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_________________________________________________________________________ 

The purpose of this study is to illustrate how family home secretaries are discussing the 

conditions and importance of the biological children in foster families. Through this we want 

to gain an understanding of the subject and contribute with knowledge that can generate further 

research. Previous research shows that biological children are under prioritized in foster care. 

We were curious about what foster care secretary’s actually do for this group of individuals in 

their work. To get this information we interviewed six social workers who works with foster 

care. Our six informants were located in different municipalities in southern Sweden. The 

theoretical perspective we used were the norm of the core family, from private to public and 

the last theory we used were risk- and protection factors. The qualitative method for the study 

was semi- structured interviews that we transcribed and coded for our results. The results shows 

that the biological children gets often overridden due to the lack of resources and that the 

different municipalities argue differently about the need to support the biological children. The 

biological children in fosterfamilies has an important roll and meaning for the fosterchildren’s 

wellbeeing. Another result show that familychanges affects the biological children but the 

social workers dont’t reflect about that. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Familjehemsvården och den sociala barnavården i Sverige har en historia som sträcker sig mer 

än 200 år tillbaka i tiden. Vårt land har en lång tradition av att placera föräldralösa eller 

övergivna barn i vad som idag benämns med socialtjänstens terminologi som familjehem 

(Sallnäs, 1999, s.124). Att vara familjehem betyder inte enbart att välkomna ett annat barn in i 

den redan befintliga familjen utan det innebär en rad olika omställningar, för den mottagande 

familjens alla medlemmar (Höjer & Nordenfors, 2006, s.13).  

Samhället, kulturen och den sociala konstruktionen som finns idag påtalar det faktum att alla 

barn ska få vara en del av en familj. I en familj ska barnets bästa beaktas, och för att ett barn 

ska anses kunna växa upp under goda förhållanden krävs det att familjen präglas av kärlek, god 

omsorg och omvårdnad, uppmuntran till medinflytande, stimulans och en trygghet. Barnets 

bästa är även ett begrepp som är ledande för socialtjänstens arbete när de placerar barn i 

familjehem. Barnets bästa är något som ska beaktas gällande alla barn, även familjehemmets 

biologiska barn. När socialtjänsten placerar ett barn i ett familjehem är det inte enbart det 

placerade barnet som påverkas av alla omställningar utan det biologiska barnet påverkas också 

(Höjer, 2001, s.32).  Begreppen ovan kan kopplas med det som idag anses vara den bästa 

familjära strukturen att låta ett barn växa upp i, i en så kallad kärnfamilj. Bäck-Wiklund och 

Johansson (2003, s. 214) menar att kärnfamiljen på något sätt upplöses när den får en ny 

familjemedlem, och det är precis det som sker i och med uppdraget som familjehem.  

Det finns många olika faktorer som spelar in när familjehemskonstellationen ska tillvarata 

begrepp som barns behov och deras delaktighet. När den befintliga familjen blir ett familjehem 

och tar emot barn för stadigvarande vård och fostran blir socialtjänsten en “del” av familjen 

(Höjer, 2001, s.9, 14). I en sådan process förflyttas även fokus. När familjen som blivit 

familjehem går från att vara en enskild familj till att bli föremål för insyn av myndigheter, 

tenderar familjehemmets biologiska barn att hamna i skymundan i och med socialtjänstens 

verksamhet (Larsson 2001, i Frostensson & Moberg 2004, s. 21- 22). Idag är det kommunerna, 

och därmed socialtjänsten, som har ansvaret för familjehemsvården i Sverige. Det är dem som 

ska erbjuda utbildning, följa upp och säkerställa att familjerna bedriver vård och omsorg av god 

kvalitet (Socialtjänstlagen 2001:453). Det som här benämns som familj riktar sig dock mer mot 

familjehemsföräldrarnas roll, inte familjen som en enhet och helhet. Det visar sig att de 

biologiska barnen sällan uppmärksammas och inkluderas i socialtjänstens arbete kring en 
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familjehemsplacering. De biologiska barnen blir alltså fråntagna en delaktighet i uppdraget, och 

därmed även i konstellationen av den numer offentliga familjen (Socialstyrelsen, 2012, s. 34). 

Det finns studier som visar på att de biologiska barnens perspektiv har blivit åsidosatt i politik, 

forskning, lagstiftning och praxis, vilket innebär att stödet och arbetet för dessa barn är 

begränsat (Noble-Carr et. al., 2014, s.4). De biologiska barnen nämns inte i den nuvarande 

lagtexten som berör familjehemsvården. Informationen och något att gå efter vad gäller dessa 

barn i familjehem är något som är en bristvara för familjehemssekreterarna. Utifrån det menar 

Höjer (2001) på att det finns en betydande anledning att fundera över deras, de biologiska 

barnens, synsätt och påverkan av att vara ett familjehem (ibid. 159- 160). Att det här är ett 

fenomen som behöver uppmärksammas grundar sig även i att tidigare forskning visar resultat 

på att de biologiska barnen är en bortprioriterad grupp som ibland tenderar att få rollen som 

medhjälpare till sina föräldrar i uppdraget. De biologiska barnens roll är inte att uppfostra och 

lära, utan att leka och att få vara barn (Höjer, 2001, s.159). I socialtjänstens arbete ingår det att 

på olika sätt fokusera på barn och ungas mående, och idag ligger det arbetet hos kommunens 

socialsekreterare. Det är viktigt att socialsekreterare som arbetar med familjehemsfrågor 

beaktar barnets bästa och därmed lägger barnets behov och emotioner i fokus, gällande alla 

barn (Socialstyrelsen, 2016, s.2- 4).  

1.2 Problemformulering 

Bara under år 2014 var det drygt 29 300 barn och unga som någon gång var placerade enligt 

Socialtjänstlagen(SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Oavsett 

om insatsen är beslutat enligt SoL eller LVU är familjehem den vanligaste placeringsformen 

under samma år (Socialstyrelsen, 2015, s.2).  Socialtjänsten ser gärna att tänkta familjehem har 

ett eller fler biologiska barn sedan innan. Med detta som grund skulle det alltså betyda att det, 

samma år, år 2014 rimligtvis fanns lika många biologiska barn som var anknutna till ett 

familjehem genom sin egen familj. I relation till socialt arbete är detta ett forskningsproblem 

som är värt att belysa eftersom de biologiska barnens familjer förändras när ett barn placeras i 

deras hem. Förekomsten av stöd från socialtjänsten för dessa barn är oanträffbar i den lagtext 

och de riktlinjer som socialsekreterare arbetar efter. Där ser vi att det finns en kunskapslucka 

och det blir där av intresse att utifrån familjehemssekreterares perspektiv ta reda på hur stödet 

och arbetet till de biologiska barnen i familjehem ser ut. Vad görs det egentligen för den här 

gruppen individer i familjehemmen?  
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1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa hur familjehemssekreterare resonerar kring de 

biologiska barnens villkor och betydelse i ett familjehem. Genom detta vill vi få en förståelse 

för ämnet och därtill bidra med kunskap som kan generera till fortsatt forskning.  

1.4 Frågeställningar  

• Hur beskriver familjehemssekreterare sitt arbete med de biologiska barnen i ett 

familjehem? 

• Vilken funktion och roll anser familjehemssekreterare att de biologiska barnen har i 

uppdraget som familjehem?  

• Hur arbetar familjehemssekreterare för de familjära förändringar som de biologiska 

barnen utsätts för?  

1.5 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån familjehemssekreterares beskrivningar för att få svar på 

studiens frågeställningar. Den avgränsningen gjordes för att vi ville komma åt de personer som 

har det främsta ansvaret för familjehemsfrågor. Vi hade kunnat involvera annan personal, eller 

enhetschefer som likväl har kunskap om studiens område, men utifrån tidsramen och studiens 

omfattning valde vi att inrikta oss på familjehemssekreterarna i olika kommuner i södra Sverige. 

Valet av kommun gjordes dels utifrån vår egna geografiska position men likväl utifrån de 

kommuner som ansåg sig ha tid och en vilja att medverka i studien. En annan aspekt vi från 

början tänkte ta med i studien var att ta reda de biologiska barnens egna berättelser om hur de 

upplevt stödet från socialtjänsten, och därmed jämföra dem med familjehemssekreterarnas svar, 

men även här fick den avgränsningen göras på grund av tid och etiska överväganden.  

Vi är väl medvetna om att ett antal referenser i vår studie kan anses vara äldre än önskat. Dock 

är det på grund av den begränsade forskningen om ämnet som gör att vi har använt oss av dem. 

Vi har diskuterat detta och haft det i åtanke men eftersom att dem berör det som vi vill belysa 

och därmed är av relevans för vår studie har vi valt att använda dem som källor. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis presenteras studiens problembakgrund och problemformulering. Därefter 

kommer studiens syfte och forskningsfrågor att introduceras. I uppsatsens kommande del ges 

en kort bakgrund till vad ett familjehem är och innebär. Uppsatsen har sin grund i tidigare 

forskning och de teoretiska ansatser som studien innefattar. Därför kommer du som läsare i 
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avsnittet som följer få en inblick i vad som tidigare gjorts inom studiens ämne samt de olika 

teoretiska ansatser som studiens empiriska material kommer att analyseras utifrån. Vidare 

presenteras de metodologiska överväganden som vi har gjort i och med insamlandet av det 

empiriska materialet samt hur vi har gått tillväga under uppsatsens uppbyggnad och 

genomförande. Resultatdelen kommer att presentera det insamlade materialet som frambringats 

utifrån de intervjuer som gjorts. Tillsammans med resultatet kommer de teoretiska ansatserna 

och studiens tidigare forskning noggrant undersökas i nästkommande del, i det så kallade 

analysavsnittet. I studiens sista del återfinns slutsatser och diskussion där de sista bitarna faller 

på plats samt sammanfattas, därefter följer förslag till fortsatt forskning. Slutligen får du ta del 

av bilagor och referenslista.  

 

2. Vad ett familjehem är och innebär 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vad ett familjehem är och innebär, detta för att ge 

en bakgrundsinformation inför vad studiens forskningsområde kommer att handla om.  

 

Familjehem är idag den i särklass vanligaste placeringsformen i Sverige. Ett familjehem 

definieras som ”ett särskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt, alltså att den kontinuerligt bedrivs i förvärvssyfte” (3 kap. 2 § SoF). Ett 

familjehem kan antingen vara ett hem i barnets sociala nätverk eller ett hem där inte någon 

tidigare relation finns mellan barnet och familjehemmets medlemmar (Socialstyrelsen, 2012, 

s.25). Anledningen till att ett barn placeras utanför det biologiska hemmet beror mestadels på 

att barnets biologiska föräldrar på olika sätt brister i omvårdnaden av barnet. Det är då 

myndigheterna kan göra ett omhändertagande av barnet med stöd av lagen om vård av unga 

(LVU) eller socialtjänstlagen (SoL). Lagen om vård av unga är en tvångslagstiftning vilket 

innebär att ett barn kan placeras i ett familjehem utan samtycke från barnet eller barnets 

föräldrar om rekvisiten uppfylls i denna lag. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och där 

finns ett samtycke från barnets vårdnadshavare som underlag för placeringen.  

För vård utanför det egna hemmet, gäller den svenska sociallagstiftningens huvudprinciper om 

kontinuitet, flexibilitet och närhet. En annan princip som familjehemsvårdens arbete utgår ifrån 

är likväl principen om barnets bästa. Vad som är barnets bästa är inte specifikt definierat av 

lagen, utan principen är ett resultat av en avvägnings-bedömning utifrån varje enskild situation 
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och person. Det är den kommunen som har verkställt uppdraget av familjehemmet som har 

ansvaret för ytterligare hjälp- och stödinsatser som kan komma att bli aktuella under 

placeringstiden, alltså inte bara ansvaret för de insatser som har samband med det ursprungliga 

hjälpbehovet (Socialstyrelsen, 2012, s.39-41). Familjehemmet som uppdrag och vårdform 

inkluderar många olika parter och perspektiv; socialtjänsten och dess personal, andra 

myndigheter, det placerade barnet och dess biologiska föräldrar, familjehemsföräldrarna och 

deras biologiska barn. De biologiska barnen uppmärksammas sällan från socialtjänstens sida 

som delaktiga i uppdraget (Socialstyrelsen, 2012, s. 34). 

Kapitel 6 i Socialtjänstlagen handlar om vård utanför det egna hemmet, där står allt som 

socialtjänsten ska beakta när ett barn placeras utanför det egna hemmet. I lagtexten kap 6 § 7b 

framgår det att Socialnämnden ska följa upp vården i familjehemmet genom regelbundna 

personliga besök, enskilda samtal med det placerade barnet samt samtal med den eller dem som 

tagit emot barnet. Här i lagtexten definieras inte vilka som räknas med i “den eller dem” men 

förhoppningsvis kan det tänkas vara alla i familjehemmet, även de biologiska barnen. Utöver 

det, om nu det är tänkt att de biologiska barnen räknas in där, är det de enda som finns att 

urskilja om just den här gruppen barn. Informationen är alltså bristfällig vad gäller de biologiska 

barnen i familjehem utifrån hur socialtjänstens och dess personal ska beakta dessa individer 

utifrån den aktuella lagtexten.  
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3. Tidigare forskning 

Den här studien avser att belysa hur familjehemssekreterare ser på de biologiska barnens 

betydelse i ett familjehem, och därtill hur de beskriver sitt arbete med dessa individer. Därför 

kommer vi i det här avsnittet att ta upp tidigare forskning som berör det formella stödet för de 

biologiska barnen, hur det är att vara ett biologiskt barn i ett familjehem samt hur barn överlag 

påverkas av förändringar och därtill hur familjehemssekreterare stödjer det. Många av 

referenserna i kommande avsnitt är från början av 2000- talet. Detta är vi medvetna om men vi 

ansåg att dessa var av relevans för vår studie och valde därför att ha med dem.    

3.1 En bortprioriterad grupp 

Tidigare forskning som gjorts visar att ett formellt stöd för biologiska barn i ett familjehem är 

begränsat, och att vidare forskning därtill behöver ske för att kunna fånga upp omsorgens 

betydelse för dessa barn och unga (Noble-Carr et. al, 2014, s.4). Det urskiljs även att föräldrar 

i familjehem anser att olika stödfunktioner för deras biologiska barn hade varit en angelägenhet 

för att låta barnen bli mer delaktiga i uppdraget som familjehem (Larsson, 2001 i Frostensson 

& Moberg, 2004, s. 22). Här belyses två olika perspektiv om liknande aspekter, alltså att något 

som idag har konstaterats är begränsat ser människor som betydelsefullt och relevant för att 

uppnå ett bättre helhetsresultat. 

Noble-Carr et. al (2014) ser i sin studie att de biologiska barnens synsätt är en frånvarande del 

i politik, forskning, lagstiftning och praxis. De biologiska barnen är undervärderade, 

oförberedda och får inte komma till tals i dagens familjehemsvård. Barnen får inget formellt 

stöd trots deras viktiga roll i ett familjehem (ibid, s.4). Cossar et. al (2014) tar i sin studie upp 

att det är socialarbetaren som har ett centralt ansvar när det kommer till barns rätt till ett 

meningsfullt deltagande. Detta gör att barnen i första hand är beroende av socialarbetaren för 

att ha möjlighet till någon som helst grad av delaktighet. Personalen på socialtjänsten måste se 

över sin kvalitet när det handlar om att se alla barns önskemål och känslor. De måste prioritera 

en direktkommunikation med barnen, alltså inte gå via sekundära källor och att de måste arbeta 

för att slutligen kunna skapa en positiv relation till barnen (ibid, s.103,110).  

Familjehemsföräldrarna i Larsson studien (2001) skulle gärna se sina biologiska barn ta del av 

utbildningar, åldersrelaterade träffar, temadagar, läger och samtalsgrupper med andra barn som 

befinner sig i liknande situationer. Föräldrarna har uttryckt en oro över att deras biologiska barn 

känner sig ensamma, och att stöd i någon form skulle minska den känslan och istället hjälpa till 

att öka deras förståelse och delaktighet i uppdraget (Larsson, 2001, i Frostensson & Moberg, 
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2004, s. 22). Forskning visar alltså på att föräldrar i familjehem är måna om att deras biologiska 

barn har det bra. Dock finns det resultat som tyder på att personal på socialtjänsten enbart har 

uppmärksammat en fjärdedel av de biologiska barnen i studiens tillfrågade familjehem, och att 

endast i fem familjer hade socialsekreteraren fört en dialog med de biologiska barnen (ibid. 

s.23). 

Tidigare forskning visar på att socialarbetaren sitter med ett enormt ansvar när det gäller olika 

stödfunktioner. Flera parter inom familjehem och familjehemsvården vill att det formella stödet 

ska stärkas och utvidgas för att ha någon chans att synliggöra de biologiska barnens betydelse 

i familjehemskonstellationen, men för att kunna uppnå sådana funktioner krävs det alltså att de 

som har den formella makten tar tag i sitt ansvar.  

3.2 Rollen att vara biologiskt barn i ett familjehem 

Det finns inte många tidigare studier som tar upp de biologiska barnens beskrivningar av deras 

upplevelser och uppfattningar om att vara en del av ett familjehem. Ur ett forskningsperspektiv 

råder det dock en viss fundering och oro kring att biologiska barn i familjehem får till sig rollen 

som “Child who foster”, alltså att de tenderar att bli “medhjälpare” till sina föräldrar när de 

gäller omvårdnaden av de placerade barnen samt när det kommer till känslomässiga och 

praktiska situationer (Höjer, 2001, s.159). Forskningens oro ligger i att barnens roll går från att 

leka och vara barn till att istället bli en variant i vuxenvärlden. Bengt Sandin har ett citat i 

Skolverkets bok (2010) som beskriver att barn med en roll som innebär att snabbt lära sig 

vuxenbeteenden och de normsystem som gäller i vuxenvärlden samt de barn som delar 

vuxenvärldens erfarenheter får sin barndom fylld med prestationskrav och förväntningar (ibid, 

s.14). 

I och med dagens samhällsideal finns det krav på att barn ska bli kompetenta, delaktiga, 

medvetna och ansvarsfulla medborgare i avsevärda sammanhang (Skolverket, 2010, s.16). I en 

familjehemskonstellation ökar detta ansvaret och de biologiska barnens funktion och betydelse 

blir mer till en del av en medveten “uppfostringsstrategi”. Föräldrarna i Höjers (2001) studie 

anser att uppdraget som familjehem fungerar som en metod för att ge deras biologiska barn en 

lektion i att utveckla empatisk förmåga och få ökade livsinsikter (ibid, s.219). Skolverket (2010) 

påvisar även det faktum att det är viktigt att ta hänsyn till barns yttre omgivning, bestående av 

sociala relationer, men samtidigt att det är av minst lika stor vikt att inte glömma bort deras inre 

liv, alltså deras egna tankar och känslor. Barn ska få vara barn och ses som kompetenta 
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människor med samma villkor och rätt till att synas, höras och mötas med respekt för sina 

åsikter precis som vuxna människor (ibid, s.11- 12, 15).  

I uppdraget som familjehem glöms de biologiska barnen bort och tidigare studier visar alltså att 

deras roll och funktion går från att vara ett barn, och allt vad det innebär, till att istället hastigt 

bli förlagda in i vuxenvärlden. 

3.3 Hur barn påverkas av förändringar och hur familjehemssekreterare stödjer det 

Tidigare forskning som avser hur barn påverkas av olika förändringar i deras uppväxt visar att 

barn sällan förblir oberörda när något annorlunda och abrupt inträffar (Lagerberg & Sundelin, 

2000, s.210-211). Barn som har upplevt familjära förändringar tenderar att ha sämre kognitiv 

förmåga och beteendeutfall än de barn som kommer från intakta familjer (Ryan, Claessens & 

Markowitz, 2013-14, s.11). Barn tar in verkligheten steg för steg och författarna menar därmed 

på att en omorganisering i en familj är påfrestande för barnen eftersom att barn vill ha 

kontinuitet, stabilitet och en förutsägbar livssituation. 

Hur familjehemssekreterare arbetar med de biologiska barnen i familjehem i Sverige finns inte 

särskilt mycket skrivet om, kanske för att fokuset främst ligger på arbetet och samarbetet med 

föräldrarna i familjehemmet (Höjer & Nordenfors, 2006). I Höjers och Nordenfors (2006) 

studie urskiljs det dock att de biologiska barnen, som inte önskar någon kontakt eller stöttning 

ifrån familjehemssekreterarna, uppfattar familjehemssekreterarna som "ett störande inslag i 

familjelivet" (Höjer & Nordenfors, 2006, s.167). De biologiska barnen i studien menade på att 

de inte kände sig delaktiga i uppdraget och blev istället bara besvärade när 

familjehemssekreterarna kom på hembesök, eftersom att ingen tid eller någon vilja som riktades 

mot dem (Ibid, s.164-167).   

I skymundan av det svenska arbetet visar internationell forskning på att familjehemssekreterare 

i Storbritannien däremot uppmärksammar de biologiska barnen i familjehem genom att bland 

annat erbjuda dem att genomgå ett program, Integrated Service Programme (ISP). Programmet 

ska erbjuda biologiska barn uppbackning med eventuella stöd- och hjälpinsatser som är 

relaterade till familjehemsuppdraget och förändringarna som medföljer. Programmet inkluderar 

ett arbete som riktar sig till den enskilda individen och hens egna behov. Om ett behov anses 

finnas är det alltså familjehemssekreterarnas ansvar att se till att behovet av stöd blir tillgodosett 

(Spears & Cross, 2003, s.39). En annan internationell studie från Storbritannien visar goda 

resultat på att biologiska barn bör involveras i rekryteringsprocessen och att dessa barn bör få 

tillgång till litteratur samt ett utformat stöd som är lämpat för deras ålder och anpassat till deras 
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situation (Martin & Stanford, 1990, i Watson & Jones, 2002, s. 54.) Vikten av att 

uppmärksamma de biologiska barnen genom att se till att dem får stöttning, blir lyssnade på 

och engageras i diskussioner som har med familjehemsuppdraget att göra skulle hjälpa till att 

minska deras negativa upplevelser och tankar om förändringarna som de varit med om (Spears 

& Cross, 2003, s.45). 

En av flera orsaker till det bristande stödet till biologiska barn i familjehem menar Brannen et. 

al (2000) kan förklaras med att familjehemssekreterarna ser de biologiska barnen som en del av 

familjen, och därmed familjehemmet som helhet, och inte som enskilda individer med behov 

av egna rättigheter. Bristen på uppmärksamhet från myndighetens personal menar Höjer (2006) 

gör att de biologiska barnen framstår som osynliga. Höjer et. al (2013) har i deras internationella 

studie kommit fram till flera aspekter som är viktiga i arbetet med biologiska barn i familjehem. 

Ett arbete som de anser att familjehemssekreterare bör upprätthålla och fortskrida. Allt handlar 

om ett pågående stöd ifrån de professionellas sida. Det gäller att ge barnen information som är 

relevant och nödvändig samt få dem att känna sig involverade, kompetenta och att de är en del 

av helheten av familjehemsuppdraget. Detta genom att engagera dem i den så kallade 

uppfostringsprocessen, säkerställa att personalen har god kunskap, ge de biologiska barnen 

tillstånd till att diskutera svårigheter samt se till att värna om att barnen får egentid med 

föräldrarna (ibid, s.5-6).  

Tidigare forskning som avser stöd till biologiska barn från familjehemssekreterare är det mest 

internationell forskning som skildrar. Men för att undvika att ett barn ska hamna i långvariga, 

intensiva och bottenlösa reaktionskanaler, i och med en förändring, visar studier på att barn bör 

mötas med lyhördhet och omsorg (Lagerberg & Sundelin, 2000). Av den orsaken är det viktigt 

att understryka en god kontakt med de biologiska barnen i familjehem, inte bara i det akuta 

skedet utan även under tiden som placeringen pågår. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning som gjorts kring hur biologiska barn uppmärksammas under 

familjehemskonstellationen kan följande beskrivas: De biologiska barnen blir sällan 

uppmärksammade från socialtjänstens sida, trots att familjehemssekreterarna har ett ansvar för 

att tillgodose barnens rätt till delaktighet i uppdraget. Den roll som de biologiska barnen inträder 

när familjen blir ett familjehem är att de tenderar att bli medhjälpare till sina föräldrar och ta på 

sig ett större ansvar för det placerade barnet än vad de borde. Det biologiska barnen går från att 

vara barn till att få en mer vuxen roll i familjen. 



 

14 

 

Internationell forskning skiljer sig markant från den svenska. Internationellt sett blir de 

biologiska barnen erbjudna att gå ett program för att kunna få stöd och uppbackning från 

socialtjänsten. Barn påverkas märkbart av familjära förändringar och det kan vara påfrestande 

för dem eftersom att barn vill ha, och behöver, kontinuitet, stabilitet och en förutsägbar 

livssituation. En forskare inom ämnet förklarar det bristfälliga arbetet gentemot de biologiska 

barnen som att det finns en möjlighet att familjehemssekreterarna ser de biologiska barnen som 

en del av familjen, och inte som enskilda individer med behov av egna rättigheter. Den bristande 

uppmärksamheten till de biologiska barnen leder till att de blir osynliga i 

familjehemsuppdraget.  

Den tidigare forskning som beskrivits ovan anses vara relevant i studien eftersom att syftet är 

att undersöka vad familjehemssekreterare gör för de biologiska barnen i familjehem samt hur 

de uppmärksammar dessa barn i familjehemsuppdraget. 

 

4. Teoretisk ansats 

I det här avsnittet kommer vi att presentera våra valda teoretiska ansatser för att belysa studiens 

forskningsproblem. Vi har valt att utgå ifrån normen av kärnfamiljen, från privat till offentlig 

samt risk- och skyddsfaktorer för att besvara studiens frågeställningar och senare analysera det 

insamlade materialet som studien ger oss. Dessa teoretiska ansatser hjälper oss att begripliggöra 

de förändringsprocesser som biologiska barn är en del av i uppdraget som familjehem. De 

hjälper även till att förstå hur familjehemskonstellationen omskapar den befintliga familjen 

samt hur socialtjänsten bör tillhandahålla vissa aspekter i sitt arbete. Alla teorierna är kopplade 

till familjehemsuppdraget i sin helhet men även till de enskilda biologiska barnen. Teorierna 

gör det möjligt för oss att se helheten av förändringsprocesserna som det medför att bli 

familjehem både utifrån ett familjärt perspektiv, organisatoriskt perspektiv och ett samhälleligt 

perspektiv. De hänger samman på de sättet att de på ett eller annat sätt kompletterar och förenar 

vad ett familjehemsuppdrag innebär. Även i detta avsnitt återkommer vissa äldre referenser, 

men då de berör våra teoretiska utgångspunkter anser vi att de är relevanta för vår studie. 

Säkerligen finns det mer tidsaktuella källor men dessa har inte vi funnit.  

4.1 Normen om kärnfamiljen 

För att förklara forskningsproblemet i den här studien är den normativa föreställningen om 

kärnfamiljen relevant. Vad som i detta sammanhang benämns som kärnfamilj är att mor, far 

och barn är en fungerande och intakt familj som lever ett gott liv tillsammans. Nordenfors 



 

15 

 

(2006) beskriver familjen som den mest eftertraktade samlevnadsformen och att normen om 

kärnfamiljen är en modell för vad som beskriver något gott och naturligt (Brembeck, 

1998, Makrioniti, 1994, i Nordenfors, 2006, s. 19). Även att den normativa föreställningen om 

att kärnfamiljen är den mest önskvärda konstellationen av en familj existerar åtskilliga typer av 

familjekonstellationer i vårat samhälle. Något som är gemensamt för alla familjeliv är dock att 

familjen ska finnas nära, bestå av goda relationer, god omsorg och ett ansvarstagande gentemot 

varandra (Silva & Smart, 1999, i Höjer, 2001, s.32). Larsson Sjöberg (2000) beskriver hur 

kärnfamiljens system är samordnat med hjälp av ritualer och rutiner som organiserar 

familjemedlemmarnas liv. Kärnfamiljens identitet får stabilitet och bevaras genom dessa vanor 

som leder till förtydligande av familjemedlemmarnas olika roller, men även vilka regler och 

normer som styr familjen (Larsson Sjöberg, 2000, i Andersson & Brännmark, 2006, s.11).  

I och med att kärnfamiljen byter karaktär och rekonstrueras när den blir ett familjehem ändras 

därtill familjens sammansättning samt de givna regler och normer som familjen involverar. Alla 

familjemedlemmar påverkas i denna process. Tanken kring att barn ska få vara barn och att i 

och med uppdraget som familjehem, där de biologiska barnen tenderar att hamna i skymundan, 

är det svårt att upprätthålla den normativa föreställningen om en kärnfamilj. Därför är det 

väsentligt att ta reda på hur familjehemssekreterare uppfattar denna förändringsprocess i 

kärnfamiljen för de biologiska barnen. 

4.2 Från privat till offentlig 

Att gå från den redan befintliga familjen till att bli ett familjehem innebär en rad olika 

förändringar och omställningar. Föräldrarna i familjehemmet utför ett uppdrag åt kommunen, 

då de tar emot ett barn för att fostra, vårda och ombesörja i sitt egna hem. Uppdraget är avlönat, 

alltså att det utgår en ekonomisk ersättning för det arbete som föräldrarna genomför. Uppdraget 

fastställs och verkställs med ett avtal mellan föräldrarna och kommunens socialtjänst. 

Socialtjänsten och föräldrarna kommer därefter att dela på ansvaret. I och med den processen 

tenderar familjens biologiska barn att hamna i andra hand (Höjer, 2001, s.9). Där och då har 

familjen gått från att vara privat till att bli offentlig. Den privata familjen beskrivs som en 

fristad, en enhet som är barnens egna, och dit barnen ska kunna dra sig tillbaka och bara vara. 

Förändringen som sker genom processen att gå från att vara privat till offentlig bidrar till att 

tryggheten försvinner och det blir inte längre till en självklarhet att föräldrarna, familjen och 

hemmet blir barnens egna säkra plats. Definitionen av “sitt” tynas bort och bekymret av att 

någon annan står bredvid och beaktar blir realitet (Nordenfors, 2006, s.88).  
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Att utgå ifrån teorin som tar upp förändringsprocessen att gå från att vara en privat familj till 

en offentlig familj kommer att användas i analysen för att beskriva vikten av 

familjehemssekreterarnas syn på de familjära förändringar som de biologiska barnen kan 

komma att uppleva.  

4.3 Risk- och skyddsfaktorer 

Risk- och skyddsfaktorer är ett perspektiv under teorier om barns utveckling (Socialstyrelsen, 

2015). Lagerberg och Sundelin (2000, s.329) tar upp att kunskap och användning av risk- och 

skyddsfaktorer och dess kooperation bör finnas med vid ett utredningsarbete. Därmed gör det 

att risk- och skyddsfaktorer idag är väsentliga begrepp inom socialtjänsten och arbetet som 

bedrivs. Socialstyrelsen (2015) menar att under utredningsarbetet och därtill kommande 

uppföljningar har svårigheter om resurser uppmärksammats som forskning idag har identifierat 

just som risk- och skyddsfaktorer för olika psykosociala problem (ibid. s.21). Resonemang om 

risker och skydd för barn i olika sammanhang är alltså av betydelse för ett fungerande och 

funktionellt arbete (Freij, 2006, s.11). 

Risk- och skyddsfaktorer är ett sätt att bättre förstå ett barns situation och utifrån det kunna ge 

barnet ett individanpassat stöd och ett hållbart skydd, därför är det av betydelse att 

socialtjänstens personal har kunskap om samt känner till att faktorerna påverkar barnet på olika 

sätt (Socialstyrelsen, 2015, s.20-21). Socialarbetaren måste vara uppmärksam för att det ibland 

är samma faktorer som gör att ett problem uppstår och att problemet sedan fortsätter. De flesta 

risk- och skyddsfaktorer är att beakta som dynamiska, alltså att det är möjligt att påverka, därför 

måste personer i barnets omgivning känna till hur riskerna kan motverkas och arbeta därefter 

(Socialstyrelsen, 2015, s.21). 

Riskfaktorer kan vara faktorer som innebär en risk för att barn inte ska kunna utvecklas 

gynnsamt. Faktorerna kan knytas till barnet själv, till föräldrarna eller till familjen som en 

helhet. Exempel på riskfaktorer är bland annat konfliktfyllda och negativa sociala relationer, 

bristande uppfostringsmetoder, barnets impulsivitet samt ett bristfälligt stöd från andra vuxna i 

barnets omgivning. Riskens styrka är beroende av olika faktorer. Det kan handla om barnets 

individuella förutsättningar, antalet riskfaktorer eller vilken varaktighet som riskfaktorerna har 

(Lagerberg & Sundelin, 2000, s.87ff, 111). När olika brister och förändringar uppstår i ett barns 

omgivning och dess familjeförhållanden är en tydlig risk att barn ofta tendera att ha svårt att 

söka stöd och hjälp från andra vuxna än sina föräldrar (Broberg et.al. 2003, s.81).  
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Skyddsfaktorer är faktorer som kan motverka riskfaktorer och som underlättar för barn att 

utvecklas gynnsamt. Exempel på skyddsfaktorer kan vara barnets hälsa, sociala relationer, god 

familjesammanhållning och stöd från andra vuxna i barnets omgivning, alltså ett så kallat yttre 

stöd (Lagerberg & Sundelin, 200, s.16ff, Freij, 2006, s.12). Den viktigaste miljön för ett barn 

är familjen, och för föräldrarna är det viktigaste deras barns trygghet. Om tryggheten är en 

bristvara i familjen är det viktigt att andra vuxna, som barn kan tänkas söka stöd hos, ser barnet 

och att de kan förmedla en känsla av förståelse och välvillighet. Detta för att minska risken för 

problematik i barnets utveckling och för psykosociala problem (Broberg et.al 2003, s.81). Ett 

yttre stöd kan bland annat innefatta socialtjänsten och dess personal. För att kunna göra de 

riskbedömningar som krävs är det nödvändigt att personalen samlar in information och 

uppgifter som kan vara av relevans (Socialstyrelsen, 2015, s.83). Ju fler skyddsfaktorer, desto 

bättre skydd (Freij, 2006, s.12) 

5. Metodologiska överväganden 

I det här avsnittet kommer våra val och övervägande avseende datainsamlingsmetod, hur vi har 

gått tillväga i studiens olika processer, samt forskningsetiska aspekter att presenteras.    

5.1 Val av forskningsmetod 

Valet av metod ska vägledas och stå i relation till forskningens frågeställningar och syfte (Ahrne 

& Svensson, 2014, s.16). I vår studie hör frågeställningarna ihop med syftet som är att belysa 

hur familjehemssekreterare ser på de biologiska barnens villkor och betydelse i ett familjehem. 

Genom vår kvalitativa forskningsstudie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer för att 

komma åt familjehemssekreterarnas berättelser och uppfattningar av verkligheten. Metoden 

gjorde det möjligt för oss att få en inblick i intervjupersonernas realitet genom att vi lät dem 

uttrycka sig med egna ord och beskrivningar. Kommunikationen som skedde i och med 

metoden gav oss även möjlighet att lyssna, höra och återberätta för att på ett adekvat sätt kunde 

redovisa att vi uppfattade informationen på ett korrekt sätt (Miller & Glassner, 2011, s.131). 

Metoden gav alltså inte helt upphov till fria tolkningar från vår sida, eftersom vi utgick från vår 

intervjuguide och informanterna själva fick berätta sina verkligheter och uppfattningar. 

Därigenom gav det en intersubjektivitet för studien. Den informationen vi fick av informanterna 

i intervjuerna är det som vi tog till oss, alltså det empiriska materialet i studien är inget vi har 

tolkat utan är informanternas svar. Tolkningsutrymme gavs dock i avseendet till att 

följdfrågorna som vi ställde utgick ifrån våra egna uppfattningar av vad informanterna berättade 

under intervjuerna, dessa kan enbart stå för oss själva.  
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Vi ansåg att intervjuer, i semistrukturerad modell, tedde sig bra och var lämplig att använda i 

vår studie för att få en bred men samtidigt koncis insamling av information för att ta reda på 

hur familjehemssekreterare beskrev sitt arbete med biologiska barn i familjehem. Vi behövde 

samla in empiri som tillsammans gav oss en generell helhetssyn på hur arbetet ter sig i och 

utifrån vilka aspekter som låg till grund för tillvägagångssättet. Därmed ansågs en metod som 

innefattar de yrkesverksammas egna uttryck och erfarenheter vara lämplig. En kritisk 

diskussion kommer att föras senare i uppsatsen där vi reflekterar över vårt metodval.  

5.2 Tillvägagångssätt 

5.2.1 Urval 

Ett urval har gjorts i bestämmandet av informanter och organisationer med bakgrund av 

studiens syfte och frågeställningar, samt att en av oss gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning 

inom en organisation avseende vårt forskningsområde. Därmed fick vi kontakt med ett flertal 

nyckelpersoner som kunde tänkas medverka i studien. Bryman (2011) beskriver att en grindvakt 

till datainsamling i en studie kan ge forskarna en öppning till forskningsområdets 

tillvägagångssätt och just därför kunde en utav våra nyckelpersoner fungera som en öppning 

till att utforska studiens syfte och frågeställningar.  

Studiens empiri består av olika kommuner i södra Sverige där sex familjehemssekreterare fick 

svara på samma frågor utifrån den konstruerade intervjuguiden (se bilaga 1). Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2014, s.42-44) menar att användandet av flera informanter i en studie 

minskar risken för att det empiriska resultatet saknar trovärdighet. Därför var det viktigt för oss 

att välja personer som gjorde att studiens resultat visade på tillförlitlighet och inte ett 

slumpmässigt resultat. Tillförlitligheten stärktes genom studiens urvalsmetod som framtog 

lämpliga personer. För att veta vilka personer som var lämpliga för vår studie användes Ahrne 

och Svenssons (2014) tvåstegsurval. Steg ett i modellen innebär att vi till att börja med var 

tvungna att urskilja organisationerna som hanterar familjehemsfrågor, alltså barn- och 

familjeenheten inom socialtjänsten. Steg två gick ut på att identifiera informanter som var 

behöriga för studiens syfte och innehåll, i detta fall familjehemssekreterare (ibid, s.42). För att 

minska risken att studien påverkades av enhetschefens val av informanter valde vi att istället ta 

direktkontakt med alla familjehemssekreterare inom de olika förvaltningarna, den kontakten 

skedde via mail. Med det som grund genomfördes intervjuerna med de informanter som ansåg 

sig ha tid, vilja och besitter den kunskap som de ansåg sig behöva för att kunna besvara våra 

frågor. Antalet genomförda intervjuer gjordes utifrån uppsatsens storlek och den tidsram som 

fanns. 
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5.2.2 Förberedelser 

Holstein och Gubrium (2016) påtalar hur viktigt det är att formulera relevanta frågor inför en 

intervju och att det likväl är av betydelse att skapa en atmosfär som främjar en öppen 

kommunikation mellan informanterna och den som intervjuar. Därför konstruerade och 

formulerade vi frågor i en intervjuguide som vi sedan utgick ifrån under intervjutillfällena (se 

bilaga 1). Intervjuguiden bestod av sammanlagt 17 frågor fördelade i tre huvudrubriker; 

bakgrund, arbetssätt och familjehemsprocessen. Bryman (2011) hänför att det är tillåtet att 

ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden, men att forskaren övergripande följer 

intervjuguidens ursprungliga utformning. Frågorna i vår intervjuguide utformades på ett sådant 

sätt att de gav oss möjlighet att följa upp informanternas svar med följdfrågor, samt att frågorna 

gjorde det möjligt för dem själva att ge oss information som ansågs vara betydelsefull för vår 

studie. Frågornas utformning skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Frågeställningarna för studien berör hur familjehemssekreterare arbetar med biologiska barn, 

vilken roll och funktion de biologiska barnen har samt hur de biologiska barnen påverkas av 

familjära förändringar. Detta syftade till att intervjuguiden utformades med frågor som 

exempelvis; Finns det några riktlinjer och styrdokument för kommunen om placeringar i 

familjer som har biologiska barn? Anser du att de biologiska barnen kan vara ett verktyg för att 

förbättra situationen för de placerade barnen? Hur ser ni på de biologiska barnens påverkan av 

familjära förändringar? 

Genom att använda en intervjuguide gav det oss en utgångspunkt, både innan och under 

samtalet, samt att det hjälpte till att skapa en struktur som var gemensam för varje 

intervjutillfälle. Guiden hjälpte också till att hålla samtalet på det spår som studien var tänkt att 

generera i. Holstein & Gubrium (2016) menar att om en intervju sker på ett bra sätt kommer 

informanternas svar präglas av validitet och reliabilitet då de inte blivit påverkade av 

intervjufrågorna (s.71).  

I våra förberedelser gjorde vi även informanterna förberedda på vad medverkan skulle komma 

att betyda och innebära samt vad deras deltagande ska komma att användas till. Det gjordes i 

ett så kallat informations- och samtyckesbrev (se bilaga 2). Brevet skickades ut i samband med 

första kontakten med de tänkta informanterna som gjordes via mail.  
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5.2.3 Genomförande av intervjuer 

Efter att vi tog kontakt med informanterna och fick ett godkännande att de ville medverka i 

studien, kom vi tillsammans med informanterna överens om tid, plats och annan information 

som kunde vara av relevans inför intervjutillfället. Eftersom att vi var relativt nya inom området 

som vår studie berör valde vi att genomföra intervjuerna tillsammans i den mån det var möjligt. 

Vi deltog båda två med den anledningen att kunna diskutera och reflektera om vad vi hört och 

samlat in för empiri under intervjuerna. Enligt Trost (1997) och Bryman (2011) ska miljön där 

intervjuerna sker vara på en separat plats där informanterna och de som intervjuar kan vara 

ostörda i möjligaste mån. Utifrån det valdes en plats tillsammans med informanterna att 

sammanträda på där samtalet kunde genomföras ostört. Vi genomförde intervjuerna på 

familjehemssekreterarnas kontor där vi kunde föra samtalet utan att bli avbrutna.  

Vi utförde intervjuerna gemensamt och lät varandra inflika med följdfrågor under samtalets 

gång. Bryman (2011) menar att intervjuerna bör spelas in för att kunna fokusera på vad 

personen i fråga verkligen säger och för att kunna lägga märke till icke-verbala intryck och 

uttryck. Utifrån det valde vi att spela in varje samtal med hjälp av våra mobila telefoner. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av två telefoner för att minska tekniska komplikationer. När 

intervjuerna var genomförda transkriberades den insamlade empirin för att sedan kunna påbörja 

resultat- och analysprocessen.  

På grund av tidsbrist och den geografiska distansen kom en av intervjuerna att genomföras via 

telefon. Vi var alltså inte på samma plats som informanten vid tidpunkten som intervjun gjordes. 

Vi valde istället att befinna oss på en plats där vi inte kunde bli störda från andra människor 

eller olika ljud för att tydligare kunna fokusera och höra informanten. Även i den intervjun 

spelade vi in samtalet med hjälp av en mobiltelefon. Anledningen till att det blev en, och inte 

två som vid de andra intervjuerna, var att den andra mobiltelefonen använde vi att ringa med. 

Bryman (2011) beskriver att telefonintervjuer minskar möjligheten att påverka informanternas 

svar då hen inte kan uppfatta intervjuarens egenskaper och närvaro på samma sätt som i en 

intervju som sker vid direktkontakt (ibid, 208-209).  
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5.2.4 Analysmetod & databearbetning 

Studiens analys skedde enligt Granheim och Lundmans metod kvalitativ innehållsanalys. 

Analysmetoden valdes med den anledningen att fokuset låg på att finna likheter och skillnader 

i texten som skulle analyseras, samt för att få fram det latenta budskapet som sades i 

intervjuerna som kunde ses som lämpligt för studiens syfte (Granheim & Lundman, 2008). 

Bryman (2011) beskriver hur kodning av data kan användas som utgångspunkt för de flesta 

kvalitativa data-analyser. Bryman (2011) hävdar att en forskare bör i sin studie följa vissa steg 

och fundera över förberedelserna inför kodningen. Bland annat bör kodningen av det insamlade 

materialet göras så tidigt som möjligt då förståelsen av materialet ökar och bidrar till studiens 

teoretiska urval. Steg två är att de första materialutskrifterna bör läsas igenom utan tolkning 

eller notering från forskaren. När det är gjort kan materialet läsas ännu en gång och 

kontinuerliga notiser kring exempelvis nyckelord som används samt viktiga iakttagelser och 

kommentarer kan göras. Forskaren bör därefter vara kritisk när denne granskar insamlad data 

och eftersöka specifika samband mellan de olika intervjuerna. Vad Bryman (2011) även 

poängterar är att forskaren inte ska likställa sambanden med analysen av materialet utan hen 

ska hålla en viss distans då resultaten av studien fortfarande måste tolkas.  

Efter att intervjuerna hade genomförts påbörjades transkriberingen av materialet parallellt med 

kodningen av empirin för att en kvalitativ innehållsanalys skulle kunna genomföras. 

Intervjuerna genomfördes med korta mellanrum och transkriberingen genomfördes uppdelat 

mellan oss. All insamlad empiri lästes sedan igenom av oss båda flertalet gånger utan 

anteckningar eller tolkningar av materialet. Till att börja med i kodningen renderades alla 

intervjupersoner en egen färg för att vi lättare skulle kunna göra korrekta referenser. Därefter 

läste vi igenom allt material ännu en gång och kodning påbörjades med hjälp av flera färgkoder. 

Meningsbärande enheter som föreföll lika varandra valde vi att ge samma färg för att påvisa att 

de handlade om snarlika aspekter. Efter en ytterligare noggrann genomläsning och när alla 

relevanta textdelar fått var sin färgkod placerades dessa i kondenserade teman med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar; Arbetet och stödet som ges till biologiska barn i 

familjehem, Betydelsen, funktionen och rollen som de biologiska barnen har i familjehem, samt 

Påverkan av de familjära förändringarna för de biologiska barnen i familjehem. 

Efter att uppdelningen var klar började sammanställningen av resultatet genom att först och 

främst skapa underrubriker inom varje tema och därefter även dela upp dem i olika färger. Dessa 

rubriker kom till då vi kunde se tydliga samband mellan de olika intervjuerna och det 
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transkriberade materialet. När materialet först hade samlats under de tre olika temana och sedan 

med de tillhörande underrubrikerna kunde resultatet sammanställas utifrån det latenta 

budskapet som genomsyrade alla teman med respektive underrubriker. De underrubriker som 

hamnade under arbetet och stödet som ges till biologiska barn i familjehem, var teman som 

hade att göra med hur familjehemssekreterarna arbetar för att uppmärksamma de biologiska 

barnen i familjehem. Dessa teman var; Utredningsarbetet, riktlinjer, matchning, resurser, chans 

till gemenskap samtal med barn samt familjehemssekreterarnas upplevelse av stöd till de 

biologiska barnen. De teman som hamnade under betydelsen, funktionen och rollen som de 

biologiska barnen har i familjehem var; viktiga aspekter i arbetet med barn samt barnens roll. 

Teman som kom under rubriken hur påverkan av de familjära förändringarna är för de 

biologiska barnen i familjehem var; samtal kring förändringen, flera aspekter om förändringens 

påverkan på de biologiska barnen, från en privat familj till en offentlig familj samt föräldrarnas 

ansvar. Vi kopplade samman de teman som kom fram under intervjutillfällena med 

huvudrubrikerna när vi såg ett samband i empirin som gick att sammanställa på detta sätt för 

att begripliggöra och förstå det insamlade materialet. Vi båda gick tillsammans igenom och 

resonerade kring färgkoderna som givits alla teman för att öka tillförlitligheten på studien.  

Vi genomförde innehållsanalysen av resultatet utifrån insamlad empiri kopplat till studiens 

tidigare forskning samt våra teoretiska ansatser Normen om kärnfamiljen, från privat till 

offentlig samt risk- och skyddsfaktorer. Analysen av familjehemssekreterarnas arbete för de 

biologiska barnen analyserades främst utifrån den teoretiska ansatsen om risk- och 

skyddsfaktorer samt den tidigare forskningen som berör att de biologiska barnen är en 

bortprioriterad grupp. Analysen om betydelsen, funktionen och rollen som de biologiska barnen 

har analyserades utifrån teorin normen om kärnfamiljen och risk- och skyddsfaktorer 

tillsammans med tidigare forskning som tar upp hur rollen ser ut att vara ett biologiskt barn i 

ett familjehem. Analysen om hur de biologiska barnen påverkas av familjära förändringar 

utgick främst utifrån teorin om normen om kärnfamiljen och från privat till offentlig 

tillsammans med tidigare forskning som berör hur barn påverkas av förändringar och hur 

familjehemssekreterare stödjer det.  

Vi valde att genomföra vår analys på detta sätt då vi i studiens resultat delade in empirin i olika 

kategorier och underrubriker som vi i analysen kopplade samman med studiens tidigare 

forskning samt för att förstå resultatet utifrån de valda teoretiska ansatserna.  
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5.2.6 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån etiska aspekter behövde vi göra vissa överväganden innan, under och efter forskningen 

i vår studie (Hermerén, 2011, s.18). Därför tog vi följande principer i beaktande; 

forskningskravet, individskyddskravet, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Forskningskravet innebär att forskningen bedrivs mot väsentliga frågor och med hög kvalitet. 

Forskningskravet vägs mot individskyddskravet som är till för att skydda 

samhällsmedborgarnas integritet, skydd mot fysisk och psykisk skada, samt förödmjukelse och 

kränkning(Vetenskapsrådet, 2006, s.5-6). Inför intervjuerna med familjehemssekreterarna 

informerade vi dem om studien och hur det insamlade materialet skulle hanteras. Syftet med 

studien presenterades för informanterna, och vi klargjorde för dem att deras medverkan var 

absolut frivillig samt att de kunde avbryta deltagandet när som helst (informationskravet, 

samtyckeskravet). För att skydda informanterna från att bli identifierade, hanterade vi 

personuppgifter mot obehöriga samt att accessen till empirin enbart tillgick berörda parter från 

universitetet. Detta togs även hänsyn till när det gällde kommunerna. Intervjutillfällena skedde 

på en plats där informanternas identiteter inte blev avslöjade, inom organisationens lokaler där 

informanterna arbetar (konfidentialitetskravet). Slutligen såg vi till att den insamlade empirin 

enbart kom att användas till studiens syfte (nyttjandekravet).  

Under intervjutillfällena var vi båda närvarande i mötet med informanterna i den mån vi kunde. 

Detta av anledningen att kunna säkerställa att vi fick samma information till studien som vi 

sammantaget kunde analysera utifrån eget resonemang. Vi bad om lov att spela in intervjuerna, 

för att en rättvis bedömning av insamlad empiri skulle kunna genomföras. Av etiska skäl valde 

vi att inte intervjua biologiska barn i familjehem utan istället rikta studiens fokus på personal 

inom socialtjänsten som arbetar med familjehemsfrågor. Intervjuerna utgick ifrån en 

intervjuguide och tematiserade frågor som berörde familjehemssekreterares syn på de 

biologiska barnens betydelse i familjehemmet, hur de arbetar med de här barnen samt hur de 

påverkas av familjära förändringar.   

Vi är medvetna om att familjehemssekreterarna kunde komma att nämna familjers namn samt 

namn på olika kommuner i intervjuerna och därför valde vi att anonymisera dessa. För att 

skydda våra informanter från att bli igenkända blev även de anonymiseras totalt. Även om 

intervjuerna skedde i lokaler där exempelvis enhetschefer och andra kollegor till informanterna 

fanns i närheten, gjordes materialet som dokumenteras till studien oigenkännligt. Vi valde att 
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presentera citaten från våra informanter ordagrant och därmed i talspråk. Ett sådant exempel är 

att vi valt att skriva dom istället för de eller dem när vi skrivit citaten. Likväl valde vi att 

redogöra citaten, oavsett om meningsbyggnaderna inte var kompletta, på det sättet som 

informanterna sa. I empirin, alltså när vi framför vad de har sagt i den löpande texten, valde vi 

att göra det i skrivspråk.  

5.2.6 Arbetsfördelning 

Efter ett bra och välfungerande samarbete i och med b-uppsatsen var vi ense om att vi två även 

skulle skriva den här kandidatuppsatsen tillsammans. Val av forskningsområde kom även från 

ideér som kom upp redan vid b-uppsatsen, och det var därmed ett gemensamt beslut att i 

nuvarande uppsats belysa de biologiska barnen i familjehem. Under hela arbetets gång har vi 

på olika håll fördjupat oss i de olika delarna, men tillsammans skapas en gemensam förståelse 

för uppsatsens helhet. Även fördelningen av skrivandet har varierats utifrån tid, insamlad fakta 

och kunskap. En av oss är lite bättre på att samla in och rekonstruera långa texter, medan den 

andra tar vid arbetet efteråt, att “renskriva” och sålla ut det mest väsentliga materialet. Även 

detta har självklart skett med olika omfång. Det går alltså att säga att vi har gjort alla delar 

tillsammans men på olika håll och i olika stadium i processen.  

5.2.7 Förförståelse 

Anledningen till att vi framför vår förförståelse för studiens ämne i detta avsnitt är att vi har 

erfarenheter och kunskap inom ämnet som gjort att det har kunnat påverka studiens resultat. En 

utav oss är själv biologiskt barn i ett familjehem sedan många år tillbaka vilket har bidragit till 

intresse för forskningsproblemet. Förförståelsen har kunnat påverka hur vi utformat studien och 

tolkat den information som inkommit i empiriinsamling. Dock kan vi se detta ur en positiv 

synvinkel eftersom att vi därmed haft socialtjänstens terminologi nära till hands samt kunnat 

ställa relevanta följdfrågor. Vi har varit medvetna om att förförståelsen också kan ses som en 

risk för studiens resultat men vi har varit medvetna om detta genom hela studiens förlopp och 

därmed försökt att på bästa sätt förhålla oss objektiva och se studien som en chans till lärdom 

och ny kunskap.  

5.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet visar på tillförlitligheten i studien, vilket betyder att om studien hade genomförts 

igen hade resultatet visat samma resultat oberoende av vem som genomfört studien (Kvale & 

Brinkman, 2012). I en kvalitativ intervjustudie är tillförlitligheten svår att påvisa då flera 

faktorer spelar in vid inhämtning av data. Det kan handla om omgivningen, på vilket sätt som 
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frågorna ställs i intervjun eller hur de uppfattas av informanterna (Larsen, 2009). I vår studie 

tänker vi att reliabiliteten är låg även om vi har en hypotes kring att resultatet hade blivit 

någorlunda samma om en ny studie genomförts. Informanterna och deras hemkommuner är 

avidentifierade i studien vilket gör att om en ny studie genomförts hade samma personer kunnat 

delta i datainsamlingen. Det faktum att kunskap förändras över tid och att alla informanter har 

en egen livsvärld betyder att om sammansättningen av intervjupersoner var annorlunda skulle 

studiens resultat kunna komma att bli på ett annat sätt om studien genomförts ännu en gång.  

Inom samhällsvetenskapen handlar validitet om i vilken omfattning studien mäter det den 

uppger att den ska mäta (Kvale & Brinkman, 2012). En studies validitet avser alltså om frågorna 

som ställs ger svar på vad forskaren avser att belysa utifrån syftet och frågeställningarna 

(Larsen, 2009). Därför ställde vi frågorna från intervjuguiden och därtill följdfrågor för att få 

svar som var relevanta för studien. I vissa fall kunde vi få svar som vi inte förutsett att vi skulle 

få, både intressanta svar och svar som var likgiltiga, sådant som inte hörde till ämnet. De svar 

som inte ansågs vara relevanta i vårt syfte frågade vi inte särskilt mycket mer om utan försökte 

istället leda in informanterna på rätt linje igen för att förtydliga frågan vi ville ha svar på. 

Intervjuerna som genomfördes i vår studie spelades in vilket gör att validiteten tenderar att öka 

för undersökningen eftersom att informanternas egna formuleringar och ordval därmed inte går 

förlorade. Hög validitet kan bero på studiens omfattning, alltså om den kan tänkas vara 

generaliserbar för hela landet. Detta kallas för extern validitet (Bryman, 2011). Då vår studie 

utgår från flera antal kommuner i södra Sverige blir den externa validiteten låg då den inte är 

generaliserbar med hela Sverige. Däremot blir den interna validiteten hög eftersom den bygger 

på tillförlitliga slutsatser (Bryman, 2011). För att få en hög intern validitet ska liknande frågor 

ställas till samtliga informanter i studien, och det gjorde vi genom vår intervjuguide (se bilaga 

1). 

Bryman (2011) påpekar att diskussioner kan föras kring både begreppet reliabilitet och validitet 

när det handlar om kvalitativa undersökningar. Guba och Lincoln (1985, 1994 i Bryman, 2011) 

menar att tillförlitligheten ligger i att forskaren ska anta ett granskande synsätt där studiens 

innehåll ska granskas och redogöras. Inga personliga värderingar eller teoretiska inriktningar 

ska ha inverkat på utförandet och slutsatser av undersökningen. Vi har under studiens gång och 

alla delar tagit detta i beaktande. I våra intervjuer var vi noga med att ha ett objektiv synsätt och 

gå in med tanken att lära och utvecklas. Vi har likväl lagt stor vikt vid att granska och gå igenom 

studiens innehåll under hela skrivprocessen.  
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6. Resultat 

I det här avsnittet kommer studiens empiriska resultat att presenteras. Resultatet bygger på sex 

intervjuer med familjehemssekreterare från olika kommuner i södra Sverige. Vi har valt att 

belysa familjehemssekreterarnas svar utifrån tre olika teman som har tagits fram utifrån 

studiens forskningsfrågor; Arbetet och stödet som ges till biologiska barn i familjehem, 

Betydelsen, funktionen och rollen som biologiska barn har i familjehem och Påverkan av de 

familjära förändringarna för de biologiska barnen i familjehem. Under dessa rubriker följer 

informanternas beskrivningar i olika underrubriker genom meningskoncentrering och utvalda 

citat. De citat som har valts ut är sådana som antingen sticker ut ur mängden eller att 

informanterna har konkretiserat något som är representativt för vår studie.  

6.1 Arbetet och stödet som ges till de biologiska barnen i familjehem 

Familjehemsuppdraget innebär en hel del arbete för familjehemssekreterarna och annan 

personal inom socialtjänsten. I det här avsnittet kommer vi att ta upp det resultat som 

intervjuerna genererade utifrån aspekter som berör familjehemssekreterarnas arbete i och med 

familjehemsuppdraget, arbete som främst riktas mot de biologiska barnen.  

I de sex olika intervjuerna som genomfördes bad vi informanterna beskriva sitt arbete i korta 

drag, och alla formulerade ett arbete som var snarlikt den andres. Arbetet börjar först med 

rekrytering, därefter följer det att göra en utredning av det tänkta familjehemmet utifrån olika 

utredningsmodeller, vidare gäller det för familjehemssekreterarna att göra en så kallad 

matchning med familjen och ett barn som är aktuell för en placering. När familjehemmet har 

verkställt uppdraget och tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran kommer 

familjehemssekreterarna följa upp uppdraget och kolla hur det går och om det ska fortskrida, 

ett så kallat övervägande. 

För att mer ingående och specifikt beskriva informanternas svar har vi valt att redovisa dem i 

olika kategorier som vi kunde urskilja när vi gick igenom materialet från samtliga intervjuer. 

Vi kunde se att informanterna hade gemensamma nämnare när de berättade om arbetet, men 

också saker som skiljde dem åt. Därför har kommande indelningar gjorts för att kunna 

underlätta läsningen men också öka förståelsen. Indelningarna är gjorda i underrubrikerna; 

Utredningsarbetet, riktlinjer, matchning, resurser, chans till gemenskap, samtal med barn samt 

familjehemssekreterarnas upplevelse av stöd till de biologiska barnen.  
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6.1.1 Utredningsarbetet 

Som informanterna beskrev ovan är uppdragets startpunkt att göra en utredning av det tänkta 

familjehemmet. Utredningsarbetet är främst riktat till att fråga och diskutera uppdraget och dess 

innebörd med föräldrarna i familjen, men ett flertal informanter berättar att de även pratar med 

barnen i en familjehemsutredning, alltså de biologiska barnen. Hur informanternas 

utredningsprocess går till skiljer sig aningen åt. Flertalet av informanterna beskriver enbart att 

de gör intervjuer med familjehemsföräldrar och att de för ett samtal med de biologiska barnen 

där de, beroende på barnets ålder och mognad. Frågor som de ställer handlar bland annat om 

hur det blir att få en till person i familjen, vad det gör när mamma och pappa får en annan tid 

med dem, om mamma och pappa grälar mycket samt vem de vänder sig till för att prata om sina 

tankar och annat som har med uppdraget att göra. En av informanterna beskriver processen mer 

utförligt (Intervju 3). Den kommunen utgår ifrån ett specifikt frågeformulär och det arbetas 

mycket med djupintervjuer tillsammans med familjehemsföräldrarna, vilket kan ta flera veckor. 

De prioriterar att träffa familjen mycket då de gör hembesök och observationer av hur familjen 

fungerar med de barn och ungdomar som bor där. Observationen går ut på att kolla på 

samspelet, den känslomässiga tillgängligheten och hur relationerna ter sig i familjen. Sedan 

följer intervjuer med de vuxna och därefter en specifik intervju med barnen, en barnintervju. 

Intervjun består av vägledande frågor som är anpassade efter barnets ålder. Under intervjun är 

inte föräldrarna med, utan syftet är att få barnens syn på och tankar kring familjehemsuppdraget. 

Hur intervjun genomförs och formuleras menar informanten hänger på deras profession 

(Intervju 3). Nedan följer informantens beskrivning av de frågor som hen riktar till just de 

biologiska barnen i familjehemmen. 

Först är ju att man ber dom beskriva sig själva, sen vill man att dom ska berätta om en 

vanlig dag alltså en vanlig vardag hur det är i familjen. Och sen vill man att dom ska berätta 

om skolan som dom själva går i, och berätta om kompisar, vilka kompisar dom har. Och 

sen vad dom gör på fritiden och vilka intressen dom har. Och vad dom själva och 

kompisarna gör, och vad barnet tycker om sin kompis. Sen ber man barnet beskriva sina 

egna föräldrar och eventuella syskon. Sen så frågar man om övrig släkt, om dom har 

kontakt med farmor, farfar, morfar och så vidare eller övriga släktingar. Man frågar om hur 

man firar jul och födelsedagar eller andra högtider i familjen. Man frågar om vad som är 

viktigt i familjen, vad barnet tycker är viktigt. Man frågar om vad familjen har för regler, 

vad det finns för regler i familjen. Man frågor hur man visar att man tycker om varandra i 

familjen. Man frågar om hur familjen gör om man blir osams, om man blir osams med sina 

föräldrar eller syskon, vad händer då? Man frågar om hur man blir sams igen. Varför kan 
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en del barn inte bo hemma i sin familj, vad tror du? Hur tror du att det kan vara för ett barn 

att bo i din familj? Hur tror du att det kommer påverka din familj i och med att ett barn 

flyttar in här? - Intervju 3 

Två andra informanter tar upp en liknande process, eller där det handlar mer om känslan som 

en observation ger dem. De menar att de inte stänger in sig enskilt med de biologiska barnen 

under utredningstiden av väl valda skäl. Dels för att minska känslan av hotfullhet och att ett 

samtal tillsammans med föräldrarna gör det mer avspänt. Deras utredningssamtal med 

föräldrarna utgår ifrån ett frågeformulär, men samtalet med de biologiska barnen grundar sig 

inte i något formulär utan är istället något som sker väldigt fritt från deras sida. Under 

hembesöket som sker under utredningstiden försöker de träffa de biologiska barnen men då 

mest för att observera och skapa sig en känsla av familjens sammansättning och sammanhang. 

En av informanterna antyder att utredningen av biologiska barn i familjehem faller tillbaka på 

att det finns forskning som säger att den vanligaste orsaken till att familjen säger upp sitt 

uppdrag är just för att de placerade barnen och de biologiska barnen hamnar i konflikt med 

varandra (Intervju 1). En annan påstår att intervjuerna och samtalen hjälper till att kolla om det 

finns någon samstämmighet med föräldrarnas berättelser om hur familjen har det hemma. 

Därmed underlättar det för familjehemssekreterarna att skapa en bild av helheten (Intervju 3). 

6.1.2 Riktlinjer 

För att ta reda på lite mer hur familjehemssekreterarna arbetar med de biologiska barnen i 

familjehem ville vi få svar på om det finns några riktlinjer eller dylikt inom kommunen för 

detta, eller om det blir lite av en tolkningsfråga för dem. På frågan om de finns något lagstadgat 

svarade flertalet att det inte finns något sådant, men några av informanterna menar att det finns 

rekommendationer från Socialstyrelsen. Dessa rekommendationer finns dock enbart utifrån vad 

en utredning ska innehålla. 

På frågan om arbetet med de biologiska barnen istället blir till en tolkningsfråga för 

kommunerna svarade många att det absolut blir det. En av informanterna ger oss svaret att det 

inte finns några särskilda direktiv från arbetsledningen gällande att de ska arbeta mer aktivt mot 

de biologiska barnen i familjehem, utan det är något som de själva tagit till sig utifrån vad 

forskning har sagt. Med hänsyn till vad forskningen visat för resultat har det blivit att 

kommunen gjort det till ett koncept hos dem att uppmärksamma de biologiska barnen mer än 

tidigare (Intervju 5). En annan informant har ett snarlikt resonemang och menar att kopplat till 

vad forskning säger om familjehemsvården historiskt sätt har socialtjänsten "... glömt bort de 
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biologiska barnen." (Intervju 4). Därför har de börjat sätta upp interna rekommendationer för 

arbetet med de biologiska barnen. De ovanstående två informanterna svarar även snarlikt att de 

tidigare inte visste hur andra kommuner arbetar med den här frågan, men att de har tagit reda 

på det. Resultatet av det blev dock att dem själva tycktes ha ett väldigt aktivt arbete med de 

biologiska barnen jämfört med andra kommuner. 

Ett sådant svar visar även våra intervjuer. Två andra informanter beskriver nämligen att det inte 

råder något liknande i deras kommuner utan de tar enbart upp och kopplar vår fråga till 

Socialstyrelsens rekommendationer. De två resterande informanterna står ut från övrigas svar. 

En av dem påstår att det inte finns några riktlinjer eller rutiner överhuvudtaget från deras sida 

som är kopplade till de biologiska barnen (Intervju 1). Den sista informanten påstår sig inte 

heller har något sådant på hens arbetsplats och hen uttrycker att “vi har aldrig jobbat med de 

biologiska barnen.” (Intervju 6). Dock ser hen behovet av att några lagar, riktlinjer eller dylikt 

hade funnits eftersom det förekommer att föräldrarna i familjehemmen "... många gånger 

försöker blunda lite för hur deras biologiska barn ser på saker. Hur dem ser på placeringen. 

Dom vill ta för givet att dom är positiva till det." (Intervju 6). 

6.1.3 Matchning 

Matchning är någonting som alla informanter anser är en viktig del i arbetet inför en placering 

i familjehem. Att göra en matchning inför en placering innebär att hitta en familj som kan ge 

det placerade barnet vad hen behöver. Det gäller att hitta en familj som passar barnet, därför 

måste familjehemssekreterarna ta reda på både familjens och det placerade barnets nuvarande 

situation och deras bakgrund. Matchningen handlar om aspekter som är kopplade till familjen 

och dess situation men också lyfter några av informanterna upp tankar angående om familjen 

har egna biologiska barn boende hos dem. Många ser gärna inte att det placerade barnet och 

eventuella biologiska barn är i samma ålder, utan att det placerade barnet är några år yngre eller 

äldre. Det är dock inte bara åldern som många av informanterna tar hänsyn till i den så kallade 

matchningen. Majoriteten tittar på aspekter som har med socialt samspel att göra, familjens 

eventuella önskemål, de placerade barnets problematik och vissa av informanterna berättar att 

de även väger in de biologiska barnens åsikter.   

Processen av en så kallad matchning ser relativt lika ut i de olika kommunerna, en av dem 

beskriver den dock mer utförligt. "Det är ju inte så att vi får in ett barn här och så ringer vi upp 

en familj och ja här har vi ett barn, vi kommer med det imorgon. Så går det ju inte till" (Intervju 

3). Det börjar med att familjen, som är tänkt att vara familjehem, kanske har uttryckt något eller 
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några önskemål om ett eventuellt barn. Det kan handla om ålder, funktionshinder, tidigare 

problematik riktat till barnet eller hens familj, eller också har familjen inga specifika önskemål. 

Så småningom när det kommer in, eller redan finns, ett barn eller en ungdom påbörjas 

utredningen kring det barnet. Efter en sådan utredning får de fram en bild av barnet och då kan 

matchningen börja, matchningen mellan det placerade barnet och en familj som passar in i 

barnets utrednings-profil (Intervju 3).    

Även gällande matchning väljer en av informanterna att ta upp forskning som en utgångspunkt. 

I hens kommun har de forskningen som underlag för matchningen av placerade barn i ett 

familjehem. Forskningen rekommenderar bland annat att inte placera barn i samma ålder som 

biologiska barn som fortfarande bor hemma. Det finns även synpunkter på aspekter som berör 

familjens livssituation, barnets behov och hur familjens sammankoppling ser ut. Informanten 

menar nämligen på att matchningen "... är ju inte bara något som är taget ur luften..." (Intervju 

4). Det är flera av informanterna som tar upp just det om barnets behov och att det är mycket 

utifrån vilket barn det handlar om i en placering. Även barnperspektivet och barnets bästa är 

saker som lyfts upp som viktiga aspekter. "Vad det är som är viktigt för barn i förhållande till 

familjehemsvården, är det som är vårt fokus" (Intervju 5). 

Vi frågade informanterna om de föredrar att familjen redan har egna biologiska barn boende 

hemma hos familjehemsföräldrarna. Flertalet ansåg att det var en fördel om det fanns det vid 

en placering, men att det också finns vissa undantag. Två av dem berättar att som 

familjehemssekreterare känner de till om det placerade barnet har någon problematik eller 

liknande och menar därför att "... om det här placerade barnet behöver ha så mycket 

uppmärksamhet så är det bra om det inte finns några biologiska barn i familjen." (Intervju 2). I 

ett sådant fall är det alltså inte lämpligt om familjehemmet redan har egna barn. Annars påstår 

många att biologiska barn betyder mycket i familjehemmets olika sammanhang. Bland annat 

för att lära det placerade barnet sociala samspel, koder och normer (Intervju 6). Många av 

informanterna kommer in på spåret att familjehemmen inte behöver ha biologiska barn 

hemmavarande för tillfället då placeringen ska tas vid, men att de helst ser det som en fördel 

om familjehemmet har haft egna barn eller åtminstone erfarenhet av barn i någon längre 

utsträckning. En av informanterna beskriver att; 

... det tillför ju en dimension. Men ja spontant skulle jag säga att jag ser det som en tillgång, 

generellt, om det finns biologiska barn i familjen. Generellt, bara det inte uppstår 

konkurrenssituationer mellan dom biologiska barnen och de placerade. - Intervju 3 
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Först kommer en utredning sen en matchning, och en matchningsprocess är även det ett 

krävande arbete. En av informanterna menar att det handlar mycket om deras professionella 

kunskap för att det ska bli en lyckad matchning. De träffar familjen och de placerade barnet, 

var för sig men även tillsammans, sedan skolas de in i en så kallad inskolningsperiod. I det 

skedet tas det även hänsyn till de biologiska barnen då de får tillfälle att träffa det placerade 

barnet och de får chansen att leka och dylikt ihop innan uppdraget bestäms fullt ut. Processen 

kan ta flera veckor, eller till och med flera månader (Intervju 3). 

6.1.4 Resurser  

Något som vi kunde uppmärksamma gällande arbetet för de biologiska barnen i intervjuerna 

var bland annat bristen på resurser för familjehemssekreterarna och organisationerna. Eftersom 

att många av informanterna påstår att det inte finns några särskilda riktlinjer och annat för 

arbetet med de biologiska barnen valde vi att ställa frågan om även bemötandet till de biologiska 

barnen blir någon sorts tolkningsfråga för kommunerna. Flera av dem menade på att så var 

fallet. De biologiska barnen blir i “... många avseenden bortglömda och det blir lite att man tar 

det för givet att dom också ingår i systemet” (Intervju 1), alltså uppdraget som familjehem. De 

biologiska barnen ingår och finns där men de glöms bort när uppdraget har pågått en tid. En av 

informanterna vi intervjuade uttryckte att det inte handlar om någon ovilja från deras sida utan 

att det istället handlar om resurser, och dessutom att räcka till (Intervju 4). En annan informant 

ansåg att arbetet med de biologiska barnen fungerade bra i deras kommun men att 

arbetsbelastningen är så pass stor att de inte hinner tänka, och att dem i det läget väljer att främja 

sitt arbete med familjehemsföräldrarna och de placerade barnen (Intervju 2). En omorganisering 

menar en annan skulle vara en positiv sak för att lättare kunna komma åt och hjälpa till att 

kontrollera hur det faktiskt ser ut för de biologiska barnen. Hen uttrycker att om det fanns mer 

resurser hade kommunen hen jobbar i kunnat lägga upp allt på ett helt annat sätt (Intervju 6). 

Många av informanterna syftade till att de skulle vilja göra mycket mer för de biologiska barnen 

och ge dem flera möjligheter i uppdraget som familjehem, men att bristen ligger i att tiden inte 

räcker till för något sådant. I ett sådant läge, när arbetsbelastningen och tiden är knapp, svarade 

flertalet att de tänker att familjehemsföräldrarna har koll på sina egna barn. En informant 

uttrycker att deras tankar ligger i att föräldrarna själva är lyhörda gentemot sina barn. Och i och 

med att de biologiska barnen inte har någon relationen med dem på socialtjänsten skulle barnen, 

oavsett om resurserna fanns, ändå vända sig till deras mamma och pappa (Intervju 1). En annan 

av informanterna menar istället att föräldrarna har ett visst ansvar för sina egna barn men 

samtidigt “... är de biologiska barnen också enskilda individer med sina enskilda behov, som 
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tankar, känslor och förmågor.” (Intervju 4). Utifrån det menar hen på att det skulle behöva sättas 

ihop olika grupper med dessa barn för att på bästa möjliga sätt kunna ge dem ett behovsanpassat 

stöd i förhållande till barnens åldrar och situationer. Hen ser dock att en sådan process även 

skulle vara tidskrävande för dem (Intervju 4). 

I en av intervjuerna lyfts forskningen upp som en del av arbetet, dock en del som de inte heller 

hinner med på grund av tidsbristen som de upplever. Hen menar att de resurser som finns gör 

det heller inte lättare för dem att hinna med att ta till sig och känna sig uppdaterad inom 

forskningen avseende de biologiska barnens situation och mående. Annars menar hen på att en 

sådan influens hade varit ett litet steg i rätt riktning, men att resurserna tyvärr är otillräckligt 

även där (Intervju 4). En annan informant uttrycker något snarlikt;  

… har man mer tid tänker man ju mer på hela systemet, och helheten. Men annars så blir 

det ju liksom att man får lite tunnelseende när det blir för mycket. – Intervju 2 

6.1.5 Chans till gemenskap 

För att få reda på lite mer konkret hur arbetet ter sig med de biologiska barnen i familjehem 

ville vi få svar på om de biologiska barnen får någon möjlighet att träffa andra barn som befinner 

sig i samma situation som dem själva. Informanterna är eniga om att det är betydelsefullt att 

låta familjehemmen träffa andra i liknande situationer som dem, och att det kan göras på olika 

sätt. Utbildningar, träffar, handledning, temadagar samt olika tillställningar och aktiviteter är 

några saker som informanterna tar upp att de erbjuder. Erbjudanden riktar sig till 

familjehemsföräldrarna och de placerade barnen och de biologiska barnen får vara med om de 

vill, på vissa saker. 

Något vi kan urskilja i och med intervjuerna är att alla informanter svarar att de inte erbjuder 

något som enbart är riktat eller utformat till de biologiska barnen i familjehemmen. Många ser 

som sagt att det är en fördel att familjehemmen får tillfällen att träffa andra familjehem, men 

där är det endast familjehemsföräldrarna och de placerade barnen som informanterna tar upp. 

En av informanterna säger dock; 

... för i sitt nätverk kanske man inte har så många som är familjehem och det är likadant 

med de biologiska barnen… att de kan ju också känna sig ganska ensamma...vi vet ju att vi 

skulle kunna göra så mycket mer.. men vi har inte möjligheten. - Intervju 4 

Efter att informanterna har klarlagt att de inte finns något specifikt till de biologiska barnen tar 

några av dem upp "Ett hem att växa i". Det är en utbildning från socialstyrelsen med direktivet 
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att alla familjehem i landets kommuner ska ha gått. Utbildningen består av åtta träffar med olika 

teman för varje gång, en av dem åtta riktar sig mot de biologiska barnen. Där menar en av 

informanterna att utbildningen tar upp perspektivet om hur de biologiska barnen påverkas av 

familjehemsuppdraget (Intervju 1). En annan uttrycker sig att "... perspektivet finns ju som sagt 

då, men sen jobbar vi olika mer eller mindre aktivt med det." (Intervju 5). 

De flesta av de vi intervjuade beskriver olika upplägg av aktivitetsdagar och andra träffar som 

är till för familjehemmen. På sådana träffar har de biologiska barnen möjlighet att få följa med. 

Det kan vara allt ifrån övernattningar, jul- och sommarfester, att någon kommun har hyrt en 

gymnastiksal eller så kallade "Familjehemsdagar". En av informanterna menar att hen har stora 

ambitioner om att få till ett bra familjehemsvårdsarbete i kommunen, och att då involvera alla 

individer mer i uppdraget. Hen ser den möjligheten dock som att "det kan nog skilja sig mycket 

åt från kommun till kommun hur mycket man erbjuder. Större kommuner har ju säkert större 

resurser." (Intervju 3). Att erbjuda det som kommunen erbjuder familjerna just nu "ger ju dom 

biologiska barnen någonting i alla fall." (Intervju 3). 

Alla informanterna är ense om att “familjehemsdagar” och andra träffar är något som 

familjehemmen uppskattar, en av fördelarna som de tar upp att familjerna kan glädjas av 

varandra. Men gällande de biologiska barnens möjlighet för att träffa andra biologiska barn är 

det flera som tog upp liknande aspekter, en av informanterna syftade till att "... kanske så 

småningom så blir det bättre." (Intervju 6).  

6.1.6 Samtal med barn  

När vi intervjuade informanterna var det många av dem som tog upp hur betydelsefullt det är 

att samtala med barn. Vi undrade därför om dem, utöver utredningstiden, pratar eller håller 

kontakt med de biologiska barnen i familjehem på något sätt. De allra flesta informanterna 

berättar att det händer, ibland.  

Hembesöken är något som de flesta av informanterna tar upp som ett tillfälle där de kan komma 

i kontakt med de biologiska barnen. Vid ett sådant besök sitter de ofta och fikar tillsammans, 

alla i familjen eller enbart familjehemsföräldrarna och det placerade barnet. Många menar att 

de biologiska barnen oftast inte är hemma när de kommer på besök, de kanske är i skolan eller 

i väg på något annat. I och med ett hembesök sker alltså alltid ett samtal med det placerade 

barnet, ibland en längre tid och ibland lite kortare. Det är som en av informanterna uttrycker 

det "... man måste vara säker på att barnet har möjlighet att prata enskilt med en 

socialsekreterare" (Intervju 1). Här menar hen det placerade barnet. Skulle det biologiska 
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barnen inte vara hemma syftar många informanter till att de går via föräldrarna för att ta reda 

på hur deras egna barn upplever miljön och situationen. "Vi pejlar av med föräldrarna... för vi 

träffar ju inte de biologiska barnen ofta om vi inte behöver… " (Intervju 2). Även om det 

biologiska barnen är hemma under besöken väljer en av informanterna att i alla fall fråga 

föräldrarna om deras biologiska barn skulle vilja prata och träffa hen. Hen menar att det ger det 

mest ärliga svaret (Intervju 4). 

Om de biologiska barnen är hemma vid besöken berättar några av informanterna att de går iväg 

med de biologiska barnen för att prata eller att resterande i familjen försvinner till ett annat rum. 

Hur dem gör får de biologiska barnen bestämma. En av informanterna menar att syftet inte är 

att "... pumpa de biologiska barnen på information och att dom ska berätta hemligheter för oss 

som vi inte kan göra pratbara för föräldrarna..." (Intervju 4). En annan vill sig påstå att barnen 

kanske inte annars vågar säga någonting till dem om de själva inte är med och väljer (Intervju 

2). 

En av informanterna tar upp att de samtal som de har under utredningstiden med de biologiska 

barnen även fortsätter när familjen har fått en placering hos sig. De erbjuder de biologiska 

barnen samtal, men det är sedan är upp till dem om de vill träffas tillsammans eller inte, "... vi 

kan ju aldrig tvinga oss på de biologiska barnen." (Intervju 4). En annan av informanterna 

berättar att de inte har någon systematisk uppföljning av de biologiska barnen. De pratar knappt 

alls med dem, oavsett om de är hemma eller inte när de kommer på besök. Hen syftar också till 

att "om dom är hemma så sitter dom ju med, ibland." (Intervju 1). 

6.1.7 Familjehemssekreterarnas upplevelse av stöd till de biologiska barnen 

När vi frågade informanterna om de tycker att stödet för de biologiska barnen är tillräckligt 

eller om de skulle vilja göra mer för att uppmärksamma dem, och där också se till de här barnens 

bästa fick vi olika svar från informanterna. Några informanter ser ett behov av att 

uppmärksamma de biologiska barnen mer och beskriver att de biologiska barnen ofta blir en 

bifigur i familjehemskonstellationen då de inte är ”klienter” hos socialtjänsten. En informant 

ger som exempel att ha enskilda, riktade grupper, där biologiska barn kan träffas och samtala 

med varandra för att utbyta erfarenheter och få prata av sig. ”Det skulle vara önskvärt, sen 

organisatoriskt… så är det väldigt svårt då att räcka till.” (Intervju 5).  

Två informanter ansåg att de gjorde tillräckligt mycket för de biologiska barnen. En utav dem 

svarade på frågan; ”Törs man säga att de är bra som det är?” och hen menade på att det många 

gånger är upp till föräldrarna att ansvara för sina egna barns mående då dem inte är primära i 
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socialtjänstens arbete. Informanten ansåg inte att det behövs några särskilda insatser för de 

biologiska barnen och hen påtalar också att det inte finns några riktlinjer för hur dessa i så fall 

skulle utformas (Intervju 3). På det här sättet uttrycker hen det med egna ord;  

Vi har inte, jag kan säga helt ärligt det finns ingen, vad jag känner till, finns det inga 

riktlinjer för hur man skulle hantera en situation. Utan det får man, så att säga, lösa då det 

uppstår. Och i bästa fall kan man hitta en lösning, exakt hur den skulle se vet jag inte, men 

och i värsta fall får man avbryta placeringen och göra en omplacering. Men några särskilda 

resurser eller metoder eller riktlinjer kring hur man skulle hantera en sån situation det 

känner jag inte till. – Intervju 3 

Den andra informanten som ansåg att stödet till de biologiska barnen var tillräckligt påtalar att 

om det skulle uppstå problem med det biologiska barnet skulle de ändå uppmärksamma dem. 

”För visst om ett familjehem börjar prata om att deras egna barn far illa då öppnar man ju 

ögonen så att säga, och måste vara lyhörd för det och liksom kolla in vad det står för och hur 

man kan jobba med det.” (Intervju 1). Samtidigt menar hen på att socialtjänsten ofta får vetskap 

om problemen i ett för sent skede som gör att det kan vara svårt att hjälpa familjehemmet att 

stötta de biologiska barnen där ofta resultatet blir att placeringen blir uppsagd (Intervju 1). Hen 

säger följande;  

Jag tänker också att om familjehemmet lyfter det som ett problem med barnen, då får vi ju 

fokus på ett helt annat sätt. Och barnen, om dom inte säger någonting då på något sätt 

förutsätter man att det fungerar, kan man säga så? (Intervju 1). 

Flera av de andra informanterna anser att behovet av att se de biologiska barnen är stort men 

att tidsmässiga resurser är den största faktorn till att de biologiska barnen blir bortprioriterade. 

En av informanterna ser att ett placeringsteam som enbart jobbar med placeringar skulle kunna 

vara ett hjälpmedel för att ser hur det är i hemmet även för de biologiska barnen (Intervju 

6).  Informanterna påpekar att det inte är av ovilja som de väljer att prioritera bort de biologiska 

barnen utan att det är av tidsmässiga skäl. De är tvungna att bortprioritera dem för att kunna 

hinna med det arbetet som är mest väsentligt och påtalar att det är viktigt att de själva ändå får 

känna att de gör allt de kan, men att vissa saker måste kunna förbises. De menar att arbetet de 

gör måste vara ”good enough”, annars skulle de inte stå ut.  
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6.1.8 Sammanfattning av resultatet om arbetet och stödet som ges till de biologiska 

barnen i familjehem 

Det framkommer att det inte finns något lagstadgat för de biologiska barnen men det finns 

rekommendationer från socialstyrelsen som vissa väljer att följa, och andra inte. 

Utredningsarbetet i familjehemsuppdrag riktar sig främst till familjehemsföräldrarna. Flera 

informanter menar dock att de ändå vänder sig till de biologiska barnen för att höra deras syn 

och tankar kring uppdraget. Det råder dock skilda meningar på vilket sätt de ska prata med 

barnen under utredningen, några vill ta det enskilt med barnen och andra vill att föräldrarna ska 

vara med. Alla informanter är eniga om att matchning är viktigt och därför väljer vissa av dem 

att väga in de biologiska barnens åsikt om att bli ett familjehem. Detta eftersom att de vet om 

att den vanligaste orsaken till att ett familjehem säger upp sitt uppdrag är att det blir konflikter 

mellan det placerade barnet och det biologiska barnet. 

Vid ett hembesök sker alltid samtal med det placerade barnet men de biologiska barnen är sällan 

där och därför blir istället familjehemsföräldrarna tillfrågade om hur deras biologiska barn mår. 

Någon systematisk uppföljning av de biologiska barnen finns inte. Det är på grund av brist av 

resurser, tid och hög arbetsbelastning som gör att de biologiska barnen i många avseenden blir 

bortglömda eller bortprioriterade. Några träffar eller aktiviteter specifikt för de biologiska 

barnen erbjuds inte men många ser en fördel med att familjehemmen ska få träffa andra i samma 

situation. 

Behovet av att uppmärksamma de biologiska barnen mer är något som vore önskvärt från flera 

av informanterna eftersom dessa barn blir som bifigurer i uppdraget. Det råder dock 

tvetydigheter då några anser att uppmärksamheten till de biologiska barnen är bra som den är 

och att de istället menar att familjehemsföräldrarna har ett ansvar för sina egna barn.  

6.2 Betydelsen, funktionen och rollen som de biologiska barnen har i familjehem 

Under det här avsnittet kommer resultatet redogöras för vår empiriinsamling gällande de 

biologiska barnens betydelse, funktion och roll i familjehemmet. Resultatet kommer även i 

det här avsnittet att presenteras i olika underrubriker som vi valt att dela upp utifrån 

informanternas svar, detta för att underlätta läsningen och öka förståelsen. Underrubrikerna 

som följer är; Viktiga aspekter i arbetet med barn, barnens roll samt föräldrarnas ansvar.  

6.2.1 Viktiga aspekter i arbetet med barn 

Under våra intervjuer ville vi ta reda på vad våra informanter ansåg var viktiga aspekter i arbetet 

med barn generellt, inte enbart de placerade barnen som är familjehemssekreterarnas största 
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fokus. Vi ställde frågan för vi ville synliggöra just deras synsätt på arbetet med barn både för 

oss, men framför allt för dem själva. Exempel på vad som kom fram under intervjuerna var att 

skapa trygghet kring barnen, en fast punkt i tillvaron med god omsorg och kärlek. En av 

informanterna uttrycker det; 

Det är det jag jobbar för att barn och ungdomar ska få, ska få en chans att uppleva. Det kan 

man prata länge om. Man delar in det i två delar, dels en rent fysisk trygghet med mat, 

kläder och sovplats, men givetvis med omsorg och kärlek från dom vuxna. Alltså en 

känslomässig tillgänglighet, så det är på två plan liksom. - Intervju 3 

I en annan intervju svarade en informant att hen tyckte att man inte tar barn för barn, utan att 

barn ofta blir inblandade för mycket i de vuxnas problematik. Hen tyckte att barn generellt sett 

är väldigt kompetenta och att det alltid ska pratas med barnen, men att det finns vissa 

begränsningar för vad barn kan ta in och förstå (Intervju 1). Generellt för alla intervjuer var 

även att matchningen är en viktig del i arbetet med barn, den måste bli bra för att barnen ska 

kunna ha ett fungerande liv och en fungerande vardag tillsammans. Barnets bästa var något som 

nämndes övergripande i intervjuerna samt vikten av att läsa och ta del av aktuell forskning inom 

området. Att göra det menade informanterna var just för att kunna göra ett bra arbete med och 

för barn samt veta vad som är viktiga aspekter, alltså vad som faktiskt är barnets bästa. 

Samtidigt anser en av informanterna att det även är viktigt att stötta och hjälpa 

familjehemsföräldrarna för att även de ska ha barnets bästa i fokus (Intervju 5).  

En annan viktig aspekt som vi kunde urskilja är att informanterna ska tänka utifrån barnens 

egna behov och utifrån barnens synsätt. Det händer ofta att vuxna kräver mycket 

uppmärksamhet och då är det lätt att fokus läggs på vad vårdnadshavarna, eller mamma och 

pappa behöver. Då kan barnet hamna utanför, och deras betydelse och behov blir åsidosatt. 

6.2.2 Barnens roll  

Flertalet av informanterna var eniga i att de ansåg att de biologiska barnen kan liknas med ett 

verktyg i uppdraget när det handlar om att förbättra situationen för de placerade barnen. Några 

menade att det kan vara på både gott och ont. De biologiska barnen kan vara en stor tillgång på 

många sätt för de placerade barnen. De kan i flera avseenden komma att bli förebilder och 

hjälpa till i vardagen när det gäller att bland annat leka, lära sig att ge och ta samt leda in de 

placerade barnen i en social miljö med vänner och fritidsaktiviteter. Placerade barn kan ibland 

ha problem med sociala samspel och där berättar några av informanterna att de biologiska 

barnen kan vara till stor hjälp att lära de placerade barnen sociala normer i att samspela med 
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andra. Eftersom att de placerade barnen i många fall kommer från dysfunktionella miljöer 

menar flertalet av informanterna att de biologiska barnen kan komma att bli en del av 

“rehabiliteringen” för det placerade barnet, att dem då kan bli en del av deras uppfostran. 

Utifrån det här vill en informant även se till att vi blir medvetna om att de inte finns något 

uppdrag som är riktat mot de biologiska barnen om att de ska agera förebilder eller “verktyg” 

för de placerade barnens välbefinnande, utan att det enbart är en positiv effekt av placeringen 

som de inte har skapat medvetet (Intervju 4).  

Något som kan vara en negativ sida av att de biologiska barnen tillträder en roll i uppdraget 

som familjehem kan komma att innebära att de börjar försvara och därtill ta på sig ansvaret för 

det placerade barnet. Informanterna påpekar vikten av att de biologiska barnen och 

familjehemsföräldrarna ska bli medvetna om den ansvarsroll som de biologiska barnen kan 

inträda, då det inte är deras uppgift att ha det bärande ansvaret. De biologiska barnen ska inte 

agera “bärare” eller “ha hemligheter” tillsammans med de placerade barnen just för att det blir 

en för tung belastning. Nästan alla informanter tar upp det faktum att de flesta placeringar som 

havererar oftast beror på de biologiska barnens mående och att deras situation och roll har blivit 

ohållbar. Detta kan både ha att göra med belastningen som blir för de biologiska barnen men 

likväl beroende på konkurrensen som kan uppstå mellan barnen och familjehemsföräldrarna. 

Därför menar många av informanterna på att det är viktigt att de biologiska barnen accepterar 

en placering och att de därmed är delaktiga i beslutet att bli familjehem. De placerade barnen 

behöver få komma in i en intakt familj med god omsorg och omvårdnad där de får möjligheten 

att känna gemenskap och tillhörighet. De biologiska barnen anses vara oerhört viktiga i denna 

process och en informant påtalar att det är viktigt att de också får veta det och själva känna att 

de har en betydande roll (Intervju 6).  

För vissa av de biologiska barnen kan det vara svårt att acceptera att familjens regler kan skilja 

sig åt från deras egna regler och de placerade barnets. Detta påtalade flera av informanterna 

med anledning av att barn som placeras ofta bär på svårigheter och inte har haft ett fungerande 

regelverk hos sina biologiska föräldrar, och därför inte kan ha samma regler som det biologiska 

barnet. En informant beskrev det utförligt;  

... man ska inte ha krav på dom biologiska barnen. Men man måste vara säker att de är 

positivt inställda till uppdraget. De måste vara det, och är de inte det så blir det inte bra. 

Det blir varken bra för det biologiska barnet eller det placerade barnet. Eftersom de 

placerade barnen redan är stämplade. De upplever det som en stämpel att inte kunna bo hos 

sin mamma och pappa och istället bo i en annan familj. Och sen om de biologiska barnen 
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ignorerar eller känner sig negativa till placeringen så blir den stämpeln ännu starkare för 

det placerade barnet. Men samtidigt måste det vara en balans. Jag tänker att man inte kan 

kräva av dom biologiska barnen att dom ska anpassa hela sitt liv till ett placerat barn, det 

går inte, man måste hitta en balans. - Intervju 6 

6.2.3 Föräldrarnas ansvar 

Något som kom upp under intervjuerna var att en av informanterna ansåg att 

familjehemsföräldrarna har ett stort ansvar för sina biologiska barn och hur deras barn påverkas 

av förändringen som uppstår i kärnfamiljen. Hen menar att det är föräldrarna snarare än 

socialtjänsten som ansvarar för att möta upp de biologiska barnen i förändringarna som sker 

(Intervju 1). Vi frågade därför vidare flera informanter kring vad de ansåg om 

familjehemsföräldrarnas egenansvar och vissa var tydligare än andra och menade på att 

familjehemsföräldrarna givetvis har ett eget ansvar för sina egna barn, att det är förutsatt, men 

att socialtjänsten även behöver vara behjälplig i den mån som det går. Informanterna menar att 

om familjen ska kunna vara ett familjehem behöver det finnas ett överskott 

av resurser som de kan ge till de placerade barnen men ändå vara lyhörda för och fånga upp 

sina egna barn ännu mer. 

Familjen bör även ha en öppen dialog med socialtjänsten för hur situationen är med de 

biologiska barnen, om familjehemsföräldrarna uppmärksammar något som upplevs annorlunda 

med sina egna barn. En informant påtalade särskilt att mycket är upp till de vuxna i 

familjehemmet att se till att en balans upprätthålls mellan det placerade barnet och det 

biologiska barnet (Intervju 6). Dock svarade alla informanter att bristen på resurser, 

ekonomiska och tidsmässiga, är något som håller dem själva tillbaka i arbetet och därför 

tenderar ansvaret att hamna på familjehemsföräldrarna. Flera informanter påtalar just att de 

biologiska barnen inte är socialtjänstens primära ansvar att bära, utan att de måste överlåta det 

till föräldrarna. En informant berättade att hen ”… många gånger får blunda för vissa saker...” 

(Intervju 6) för att hinna med det mest väsentliga men att när vi diskuterade de biologiska 

barnens situation fick hen en annan syn på ”... hur mycket man faktiskt missar hos de biologiska 

barnen.” (Intervju 6). Flertalet informanter beskriver hur de under utredningsförfarandet frågar 

familjehemsföräldrarna om deras biologiska barn känner att de vill vara familjehem och om de 

pratat med sina barn om vad det innebär och hur det kan påverka dem. Detta gör alltså att de 

utgår från vad föräldrarna säger i utredningen angående de biologiska barnens åsikter om att 

vara familjehem. En beskriver det; 
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Alltså det är något man pratar väldigt mycket om i utredningsarbetet. Och i slutändan 

handlar det om att vi gör en bedömning att den här familjen har det som krävs för att också 

familjen själva ska må bra, eller då de biologiska barnen ska bli sedda och få 

uppmärksamhet. Den här familjen har så pass stora resurser att ett barn till påverkar inte. 

 - Intervju 3 

6.2.4 Sammanfattning av resultatet om betydelsen, funktionen och rollen som de 

biologiska barnen har i familjehem 

För att barnens betydelse och behov ska kunna tillgodoses är det viktigt att ge dem fysisk 

trygghet och en känslomässig tillgänglighet. Likväl är det viktigt med aktuell forskning och 

tanken om barnets bästa för att ett bra arbete med barn ska kunna genomföras. De biologiska 

barnen kan liknas med ett verktyg för att förbättra situationen för de placerade barnen då de är 

förebilder och en del av ”rehabiliteringen” för de placerade barnen. Dock kan de biologiska 

barnen komma att börja försvara det placerade barnet och ta på sig för mycket ansvar. Därför 

är det viktigt att familjehemsföräldrarna blir medvetna om barnens situation och att de får 

stöttning i att se sina egna barns bästa. Detta då den största anledningen till att en placering 

havererar beror på de biologiska barnens mående och att deras roll och situation har blivit 

ohållbar. Att inte ta barn för barn är något som istället gör att de blir inblandade i vuxnas 

problematik. 

Familjehemsföräldrarna ska ansvara för att möta upp sina biologiska barn i och med 

förändringarna som sker i familjen, men socialtjänsten ska vara behjälpliga i den mån de kan 

och behöver. Därför är det viktigt att de biologiska barnen är delaktiga i beslutet att bli 

familjehem och att de accepterar att reglerna kan skilja sig från det placerade barnets. Det är 

viktigt att det finns en öppen dialog mellan familjehemsföräldrar och socialtjänsten, men det 

som gör att största ansvaret läggs på föräldrarna är på grund av bristen på resurser, tidsmässiga 

och ekonomiska aspekter som familjehemssekreterare upplever.  

6.3 Påverkan av de familjära förändringarna för de biologiska barnen i familjehem 

I det här avsnittet kommer resultatet som har sin utgångspunkt i hur informanterna redogör för 

de familjära förändringar som de biologiska barnen får uppleva i och med konstellationen som 

familjehem. Avsnittet är uppdelat på liknande sätt som föregående avsnitt och här är empirin 

uppdelat i fyra underrubriker som framtagits utifrån informanternas svar; Samtal kring 

förändringen, flera aspekter om förändringarnas påverkan på de biologiska barnen samt att vara 

en familj med insyn från samhället.  
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6.3.1 Samtal kring förändringen  

Generellt för alla informanter är att de anser att det är viktigt att föräldrar som vill bli familjehem 

har pratat och lyft frågan om vad deras biologiska barn tycker och tänker om att bli familjehem 

i första hand. Som vi tidigare nämnt är de biologiska barnens inställning A och O för en lyckad 

placering.  

Huruvida familjen som helhet förändras från att vara en kärnfamilj, till att ta emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran, är något som belyses olika mellan kommunerna som vi har 

intervjuat. Samstämmighet finns dock i att samtliga ser och förstår att familjen påverkas av att 

gå från att vara en kärnfamilj, till att bli en offentlig familj. Många tar upp aspekten att 

utomstående i samhället får en insyn i deras familjeliv.  De hävdar dock att de under 

utredningstiden pratar om de förändringar som kan tänkas komma att bli realitet med det 

tilltänkta familjehemmet samt vilka konsekvenser det får för familjen och deras biologiska barn. 

Alla kommuner, som vi tidigare nämnt, uppmärksammar de biologiska barnen under 

utredningsprocessen, mer eller mindre. Några av informanterna säger att de under en placering 

även frågar de biologiska barnen hur de tycker att det fungerar, det är dock inte något som alla 

berättar att de gör. 

6.3.2 Flera aspekter om förändringarnas påverkan på de biologiska barnen 

Att vara familjehem kan innebära flera olika förändringar för familjen. Att bli tvungen att dela 

med sig av sina föräldrar och syskon är en stor aspekt som kan vara av betydelse för de 

biologiska barnen, men även det att dela sina mor- och farföräldrar kan för vissa barn vara 

svårare än att dela sina föräldrar med ett annat barn. En informant påtalar detta;  

… som forskningen säger är ju inte det att dela sina föräldrar som är det svåraste utan det 

som har varit svårast har ju varit att dela sina mor- och farföräldrar med de placerade 

barnen. För att det är ofta så att man får det där lilla extra utav far eller morföräldrar... 

mamma o pappa är ju mamma och pappa och dom står man ju nära, men mormor och 

morfar eller farmor och farfar kan man ju få den där extra guldtiden med eller presenter 

eller tid eller vad som helst, och då ska man dela det också. Och det är ofta det som 

biologiska barn tycker är jobbigast. - Intervju 4 

Genomgående all empiri som insamlats till studien är alla informanter medvetna om den 

familjära förändring som familjehemsuppdraget innebär. Dock säger de flesta av informanterna 

att de endast ger de biologiska barnen tid och utrymme under utredningstiden. Vad alla är 
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överens om är att om det skulle uppstå komplikationer i familjen som har att göra med det 

placerade barnet skulle alla, mer eller mindre, ge de biologiska barnen stöd i detta. I övrigt 

berättade en av informanterna att utöver utredningen av familjehemmen uppmärksammas inte 

de biologiska barnen från dem på socialtjänsten, överhuvudtaget. Hen uttrycker att“... ingen 

reflekterar över dom biologiska barnen. Ingen av oss här. Bra att ni skriver om det!” (Intervju 

6).  

En annan aspekt som uppmärksammades i intervjuerna gällande förändringar i familjen är de 

relationer som byggs, och ofta slits isär då en placering upphör. Socialtjänsten arbetar för att de 

placerade barnen och ungdomarna ska kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar. Ibland är 

barnen placerade enligt SoL, och ibland enligt LVU. Är barnet placerat enligt SoL är det 

“lättare” för de biologiska föräldrarna att avbryta en placering och få hem barnet än vad det är 

om barnet är placerat enligt LVU. Den relationen som det biologiska barnet och det placerade 

barnet har byggt upp, oavsett om barnet har varit placerad i ett halvår eller fem år, påverkar 

givetvis båda barnen om eller när placeringen upphör. En förklarar att;  

Placeringar kan vara korta och placeringar kan komma och gå, och jag kan tänka mig att 

det kan bli en stor förlust för dom biologiska barnen eftersom dom hinner bygga relationer 

med de placerade barnen. Det är också någonting som ingen av oss återkopplar kring och 

pratar med de biologiska barnen om. - Intervju 6 

I de flesta familjehemsuppdragen har de placerade barnen stora behov av uppmärksamhet, 

omsorg och kärlek. Familjehemsföräldrarna får lägga ner mycket av sin tid till att “mätta” dessa 

barn med allt vad de behöver och det tar upp mycket tid och engagemang hos dem. De flesta 

informanterna påtalar att föräldrarna har ett eget ansvar för sina egna barn och förutsätter att de 

tar sina biologiska barn på fullaste allvar, är lyhörda och känslomässigt nära dem. En informant 

påtalar dock att familjehemsföräldrarna ibland kan “blunda” för sina egna barns känslor för att 

de själva vill vara familjehem. Hen menar att det är något som inte får ske och att de som 

familjehemssekreterare måste se helhetsbilden och stötta familjehemsföräldrarna i att se sina 

egna barn. Vissa familjehemsföräldrar ser inte alltid med realistiska ögon på sina egna barn om 

vad de tänker och känner angående placeringen. Informanten menar självklart att detta inte 

alltid är på det sättet men att det kan förekomma (Intervju 6). En annan av informanterna 

beskriver föräldrarnas ansvar med en annan aspekt, ekonomi. Hen menar att det inte handlar 

om att föräldrarna har gott om kärlek och omsorg att dela med sig av som de vill bli familjehem 

utan att det blir allt mer vanligt att familjer tar emot placeringar för att få ekonomin att gå ihop 

(Intervju 3).  
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6.3.3 Att vara en familj med insyn från samhället 

Vad några av informanter tog upp angående förändringen som sker i och med att familjen går 

från att vara privat till offentlig är granskningen från andra. Flera av informanterna påtalar att 

det är många blickar som riktas mot familjehemmet, inte bara från socialtjänsten utan även från 

skolpersonal, andra myndigheter och därtill familjer i deras närhet. Familjehemmet och deras 

biologiska barn blir granskade utifrån sitt uppdrag och är inte längre en privat familj. 

Familjehemmet bär på ett stort ansvar inför socialtjänsten och informanterna påpekar att 

granskningen även påverkar de biologiska barnen. Flera menar att familjehemmen har höga 

krav riktade mot sig från omgivningen, i form av att vara en familj utan fel eller brister i 

omvårdnad och andra aspekter som berör familjelivet, men att detta sällan uppmärksammas 

från socialtjänsten. 

När vi har ställt frågor till informanterna kring den förändring som familjen genomgår när 

familjen blivit en offentlig familj och hur det påverkar de biologiska barnen har svaren blivit 

att familjehemssekreterarna inte har någon kunskap om det. De menar att det är något som 

sällan diskuteras på arbetsplatsen. Svaret på vår fråga blev därmed att många inte reflekterat 

över det, i och med att deras tid behöver läggas på annat som anses vara mer prioriterat. En av 

informanterna svarade att övergången från att vara en privat familj till att bli offentlig kanske 

skulle kunna leda till att de biologiska barnen tenderar att få ögonen på sig och därmed en känsla 

av att de blir granskade. Hen menar följande; 

Det är väldigt sällan att man reflekterar över sånt. Eftersom man inte hinner. Men nu när 

vi pratar om det, då tänker jag också att man egentligen missar rätt så mycket kring dom 

biologiska barnen. – Intervju 6 

6.3.4 Sammanfattning av resultatet om påverkan av de familjära förändringarna för de 

biologiska barnen i familjehem 

Att vara familjehem kan innebära flera olika förändringar för familjen. Det är viktigt att 

föräldrarna själva tar reda på vad deras egna barn tänker och tycker om att de ska bli familjehem. 

Under utredningstiden pratar därför familjehemssekreterarna om förändringarna och dess 

konsekvenser som kan komma att ske för det blivande familjehemmet och dess 

medlemmar.  Det finns en förståelse för att familjen påverkas av att bli familjehem från att vara 

kärnfamilj till att bli en offentlig familj. De kan komma att bli granskade från sin omgivning 

och att höga krav därtill ställs på dem. Familjehemsföräldrarna får lägga ner mycket tid på det 
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placerade barnet och i vissa fall kan de tendera att blunda för sina egna barn. Trots att de 

biologiska barnen inte reflekteras särskilt mycket om skulle stöd och hjälp ändå riktas till dessa 

barn om det uppstod komplikationer med det placerade barnet. 

En av många konsekvenser som de biologiska barnen utsätts för i och med 

familjehemskonstellationen är att relationer som byggts upp mellan de olika barnen i 

familjehemmet ofta slits isär när en placering upphör. Hur en sådan konsekvens, och därtill 

många fler, påverkar de biologiska barnen finns det ingen kunskap om och det är inget som 

diskuteras på arbetsplatsen. 

 

7. Analys 

I den här delen kommer det empiriska resultatet att analyseras utifrån studiens teoretiska 

ansatser; Nomen om kärnfamiljen, från privat till offentlig samt risk- och skyddsfaktorer. 

Analysen kommer även att utgå ifrån studiens tidigare forskning som avser; En bortprioriterad 

grupp, rollen att vara biologiskt barn i ett familjehem samt hur barn påverkas av förändringar 

och hur familjehemssekreterare stödjer det. Vi kommer inte att analysera varje enskild 

underkategori som de tre olika temana i resultatet är uppdelat i, utan vi kommer se till att 

analysen blir en samlad helhet om vad resultaten visade. Analysen presenteras med syftet att 

koppla samman studiens olika delar.  

7.1 Arbetet och stödet som ges till de biologiska barnen i familjehem 

I det här avsnittet kommer vi att analysera helheten av det resultat som berör arbetet och stödet 

som ges till de biologiska barnen i familjehem. Den här analysen kommer främst att utgå ifrån 

teorin om risk- och skyddsfaktorer samt studiens tidigare forskning som berör att de biologiska 

barnen tenderar att bli en bortprioriterad grupp i socialtjänstens arbete.   

Det empiriska resultatet angående stödet till de biologiska barnen visar att det skiljer sig åt från 

kommun till kommun. Överlag ses arbetet för de biologiska barnen som en tolkningsfråga då 

det inte finns något specifikt lagstöd eller några riktlinjer för dem. Det är upp till kommunerna 

själva att skapa sig egna rutiner utifrån deras tillgång till resurser samt efter personalens egna 

initiativ. Det som Noble-carr et.al (2014) påstår, att arbetet och stödet för de biologiska barnen 

är begränsat och att det resulterar i att dessa barn tenderar att vara oförberedda och 

undervärderade i socialtjänstens arbete, kan vi även se resultat på i vår studie. Kopplat till teorin 

om risk- och skyddsfaktorer kan vi se att ett bristande stöd är en riskfaktor för att barn ska 

utvecklas gynnsamt. Då socialtjänsten, i det här fallet, är “andra vuxna” i det biologiska barnets 
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omgivning är det av betydande vikt att dessa barn har möjlighet att få ett stöd från myndighetens 

sida. Socialtjänsten och personalen som arbetar med familjehemsfrågor har möjlighet att 

påverka och ge barnet ett individanpassat stöd och därtill ett hållbart skydd (Socialstyrelsen, 

2015, s.20-21). Vi kan alltså se att det finns risker med att stödet från familjehemssekreterarnas 

sida är limiterat. Att tiden inte räcker till, att resurserna är otillräckliga samt att 

arbetsbelastningen är för hög gör att de biologiska barnen i många avseenden blir bortglömda 

och bortprioriterade. Därför är det extra viktigt att skyddsfaktorerna byggs upp och att goda 

sociala relationer upprätthålls för att kompensera för organisationens bristande tillgångar.  

Som Lagerberg och Sundelin (2000) tar upp behövs kunskap och ett användande av bedömning 

för risk och skydd i kombination vid utredningsarbetet (ibid, s.329). Studiens resultat visar att 

samtliga informanter involverar de biologiska barnen i utredningen. De gör bedömningar, 

kopplat till risk och skydd, i och med de frågor som de ställer samt de känslor som dem får i 

mötet och samtalet med barnet. Dock ser vi att risk- och skyddsbedömningar i de flesta fall 

upphör i samband med att utredningen är slutförd. Ett övergripande resultat för studien är att 

generellt sätt pratar ingen vidare med de biologiska barnen under en placering, i form av så 

kallade uppföljningssamtal. Snarare kommuniceras det med familjehemsföräldrarna om hur 

deras biologiska barn mår och deras upplevelse av att vara familjehem, än att det kommer direkt 

från de biologiska barnen. Detta är något som Cossar et. al (2014) tar upp i deras studie. De 

menar att socialarbetare ofta utgår från sekundära källor istället för att direkt prata med de 

biologiska barnen. Detta kan vi se är en riskfaktor för att de biologiska barnen oftast inte får 

möjligheten att uttrycka sina tankar och känslor. Barn säger kanske inte alltid sanningen till 

sina föräldrar om sina åsikter av att vara familjehem, därför bör deras talan lyftas fram från 

någon annan i deras omgivning. Vi tänker att de biologiska barnen kan komma att hamna i en 

lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar och det placerade barnet där de inte känner att de fullt ut 

kan berätta om sina emotioner till sina föräldrar och därför behöver någon annan vuxen. Det är 

som Broberg et al. (2003) antyder att ha någon annan att vända sig till är en av alla 

skyddsfaktorer som är viktiga för att förmedla en känsla av förståelse och välvillighet som 

bidrar till en gynnsam utveckling för barnet. Utifrån studiens tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter är det av betydande vikt att socialarbetare faktiskt har kunskap om och i det 

praktiska arbetet samlar in uppgifter och information som är relevant för situationen. I 

utredningens skede visar resultatet att samtliga försöker sig på detta med så kallade risk- och 

skyddsbedömningar när det gäller de biologiska barnen. Dock ser vi som tidigare nämnt att 
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dessa bedömningar inte är något som fortlöper under placeringen. Något sådant arbete menar 

en del av informanterna istället är föräldrarnas ansvar, inte deras.    

Samtliga informanter lyfter upp matchningens betydelse för en lyckad placering. Detta kan vi 

se som en skyddsfaktor, då det i och med en matchning finns möjlighet för familjehemmets alla 

parter att uttrycka sina önskemål och dylikt, däribland de biologiska barnen. 

Familjehemssekreterarna tar dessa önskemål i beaktning och tillsammans med deras 

professionella kompetens för de samman familjen med en placering som gör att 

familjehemsföräldrarna i största möjliga mån kan ge sig själva, det placerade barnet och sina 

biologiska barn de bästa förutsättningarna för att kunna bibehålla en god vardag. Som Noble-

carr et. al (2014) syftar till, att de biologiska barnen sällan kommer till tals kan kopplas till 

detta. Vissa av våra informanter ger alltså de biologiska barnen i familjehemmen en chans att 

berätta vad de tänker och därmed få vara delaktiga i beslutet att bli familjehem. I och med det 

säkerställer de situationen med en skyddsfaktor.  

Ett annat resultat som studien visar är att samtliga informanter är samstämmiga i att det är 

viktigt för familjehemmen att träffa andra i samma situation för byte av erfarenheter och att 

glädja varandra. Dock finns det inget, i någon av kommunerna, som är speciellt riktat enbart till 

de biologiska barnen, även om några av informanterna ser ett behov av det. Att ett uppdrag 

upphör beror ofta på att det råder konflikter mellan de biologiska barnen och de placerade 

barnen. Att de biologiska barnen har få chanser till gemenskap med andra barn i samma 

situation i samband med de träffar som är riktade till hela familjen, där de får vara med om de 

vill, kan tänkas vara en riskfaktor. Trots att studiens tidigare forskning påtalar det faktum att 

socialarbetaren har ett centralt ansvar att se alla barn och deras enskilda behov (Cossar et. al, 

2014), visar studiens resultat på att något sådant inte prioriteras i anslutning till 

familjehemsvården. Att de biologiska barnen skulle få chans till att träffa och prata med andra 

barn som befinner sig i samma situation skulle kunna ses som ett skydd för upprätthålla goda 

relationer i familjen. När vi frågade informanterna om deras upplevelse gällande deras 

uppmärksamhet till de biologiska barnen blev resultatet att några kommuner ansåg att deras 

arbete för de biologiska barnen skulle behöva stärkas, medan andra ansåg att deras sätt att arbeta 

med hela familjehemmet överlag är tillräckligt.  

För att säkerställa ett fungerande och funktionellt arbete är resonemang om risker och skydd en 

väsentlig del i arbetet med barn (Freij, 2006, s.11). Vi kan se, utifrån studiens resultat och därtill 

den här analysen, att arbetet och stödet som ges till de biologiska barnen i familjehem tenderar 
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att vara skiljaktiga i de olika kommunerna. Att ett förebyggande arbete, i form av dessa olika 

bedömningar, ser vi skulle kunna förbättras. Samtidigt ser vi och förstår att arbetet med de 

biologiska barnen är begränsat på grund av bristen av resurser för kommunerna och att arbetet 

därmed ser ut som det gör.   

7.2 Betydelsen, funktionen och rollen som de biologiska barnen har i familjehem 

I det här avsnittet kommer vi att analysera helheten av det resultat som berör de biologiska 

barnens betydelse, funktion och roll som de har i familjehem. Den här analysen kommer att 

utgå ifrån teorin om normen om kärnfamiljen och risk- och skyddsfaktorer tillsammans med 

studiens tidigare forskning som tar upp vilken roll biologiska barn har i ett familjehem.   

Det empiriska resultatet angående betydelsen, funktionen och rollen som de biologiska barnen 

har i familjehem visar att deras roll är viktig i familjehemskonstellationen. Att barn generellt 

sett ska få känna fysisk trygghet och att vuxna i deras omgivning ska ge dem en känslomässig 

tillgänglighet är viktigt för att skapa ett välfungerat arbete med barnets bästa i fokus. Alla 

informanter är eniga om att de biologiska barnen kan komma att bli ett verktyg för att förbättra 

situationen för de placerade barnen, men att det kan te sig i både positiv och negativ bemärkelse. 

De biologiska barnen kan dels bli förebilder för de placerade barnen, men de kan också få ett 

för stort ansvar. I och med att ansvaret växer för de biologiska barnen visar resultatet på att barn 

generellt sett många gånger kan bli inblandade för mycket i de vuxnas problematik och därmed 

inte får vara barn i den utsträckning som de hade behövt. Studiens tidigare forskning tar upp att 

barn som har en roll som innebär att bli vuxen i för tidig ålder kan medföra att barndomen fylls 

av prestationskrav och förväntningar (Skolverket, 2010, s. 14). När familjen går från att vara en 

kärnfamilj till att bli familjehem upphör det familjära systemet med innehållande normer och 

rutiner. I kärnfamiljen fanns det en stabilitet och förutsägbarhet om de olika roller som familjens 

medlemmar hade (Larsson Sjöberg, 2000, I Andersson & Brännmark, 2006, s.11). När familjen 

blir ett familjehem måste familjen skapa och verkställa ett nytt familjärt system med nya normer 

och rutiner och därmed börja anpassa sig till en ny familjekonstellation. Därför är det viktigt att 

försöka att upprätthålla ett skydd med tanken om barnets bästa och att utgå ifrån att deras behov 

av närhet och tillgänglighet ska bli tillgodosett.  

I och med det här kan vi se flera tecken på riskfaktorer för de biologiska barnen som 

familjehemssekreterare och annan personal bör vara uppmärksamma på. Genom ett för stort 

ansvar löper de biologiska barnen risk att utveckla psykosociala problem (Socialstyrelsen, 

2010, s.21). Även att deras befintliga roller och vanor i kärnfamiljen upphör blir deras sökande 
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på en ny identitet ett faktum. De ska nu försöka hitta en roll som gör dem rättvisa, men när 

ansvaret växer blir deras nya ansvarsroll, som medhjälpare verklighet. Riskfaktorer är som 

Socialstyrelsen (2015) påstår möjliga att påverka i den mån det finns faktorer som kan motverka 

dem. Ofta är det på det sättet att samma faktor som gör att ett problem uppstår även är det som 

gör att problemet fortlöper (Socialstyrelsen, 2015, s. 20-21). Därför är det av stor vikt, som 

resultatet även tyder på, att socialtjänsten stöttar och hjälper de biologiska barnen i den mån de 

kan och därtill upplyser de biologiska barnen om att de inte har ansvaret för de placerade barnen. 

Det ansvar som de biologiska barnen får kan även tänkas främja barnets utveckling. Det enda 

sättet till att något sådant ska kunna göras fördelaktigt är att de stöttas upp med fungerande 

skyddsfaktorer för att utvecklingen inte ska påverka dem negativt.  

I och med familjehemskonstellationen ökar alltså barnens ansvar och därtill visar studiens 

tidigare forskning på att de biologiska barnens funktion och betydelse i familjehemmet blir till 

en medveten “uppfostringsstrategi” från familjehemsföräldrarnas sida (Skolverket 2010, s.16). 

Studiens resultat visar att föräldrarna har ett egenansvar för sina biologiska barn i olika 

utsträckningar. Socialtjänsten behöver vara behjälpliga till att finnas för de biologiska barnen 

men som informanterna antyder anser dem sig inte ha det primära ansvaret för dessa barn. Bara 

det att informanterna anser att de många gånger får blunda för vissa saker gällande de biologiska 

barnens funktion och betydelse är en riskfaktor i sig. Det ser vi som något de borde ta på allvar. 

Det tenderar att bli motsägelsefullt när det kommer fram att å ena sidan är de biologiska barnen 

viktiga faktorer i familjehemsuppdraget, men i flera avseenden bortser man från dem och deras 

mående. Deras betydelse blir inte lika väsentlig som de vill sig påstå.  

7.3 Påverkan av de familjära förändringarna för de biologiska barnen i familjehem 

I det här avsnittet kommer vi att analysera helheten av resultatet om hur de biologiska barnen i 

familjehem påverkas av de familjära förändringarna som uppstår. Den här analysen kommer 

utgå ifrån teorin om normen om kärnfamiljen och från privat till offentlig tillsammans med 

studiens tidigare forskning som redogör hur barn påverkas av förändringar och hur 

familjehemssekreterare stödjer det.  

Det empiriska resultatet angående hur biologiska barn i familjehem påverkas av familjära 

förändringar, som de upplever i och med uppdraget som familjehem, visar att 

familjehemssekreterarna ser och har förståelse för att familjehemskonstellationen påverkar 

familjemedlemmarna. Exakt vilken påverkan kan de dock inte ge svar på eftersom de flesta inte 

reflekterat över det särskilt mycket. Ett familjehem går från att vara en privat familj, en fristad, 
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till att bli en offentlig familj med insyn och granskning från omgivningen. Den tryggheten som 

familjen har rubbas och definitionen av det som det biologiska barnen kallar för “sitt” tynas 

bort (Nordenfors, 2006, s.88). Detta kan även kopplas till att familjen byter karaktär och därmed 

har svårt att upprätthålla den ursprungliga kärnfamiljen. Studiens tidigare forskning tar upp det 

faktum att en omorganisering i familjen är påfrestande för barn eftersom de behöver ha 

stabilitet, kontinuitet och en förutsägbar vardag. Därför behöver de biologiska barnen bli 

bemötta med lyhördhet och omsorg (Höjer et al. 2013, s. 5-6, Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Därtill kan vi se det som en brist och oro att personalen inte reflekterat över den här gruppen 

barn när deras arbete ska utgå ifrån barnens bästa och deras enskilda behov.  

Studiens resultat redogör för att många familjehem, däribland de biologiska barnen, ofta känner 

sig iakttagna från deras omgivning och att de därmed tenderar att känna höga krav från bland 

annat olika myndigheter. Informanterna menar att de exempelvis kan komma att känna sig 

granskade av lärare, andra föräldrar men även andra elever eftersom att deras familjesituation 

skiljer sig från de andras. Nya regler och rutiner bildas i familjen både på grund av att familjen 

tagit emot en placering vilket gör, som vi tidigare nämnt, att det tidigare familjelivet rubbas. 

Likväl tillkommer nya bestämmelser utifrån att det placerade barnet eventuellt behöver andra 

regler som familjen tidigare inte haft, men också för att uppdraget i sig innehåller vissa aspekter 

som ska verkställas och uppfyllas. Det har att göra med att familjen inte längre enbart är privat, 

utan att de nu är en familj med insyn från socialtjänsten.  

Internationell forskning tyder på att stöd- och hjälpinsatser för biologiska barn, relaterat till de 

familjära förändringar som medföljer i familjehemsuppdraget, är något som har haft positiva 

följder. Dock är något sådant inte realitet i det svenska arbetet med familjehem. Bristen gällande 

uppmärksamheten av stödfunktioner från landets myndigheter gör att de biologiska barnen 

istället blir osynliga (Höjer et. al, 2013). Att istället arbeta med ett förebyggande perspektiv 

avseende förändringarna hjälper de biologiska barnen att minska de negativa upplevelserna som 

de kan tänkas ha varit med om. Ett sådant exempel är att behöva dela med sig av saker, däribland 

föräldrarnas samt mor- och farföräldrarnas tid och uppmärksamhet. En annan aspekt som 

resultatet tar fram är att relationer som byggts upp i och med familjehemsuppdraget och den 

tillhörande konstellationen till slut kanske slits isär. Även det är en förändring som de 

biologiska barnen måste handskas med och något som vi ser att personalen behöver möta upp 

barnen i utifrån vad uppdraget medför för förändringar. 
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8. Slutsats & diskussion  

I det här avsnittet kommer vi lyfta centrala slutsatser utifrån studiens frågeställningar och 

därefter följer generella reflektioner i en slutlig diskussion. För att se tillförlitligheten i studien 

kommer vi i följande del även se över valet av metod samt ge förslag på hur studien hade kunnat 

genomföras annorlunda. Slutligen kommer avsnittet presentera förslag på fortsatt forskning.  

8.1 Centrala slutsatser 

Här kommer vi att redogöra för våra centrala slutsatser utifrån varje enskild frågeställning som 

presenteras i studiens början.  

Första frågeställningen var Hur beskriver familjehemssekreterare sitt arbete med de biologiska 

barnen i ett familjehem? och vi kan se att arbetet ter sig olika för de biologiska barnen beroende 

på vilken kommun som de har ett uppdrag ifrån. På grund av otillräckliga resurser, tid och hög 

arbetsbelastning blir de biologiska barnen en grupp som prioriteras bort. Därtill är en slutsats 

som vi kan dra att beroende på vilken kommun som familjehemmet bor i får de biologiska 

barnen olika stöd och hjälp från socialtjänsten. Detta då det inte finns tydliga lagar och riktlinjer 

för hur de ska möta upp de biologiska barnen som bidrar till att familjehemssekreterarna själva 

får avgöra hur mycket eller lite tid och resurser som ska läggas på denna grupp individer. 

Studiens andra frågeställning var Vilken funktion och roll anser familjehemssekreterare att de 

biologiska barnen har i uppdraget som familjehem? och vi kan dra en slutsats att de biologiska 

barnens funktion och roll är mycket viktig i familjehemskonstellationen, trots det är de en 

bortprioriterad grupp som inte uppmärksammas i förhållande till deras betydelse. Sista 

frågeställningen i studien var Hur arbetar familjehemssekreterare för de familjära 

förändringar som de biologiska barnen utsätts för? Slutsatsen i den här frågan blir att arbetet 

gällande de familjära förändringarna är bristfälligt eftersom att familjehemssekreterarna inte 

har någon kunskap kring dessa förändringar om hur de biologiska barnen påverkas av dem. 

Familjehemssekreterarna har vetskap om de familjära förändringarna, men inget konkret 

arbetssätt finns för att bemöta eller uppmärksamma detta utöver utredningsarbetet.  

För att ett arbete och ett stöd ska bli realitet för de biologiska barnen måste personalen börja 

någonstans, att ägna en tanke åt dem som enskilda individer i uppdraget som familjehem är en 

början. De är också barn, precis som de placerade barnen.  
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8.2 Diskussion 

Syftet med den här studien var att belysa hur familjehemssekreterare resonerar kring de 

biologiska barnens villkor och betydelse i ett familjehem. Vi ville få en förståelse för ämnet och 

därtill bidra med kunskap som kunde generera till fortsatt forskning. Det vi kan urskilja ur vår 

empiriska insamling tillsammans med övriga delar är att arbetet och synsättet som berör de 

biologiska barnen i familjehem är något som bör uppmärksammas mer.  

Barnets bästa, enskilda inriktade insatser samt riktlinjer som beskriver hur arbetet ska te sig är 

något som finns riktat till de placerade barnen, inte de biologiska. Vi kan se, både kopplat till 

tidigare forskning och studiens resultat, att aspekter som de ovan är en bristvara för de 

biologiska barnen i arbetet och forskningen inom Sverige. Familjehemsuppdraget är något som 

ligger inom socialtjänstens ansvar, och de som myndighet ska arbeta utifrån barnets bästa. I och 

med vår studie har vi uppmärksammat att barnets bästa är ett begrepp inom familjehemsvården 

som inte fullt ut är implementerat mot de biologiska barnen. Likadant är det gällande 

kommunernas insatser. Det finns träffar och andra forum i och med familjehemsuppdraget, men 

inget som är specifikt för de biologiska barnen. Där ser vi att internationell forskning och arbete 

har kommit några steg längre. Den forskningen visar att de biologiska barnen erbjuds 

någonstans att vända sig till för att känna gemenskap med andra i samma situation eller prata 

och bli sedda av andra vuxna. Att det finns ett erbjudande tyder på att de biologiska barnens 

roll och funktion är av betydelse och därtill även är värt att uppmärksammas och arbetas med, 

men hur kommer det sig då att något sådant inte prioriteras mer inom den svenska 

familjehemsvården?  

Efter studien kan vi se att stödet för de biologiska barnen i familjehem skulle behövas 

förtydligas och arbetas med i större utsträckning än vad som görs idag. Utifrån studiens resultat 

kan vi dock ha förståelse varför familjehemssekreterarna arbetar som dem gör och varför stödet 

i många avseenden brister. Att de biologiska barnen blir en bortprioriterad grupp ser vi många 

gånger inte är av ovilja, utan på grund av resurser och tid som inte räcker till samt för hög 

arbetsbelastning för organisationens anställda. Familjehemssekreterarna är inte dem som själva 

ska bära ansvaret för avsaknaden av stödet till de biologiska barnen i familjehem. En förändring 

på högre nivå behövs genomföras för att de biologiska barnens perspektiv och situation ska 

synliggöras i socialtjänstens arbete, även om dessa barn inte är de huvudsakliga “klienterna” 

för familjehemssekreterarna. Vi kan se att om något lagstadgat eller utökade rekommendationer 
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hade funnits kan inte arbetet för de biologiska barnen bli en lika stor tolkningsfråga för 

kommunerna, och därtill hade dessa barn inte blivit bortprioriterade i den utsträckning som de 

blir idag.  

8.3 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa hur familjehemssekreterare resonerar kring de 

biologiska barnens villkor och betydelse i ett familjehem. Syftet framkom då vi har anknytning 

till ämnesområdet samt att vi kunde se att tidigare forskning inom området var begränsad. Vår 

ambition var att komma åt familjehemssekreterarnas beskrivningar av deras arbete för de 

biologiska barnen i familjehem, vilken funktion och roll som de anses ha samt hur de påverkas 

av familjära förändringar. Genom att vi har viss erfarenhet inom familjehemsvården kan det ha 

inneburit att vi intagit ett visst perspektiv. Vi har dock varit medvetna om detta från studiens 

början och har därmed kunnat förhålla oss kritiska och oberoende genom hela studien.  

Vi inledde vår studie med att fördjupa oss inom lagstiftning som berör familjehemsvården och 

andra uppsatser som studerat liknande ämnen. Då tidigare forskning på området varit så pass 

begränsad har studiens tidigare forskning grundat sig på aspekter som är omkringliggande 

ämnet men ändå av betydelse. Bilden kan då eventuellt komma att bli mer limiterad än om den 

tidigare forskningen varit mer omfattande. Eftersom forskningen som finns inte varit i stort 

omfång valde vi även att söka internationell forskning för att kunna se likheter och skillnader 

och därmed skapa en jämförelse till det vi vill belysa. Vi kunde se att det på ett internationellt 

plan avviker från det svenska arbetet med de biologiska barnen i familjehem och ansåg därför 

att det var relevant att ta upp. I sökandet efter informanter till studien stötte vi på en del 

bekymmer. Delvis berodde det på att många av de vi kontaktade inte ville eller hade tid att ställa 

upp för intervjuer samt att de informanter som medverkade tog förhållandevis lång tid på sig 

att återkoppla till oss och hade ont om tid. Vid genomförandet av intervjuerna såg vi det som 

ett stort hjälpmedel att använda oss av vår intervjuguide. Den hjälpte till att strukturera 

intervjuerna och bidrog till att alla intervjuer förhöll sig till studiens syfte.  

Den valda kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer anser vi var användbar för att 

komma åt familjehemssekreterarnas beskrivningar av deras arbete för de biologiska barnen i 

familjehem, vilken funktion och roll som de anses ha samt hur de påverkas av familjära 

förändringar. Om studien hade utgått ifrån en kvantitativ metod hade vi fått väsentlig kunskap, 

men i och med en kvalitativ metod kom vi även åt informanternas enskilda beskrivningar om 

kunskapen som de var för sig besitter, samt möjligheten att kunna ställa följdfrågor. 
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Reliabiliteten för studien kan i och med denna metod ha påverkats genom att vi inte ställde alla 

frågor i intervjuguiden, ställde frågorna i olika ordning och ställde följdfrågor som inte hade 

förberetts innan intervjuerna. Vi ser att den valda metoden hade kunnat användas på ett annat 

sätt. Utifrån urvalet och dess begränsning hade vi kunnat önska en utökning för att ge ett mer 

tillförlitligt resultat och utvidga generaliseringsmöjligheterna. Med utgångspunkt i våra 

teoretiska ansatser, normen om kärnfamiljen, från privat till offentlig samt risk- och 

skyddsfaktorer, kunde vi få fram vårt resultat samt vår tolkning av empirin. Hade andra teorier 

valts hade intervjuguiden varit utformad annorlunda och därtill hade även resultatet blivit 

annorlunda. Slutligen vill vi påtala att flera av informanterna påpekade det faktum att det är 

spännande att vi skriver om de biologiska barnens villkor och betydelse eftersom att de är en 

bortprioriterad grupp i familjehemsvården som det sällan reflekteras kring.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning inom området skulle kunna vara att studera andra länders insatser 

för de biologiska barnen i familjehem, likt den som Spears och Cross (2003) tar upp, ett så 

kallat Integrated Service Progamme. I och med att resultatet för vår studie visade att de 

biologiska barnen har en betydande funktion och roll i familjehemsuppdraget tänker vi att 

någon form av insats för att uppmärksamma detta hade behövts implementeras i 

familjehemsvården i Sverige. Att studera insatser som finns internationellt skulle därför kunna 

ge en bild av vad som fungerar bra eller mindre bra för att stötta de biologiska barnen.  

Vidare ser vi att forskningen gällande de biologiska barnens perspektiv har vuxit, men i 

samband med hur de uppfattar och tänker kring arbetet som finns för dem som individer ser vi 

att ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna beröra just det. Alltså att undersöka hur 

biologiska barn i familjehem ser på socialtjänstens insatser och arbetet för dem, hur de ser på 

deras funktion och roll i uppdraget samt vilken påverkan de har upplevt gällande de familjära 

förändringarna.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrund 

Kön 

Ålder 

Hur länge har du arbetet som familjehemssekreterare? 

Vad har du för utbildning?  

Vilka är dina arbetsuppgifter inom organisationen? 

Arbetssätt 

Vad anser du är viktiga aspekter i arbetet med/för barn? 

Finns det några riktlinjer och styrdokument för kommunen om placeringar i familjer som har 

biologiska barn? 

Hur ser ni på de biologiska barnens påverkan av familjära förändringar? 

- Hur arbetar ni med och uppmärksammar detta?  

Anordnar ni någon utbildning, temadagar eller andra möjligheter för de biologiska barnen att 

träffa andra barn i samma situation? 

Anser du att de biologiska barnens situation behöver förbättras och uppmärksammas mer? 

Hur skulle du önska att stödet och informationen till de biologiska barnen från er sida såg ut? 

- Vad saknar du idag och finns det något som är överflödigt? 

Familjehemsprocessen 

Är det vanligt att ni som familjehemssekreterare har kontakt med de biologiska barnen i ett 

familjehem inför en placering? 

Hur förbereds/Hur förbereder ni de biologiska barnen inför uppdraget som familjehem? 

- Får de någon information om det placerade barnets bakgrund och anledning till varför hen 

placerats hos dem? 

Brukar ni som socialsekreterare prata med de biologiska barnen vid de tillfällen då ni besöker 

familjehemmen? 

- Hur ser de samtalen ut, vad pratar ni om? 

- Tar ni på något annat sätt reda på hur de biologiska barnen mår? 
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Anser du att de biologiska barnen kan vara ett verktyg för att förbättra situationen för de 

placerade barnen? I så fall på vilket sätt? 

Om det uppstår problem som har med familjehemsuppdraget att göra vänder ni er då särskilt 

till de biologiska barnen och erbjuder stöd? 

Vad har du för tankar kring de biologiska barnens delaktighet/villkor/betydelse i uppdraget som 

familjehem? 

Övrigt 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Samtyckes- och informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar som läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet. Vi är just nu mitt uppe i skrivandet av vår C-uppsats som kommer att 

handla om biologiska barn i familjehem. Syftet i vår studie är att undersöka hur 

socialsekreterare ser på de biologiska barnens villkor och betydelse i uppdraget som 

familjehem. För att samla in information och underlag kommer vi att intervjua socialsekreterare 

som arbetar med olika familjehemsfrågor. Därför är vi intresserade av att träffa dig för att ställa 

frågor och höra dina tankar avseende de biologiska barnen i familjehem. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och det är möjligt och att avbryta intervjun och ditt 

samtycke när som helst. Den information och de uppgifter som framkommer vid 

intervjutillfället kommer inte att användas till något annat än vår studie. Medverkan är anonym 

och uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt genom att det endast kommer att vara vi 

som gör undersökningen som har tillgång till intervjumaterialet. De namn, orter och dylikt som 

eventuellt kommer upp i intervjun kommer vi att göra konfidentiellt. 

Vad innebär det att tacka ja till en medverkan? 

När du har tackat ja till att medverka kommer vi att tillsammans boka in en tid och plats för att 

träffas på. Vid intervjutillfället kommer vi att utgå ifrån en intervjuguide där vi kommer ställa 

frågor som berör vår studie och dess syfte. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta vårt 

arbete att transkribera och gå igenom vad som har sagts samt för att vi ska kunna göra noggranna 

och korrekta citat om det behövs. 

Uppsatsen kommer att publiceras på Linnéuniversitetets elektroniska publiceringsbas, DIVA. 

Där kommer den finnas tillgänglig för dig, och andra, som är intresserade av att läsa den. 

Om du vill delta i vår studie eller har några funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Vi hoppas att du är intresserad av medverka! 

Med vänliga hälsningar, Mikaela Linder & Louise Kristiansson 

  

Mikaela Linder   Louise Kristiansson 

070-xxx xx xx    073- xxx xx xx 

Mejl: mikaela.linder@mail.se                            Mejl: louise.kristiansson@mail.se 


