen med 

neuropsykiatriska funktionedsättningar. Familjehemsföräldrarna måste vara tydligare och mer 

direkta i kommunikationen med barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än med 

sina biologiska barn. Detta styrker alltså forskning som visar att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplever kommunikation på ett annat sätt än vad vi andra gör (Brown, 

2008). Andra skillnader mellan de biologiska barnen och de placerade barnen som 

familjehemsföräldrarna har sett är hantering av hygien. De påpekar att de har behövt vara mer 

noggranna med att se till att de placerade barnen sköter sin hygien. Maria uttrycker att hon 

aldrig behövt påminna sina biologiska barn att sköta hygienen. Eriksson (2008) säger att det 

finns liknelser mellan misskötsel av hygien och barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Med detta menas att barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

kan ha svårt att förstå att skötsel av hygien är viktigt (Eriksson, 2008).Våra respondenter är 

alla eniga om att skolgången och kamratrelationer är problematiska för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De hävdar att de inte upplevt samma problematik 

med sina biologiska barn. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva 

svårigheter vad gäller skola och kamrater. Den problematik som barnet upplever kan kopplas 

till den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen (Eriksson, 2008; Socialstyrelsen, 2010; 

Thimon, 1998).  

HVB-hem 

Eriksson (2008) betonar vikten av rutiner i hemmet för ett barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. På HVB-hemmet har de enligt Per tydliga rutiner. Vikten av rutiner 

styrks även av Johansson m.fl. (2008) som fastställer att barn som är placerade inom HVB-

hem behöver följa rutiner och regler för att utvecklas. Per ser att skolgången och 

kamratrelationer är problematiska för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva svårigheter vad gäller skola 

och kamrater. Den problematik som barnet upplever kan kopplas till den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen (Eriksson, 2008; Socialstyrelsen, 2010; Thimon, 1998).   
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Diskussion 
I studiens frågeställningar har vi två frågor som innefattar två motpoler av varandra, dessa 

frågor är: ”Vilka möjligheter och svårigheter finns i vården av ett barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?” och ”Vilka likheter och skillnader finns det i 

jämförelse mellan barn med och utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?”. Anledningen 

till att vi valt att två frågor i en är för att vi anser att dessa frågor hör ihop. 

I studien har vi valt att beröra alla diagnoser som en grupp, vilket även innefattar den 

grundläggande problematiken till varje diagnos. Dessa problem är liknande för de flesta barn, 

men vi ska även poängtera att vi vet att varje barn är olika och att vi är medvetna om att det 

kan var problematiskt att sätta alla barn i samma grupp. Vi har valt att göra på detta sätt då det 

underlättar för oss i resultat och analys, samt att alla diagnoserna ingår i det som kallas NPF.  

Kalle förklarade att han upplevt svårigheter då de fick en placering av en pojke som kom 

direkt från ett behandlingshem, som använde sig av teckenekonomi. Institutioner formulerar 

normer för att minimera risker (Payne, 2005). Kalles uttalande motsäger dock studien av 

Spielfogel m.fl. (2011) som säger att deras respondenter anser att teckenekonomi är en bra 

metod. Teckenekonomi kan vara bra på institutioner för att få systemet att fungera. Men 

utanför institutionen kan denna metod fungera mindre bra, då ungdomen måste lära sig att 

göra vardagssysslor utan att få betalt. Detta kan då leda till att det nya systemet den unga 

kommer till, det vill säga familjehemmets system, kan rubbas ännu mer och systemet har svårt 

att få en jämvikt.  

Per beskriver att barnen på HVB-hemmet får tydliga rutiner, regler och strukturer, vilket han 

ser som en möjlighet för barnen då en del har saknat detta hemma. Tydliga strukturer och 

ordning underlättar vården (Eriksson, 2008; Thimon, 1998). En svårighet Per kan se är att 

personalen på HVB-hemmet måste arbeta likvärdigt, vilket är svårt då alla är olika. Johansson 

m.fl. (2008) visade i deras studie att det var problematiskt att personalen skulle arbeta efter 

samma upplägg. Familjehemsföräldrarna uttryckte att de inte hade några särskilda rutiner 

kring barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns litteratur och forskning 

som visar att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver detta, då det hjälper 

dem i vardagen. Man kan då ställa sig frågan varför familjehemsföräldrarna inte använder sig 

av detta då det underlättar för barnet. Det kan vara att de helt enkelt vill fokusera på en 

familjär vård och inte en vård som påminner om den institutionella. I studien av Brown och 

Campbell (2007) fastställs att ett barn som placeras i ett hem som är lyckligt och säkert kan 

barnet få en positiv utveckling som de annars inte skulle kunna få. Lena ansåg att en möjlighet 

som uppstår för barnen är att de får en nystart i livet. Detta kan visa att 

familjehemsföräldrarnas strategi att inte använda sig av rutiner ändå kan påverka barnen i en 

positiv riktning. Här kan man även ställa sig frågan varför inte institutionerna försöker skapa 

en familjär känsla då studien visar att ett lyckligt och säkert hem kan påverka barnen. Sedan 

måste man tänka på att HVB-hem är en institution där man genom olika metoder försäker få 

barn till en positiv utveckling. En institution är en insats man tar till när familjehem inte 

fungerar och personalen ska vara professionella förebilder för de placerade barnen. Detta 

gäller inte för familjehemsföräldrar då de kan arbeta på andra sätt.  

När vi framställde vårt resultat uppmärksammade vi att vi fick olika svar från 

familjehemsföräldrarna på en del frågor. Ett exempel är då de beskrev vilka roller de hade 

gentemot barnen. Maria och Lena nämnde att de hade en mer mamma roll och ta hand om roll 

medan Kalle uttrycker att han hade en blandning av föräldra- och behandlar roll. Vi har 

diskuterat kring vad detta kan bero på. En hypotes var att Kalle redan från början var inställd 

på att barnen skulle återförenas med de biologiska föräldrarna, vilket Lena och Maria inte 
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nämnde någonting om. En annan hypotes och fördom är att Lena och Maria är kvinnor, de ser 

barnen som ”deras”. Vilket Kalle som man inte tänker på, i detta fall hade det vara intressant 

att veta var Kalles fru stod i frågan. Vi har även haft funderingar kring att svaren är olika om 

man jämför Kalle och Lena mot Marias svar. Vi anser att Kalle och Lena gav mer 

professionella svar på våra frågor än vad Maria gjorde, vilket vi tro beror på att Kalle och 

Lena är eller har varit verksamma inom socialt arbete. Vi tror då att detta givit dem en 

förförståelse kring vad vi var ute efter under intervjun. Detta är något vi inte kände av från 

Maria då hon inte är verksam inom detta område, å andra sidan fick vi mer känslomässig svar 

från henne, vilket vi uppskattade. Svaren från Per var mer professionella och raka, vilket vi 

tror beror på att han är verksam på en institution samt att han har utbildning inom området. En 

hypotes till varför vi fick de svar från Per kan grunda sig i att han har en grundläggande 

kunskap i hur vården för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska se ut. Vi 

kunde tydligt se att han gav svar på frågorna, vilket vi kunde sakna under intervjun med 

familjehemsföräldrarna som ofta kom in på att de placerade barnen och gav exempel om dem. 

Vi anser att det var lättare för oss att tematisera Pers svar då han höll sig till frågorna, vilket 

underlättade vår process under resultatsammanställningen.  

 

Vi anser att det är svårt att generalisera vårt resultat då vi har få respondenter, dock har vi fått 

fram liknande resultat som återfinns i andra studier. Vilket gör att vi ändå kan se att 

familjehemsföräldrar delar liknande upplevelser vad gäller vården av ett barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har vidare diskuterat kring valet av metod och 

dess påverkan på studien och våra respondenter. Vi ställer oss frågande kring om antalet 

respondenter hade ökat om vi istället valt att göra en enkätundersökning, samt om våra 

respondenters svar har påverkats av vår närvaro. Vi undrar om det kan ha uppstått en rädsla 

inför att uppfattas eller missförstås, kan detta i sin tur ha gjort att respondenternas svar var 

reserverade.   

 

Vi har slutligen diskuterat kring sekretess inom sjukvården. De barn med neuropsykiatriska 

funktionedsättningar som är placerade hos våra respondenter har kontakt med andra 

myndigheter sås om BUP, habilitering och socialtjänst. Myndigheter inom vården har ofta 

sekretess, vi har diskuterat om detta kan försvåra vården som barnen får då, 

familjehemsföräldrarna och personal inom HVB-hem inte involveras i vad som händer hos till 

exempel kurator. Då exempelvis en kurator inte kan informera föräldrar om vad som 

diskuterades under möten ifrågasätter vi då om de kan hjälpa barnen fullt ut, då de inte får all 

information om barnens problem. Vi förstår vikten av sekretess, men det uppsåt en slags 

återvändsgränd för familjehemsföräldrar och personal då de aldrig kan få en full insyn i 

barnets problem.   
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Slutsatser 
 

Nedan skall vi presentera några slutsatser vi har kommit fram till. 

  

-          De resultat som framkommit i vår studie stämmer väldigt mycket med resultat från 

tidigare forskningar. Familjehemföräldrarna vi har intervjuat förklarar att de känner glädje 

över att kunna erbjuda ett barn ett varmt, lyckligt och kärleksfullt hem. Det uppstår självklart 

vissa svårigheter och frustration över att vårda ett barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar men vi drar slutsatsen att glädjen överväger svårigheterna. 

  

-          Vårt resultat visar att familjehemföräldrar och HVB-hem personal anser att barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårigheter i det sociala samspelet och 

relationer, detta visar sig påverka barnens skolgång samt kamratrelationer. Vår slutsats är att 

de barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårigheter vad gäller skola och 

relationer på grund av diagnoserna. 

 

-          Vår slutsats vad gäller möjligheter för de placerade barnen med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är att de får möjlighet att lära och utvecklas under sin tid i familjehem 

eller HVB-hem. Tidigare forskning samt våra respondenter fastställer att barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med rätt stöd och hjälp kan utvecklas och leva ett 

relativt vanligt liv. 

  

-          Resultatet visar att det finns många skillnader mellan barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och barn utan funktionsnedsättningar. Även tidigare forskning och 

litteratur som rör vid ämnet fastställer skillnaderna. Vår slutsats är att respondenterna förstår 

och ser dessa skillnader men att de försöker behandla alla sina barn lika.  

Vidare forskning 
Vår studie rör upplevelser kring vården av ett barn med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Studier om detta ämne är väldigt bristande och vi har inte lyckats hitta 

mycket forskning om detta. Det vore intressant att undersöka hur många barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det finns placerade i familjehem och HVB-hem. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilka skillnader det finns i vården av ett barn 

med och utan en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Överlag skulle det behövas mer 

studier om detta område, både vad gäller vården på HVB-hem och i familjehem. Det finns 

idag inte mycket forskning om vården som ges på HVB-hem eller forskning om 

familjehemsföräldrars upplevelser (Riksrevisionsverket, 2002; Sallnäs, 2000; Andersson, 

2001).  
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Bilaga 1 

Intervjuguide- Familjehem 

 

Bakgrundsfrågor 

Varför valde ni att bli familjehem?   

Har ni biologiska barn? Hur påverkades de av placeringen?  

Hur många placeringar har ni haft? Hur många placeringar av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har ni haft? (förklara vad vi menar) 

Har ni fått någon utbildning kring diagnoser innan placeringen?  

Processen vid placering 

Hur kände ni inför att ta emot en placering av ett barn/ungdom med en diagnos? 

Hur upplevde ni processen vid placeringen? Hur den gick till? Tidsaspekt?  

Hur var den första tiden efter placeringen?  

Vad hade ni för krav på er innan placeringen? 

Fick barnet och/eller de biologiska föräldrarna under processen, delta i bestämmandet av 

familjehem? 

Vilka svårigheter upplevde ni fanns vid placeringen? (tidsaspekt, utbildning, samarbete, 

relation till biologiska föräldrarna?)  

Familjehemsföräldrarnas upplevelser av placeringen  

Hur ser er relation till de biologiska föräldrarna ut? 

 Hur ser relationen mellan barnet och de biologiska föräldrarana ut? 

Vad har ni för rutiner?   

Hur är er relation till barnet? 

Skola och fritid  

Har barnet några särskilda behov som kräver mer hjälp och tid? 

Ser ni några svårigheter med att tillgodose alla barnets behov? 

Hur fungerar barnets skolgång? 



  
 
 

Påverkas den av diagnoser tror ni? 

Hur ser barnets fritidsaktiviteter ut?  

Hur ser relationen till kamrater och nätverk ut? 

Hur är relationen mellan er och barnet? 

Skillnader och likheter 

Vilka skillnader finns det jämfört med andra placerade barn?  

Vad gäller skolgången? 

 Kamratrelationer?  

Dagliga rutiner?  

Kontakt med de biologiska föräldrarna?  

Myndighetskontakt? 

Har ni sett några skillnader vad gäller att ta hand om ett barn med respektive utan diagnos? 

Finns det några likheter? 

Möjligheter vs Svårigheter 

Vilka möjligheter uppstod för barnet vid placeringen? 

Vilka svårigheter kan uppstå vid en placering? 

Vilken slags hjälp och stöd fick ni vid placeringen och av vem? 

Hur fungerar det att vara familjehem till barn med diagnoser?  

Avslutningsfrågor 

Hur kan stödet till familjehem som tar emot barn med en neuropsykiatrisk diagnos förbättras? 

Har ni något att tilläga som vi inte frågat om? 

 

 

 

  



  
 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide- HVB-hem 

 

Bakgrund 

Vad har ni för utbildning? 

Hur länge har du/ni jobbat på behandlingshem? 

Har ni jobbat på olika behandlingshem? 

Vilka då?  

Olika målgrupper? 

Vad har ni för arbetsuppgifter? 

Anser ni att det krävs speciella kunskaper i ert arbete? 

Behandling 

Hur ser första tiden efter en placering ut? 

Vilket fokus har behandlingen? 

Hur ser de vardagliga rutinerna ut kring ungdomarna? 

Hur ser deras behov ut? 

Vilka extra hjälpmedel krävs i arbetet? (rullstolar, större bilar, leksaker, omgivning?) 

Relationer 

Hur ser relationen mellan barnen och föräldrarna ut? 

Hur ser kamrat relationerna ut? 

Skola och fritid 

Hur ser deras skolgång ut? 

Påverkas den av diagnosen? 

 Hur ser ungdomarnas fritid ut?   

Vad krävs från skolans sida för att dessa ungdomar ska klara av en skoldag? 

Skillnader och likheter 



  
 
 

Vilka skillnader finns det jämfört med andra placerade barn?  

Vad gäller skolgång? 

Kamratrelationer?  Nätverk? 

Dagliga rutiner?  

Möjligheter vs Svårigheter 

Vilka möjligheter finns i arbetet med ungdomar med diagnoser?  

Vilka svårigheter finns i arbetet med ungdomar med diagnoser?   

Finns det några möjligheter med att placera ett barn med diagnos på ett HVB-hem? 

Finns det några svårigheter? 

Avslutande frågor 

Vilka likheter och skillnader finns i behandlingen av dessa barn? 

Vill ni tillägga något som vi inte frågat om? 


