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The aim of the study was to understand how the family home secretary reasons and thinks and 

how they express themselves in their actions towards the family home’s biological children. 

The method used is qualitative semi-structured interviews, involving six family home 

secretaries from four different municipalities. The results were analyzed with the help of two 

theories – the theory of grassroots bureaucracy and the sociology of childhood theory. From 

the collective views of all informants, the biological children’s attitude towards the family 

home mandate is considered important. However, participation from the biological children is 

limited. Education and guidance is directed solely towards the family home parents, without 

any active involvement from the biological children in these efforts. Some of the informants 

stress that they as professionals must be better at paying attention to the biological children 

than what prevails today. The collective results show that family home parents are expected to 

take great responsibility for their biological children as well as their participation and well-

being within the family home mandate. 
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Förord 

Jag vill först tacka mina informanter för att ni tog er tid att medverka i min studie och delat 

mer er av era erfarenheter och reflektioner. Tack till min handledare som positivt stöttat, gett 

goda råd och väglett mig under denna process. Min familj, min man och våra fina fem barn, ni 

är hjältarna som är viktigast för mig, tillsammans är vi ett grymt bra team!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibland kommer det upp saker som man som syskon behöver ”vädra ut”. Tid och kontakt ges 

ofta till föräldrarna, men vi, barnen lever ju också i detta. Vem prata med dem?  

                                                   Biologiskt barn i ett familjehem (Höjer & Nordenfors, 2006)                    

                                                      

 

 

 

Alla barn ska ha rätt till en bra barndom och får vi inte det kan det förstöra våran framtid. 

Kärlek är något som vi gärna ta emot. Vi vill bli rätt behandlade av de vuxna, och också ha 

glädje av dem. Vi vill känna oss trygga av att ha dem i närheten. Även när vi är stora kan vi 

må bra av att bli omtyckta av någon vuxen och äldre.  

                                                                                       Charlotte, 9 år (SOU: 1997:116) 
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1. Inledning  
1:1 Problemformulering  
I Sverige bor ca 15 000 barn i ett familjehem, barn som av olika anledningar inte kan bo kvar 

i sin biologiska familj, det kan röra sig om en kortare tid och i vissa fall under hela barnets 

uppväxt. Samhället träder därför in och placering i familjehem är den vanligaste 

placeringsformen för barn och unga som behöver vård utanför sitt hem. Traditionen av att 

placera barn i familjehem är lång och redan 1902 infördes lagen om fosterbarnsvård i Sverige, 

syftet var att lagen skulle skydda barnen (Bergman, 2011). Lagen har sedan ändrats flera 

gånger, senast i januari 2013 då man stärkte skyddet för barn och unga i familjehem 

(Socialtjänstlagen, (SoL) 6:1–11). Lagen innehöll en förstärkning av att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid åtgärder och behandling som rör barn och unga. 

Familjehemmen ska teckna vårdavtal med socialnämnden rörande den unge, utbildning ska 

ges till familjehemmen och det placerade barnet ska ha en egen socialsekreterare som 

ansvarar för kontakten sinsemellan dem (SoL 6:6–11).  

Nordenfors (2006) skriver att när en familj blir familjehem och tar emot ett 

fosterbarn så påverkas hela familjen, strukturer och relationerna mellan familjemedlemmarna 

ändras och vardagen ska anpassas efter den ”nya familjen”. I många av familjehemmen finns 

biologiska barn som växer upp tillsammans med de barn som familjen tar emot i sitt hem. De 

biologiska barnen har sällan blivit tillfrågade av sina föräldrar i beslutet om att bli familjehem 

och ofta inte heller när familjen tackar ja till en placering (Höjer, 2001). De biologiska barnen 

ska inte bara dela med sig av sina föräldrar utan deras hem blir också öppet för socialtjänsten 

och de placerade barnens familjer. Barnen som placeras har oftast ett stort behov av omsorg 

och kräver mycket uppmärksamhet och tiden med föräldrarna för de biologiska barnen blir 

begränsad mot hur det var innan placeringen (Nordenfors, 2006). Höjer (2001) tar i sin studie 

upp att cirka en fjärdedel av familjehemsföräldrarna som medverkade i hennes studie 

upplevde att de försummat sina biologiska barn genom sitt familjehems uppdrag. De ansåg att 

den utmattning och trötthet som familjehemsuppdraget kan leda till påverkade de biologiska 

barnens liv på ett negativt sätt. De biologiska barnens upplevelser kring delaktighet har 

genom studier visat sig ha betydelse för om placeringen ska bli lyckad. Andersson (1996) 

skriver att delaktighet för de biologiska barnen är viktigt innan placeringen, vid inskolningen 

samt under hela processen då det minskar risken för att placeringen avbryts.  

Trots de resultat som framkommit i de studier som gjorts så riktas väldigt lite 

uppmärksamhet till de biologiska barnen även att forskningen tyder på att de fyller en viktig 
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funktion och är värdefulla för placeringen. Deras uppväxt oavsett om det rör sig om en kortare 

eller längre tid tillsammans med de placerade fosterbarnen kan eventuellt leda till att de får ta 

del av svåra, tunga berättelse och glimtar av vad fosterbarnen har varit med om. Detta är svårt 

för barn att bära och något som både föräldrarna och socialtjänsten måste ha med sig och 

agera utifrån. Nordenfors (2006) kommer i sin studie fram till att flertalet av de biologiska 

barnen som ingår i hennes studie var väldigt lojala och anpassade sig till situationen som 

rådde i hemmet, de tog på sig en omsorgsroll och höll sig i bakgrunden.  

Det har gjorts studier om de biologiska barnens situation och upplevelser men 

de som är gjorda belyser endast detta utifrån de biologiska barnens och 

familjehemsföräldrarnas perspektiv. Jag har därför valt att i mitt examensarbete inrikta mig på 

att utifrån detta ämne se hur socialtjänsten, familjehemssekreterarna agerar och resonerar 

kring familjehemmens biologiska barn. När, varför och på vilket sätt vägs biologiska barn in 

vid utredning av familjehem och under en pågående familjehemsplacering? Det är viktigt att 

tänka på att de biologiska barnens liv påverkas och att man i samhället bör arbeta för att deras 

upplevelser ska bli, så långt det är möjligt, till något positivt av att ha vuxit upp med 

fostersyskon. Barndomen är viktig och intressant inte bara i barnets vuxenliv utan även i nuet, 

barn är inte objekt utan subjekt i deras liv här och nu (Andersson, 2001). Barndom och barns 

villkor är formade av tidens sociala och kulturella situation och i vår tid anses barn har 

rättigheter och som en kompetent varelse som är i behov av vuxnas omsorg för att kunna 

utvecklas på ett positivt sätt (Höjer & Nordenfors, 2006). 

  

1:2 Syfte 
Syftet med studien är att förstå hur familjehemssekreterare resonerar och hur de uttrycker att 

de agerar kring familjehemmens biologiska barn. 

 

1:3 Frågeställningar 
 Hur resonerar familjehemssekreterare kring de biologiska barnen i familjehemmen 

innan en familjehemsplacering? 

 Hur beskriver familjehemssekreterare sitt agerande rörande de biologiska barnen 

under en pågående familjehemsplacering? 

 Hur reflekterar familjehemssekreterarna kring vilka möjliga negativa respektive 

positiva upplevelser som de biologiska barnen erfar utifrån sin uppväxt med 

fostersyskon? 
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1:4 Definitioner 
I detta avsnitt förklaras de begrepp och uttryck som förekommer i studien. 

 

Familjehem 

Är ett enskilt hem som genom socialnämndens uppdrag tar emot barn för vård och fostran 

dock inte på ett yrkesmässigt sätt (Sof, 2001:937, 3:2). Begreppet fosterhem förekommer 

också vilket är en äldre benämning av familjehem (Höjer, 2012).  

Familjehemsföräldrar  

Avser den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem och som 

inte är barnets förälder eller någon annan som har vårdnaden om barnet (SFB, 2001:937, 3:2). 

Fosterföräldrar, fostermamma och fosterpappa förekommer och syftar till samma benämning. 

Biologiska barn 

Med biologiska barn menas familjehemmets egna barn.  

Placerade barn  

Begreppen placerade barn, familjehems placerad och fosterbarn avser i uppsatsen barn som 

enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § beretts bistånd i form av frivillig vård av socialnämnden och 

placerats enligt SoL 6 kap 1§ eller tvångsomhändertagits enligt lag om vård av unga LVU 1§ 

(SoL 2001;453, LVU 1990:52) 

Familjehemssekreterare  

Familjehemssekreterare är socialarbetare som arbetar med familjehem inom socialtjänsten. 

De ansvarar för familjehemmet samt barnet eller den unge som är placerat.  

Familjehemsutredning 

Innan en familj får godkänt av socialnämnden att ta emot ett placerat barn och vara ett 

familjehem måste en familjehemsutredning göras.  

Avlastning  

Med avlastning menas att familjehemssekreterarna sluter avtal med en annan familj med 

uppdrag att ta emot de placerade barnet under en kortare period för att familjehemmet ska få 

koppla av från uppdraget. Nationalencyklopedins beskrivning på avlasta: ”låta slippa en del 

av en betungande uppgift” (Nationalencyklopedin 2014). 

                                                                

2. Bakgrund  
I följande kapitel kommer jag att förklara mer ingående vad ett familjehem är, vilka typer av 

placeringar som finns samt hur en familjehemsutredning genomförs. En beskrivning om 

socialtjänstens ansvar kring vården i familjehemmet ges också. 
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2:1 Familjehem 
En familjehemsplacering kan vara grundad på två sätt, först via SoL, vilket då är en frivillig 

placering där vårdnadshavarna har godkänt placeringen. Om inte placering sker på frivillig 

basis och vårdbehovet för den unge uppfyller rekvisitan för LVU, ”lagen om särskilda 

bestämmelser för vård av unga” så måste två beslut tas, först av socialnämnden och av 

förvaltningsrätten (SOU 2014:3). Det som förklaras i LVU 2 § kallar man miljöfallen och i 3 

§ är det den unge som själv utsätter sin hälsa eller utveckling för fara. 

1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas 

emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. (SoL, 2012:776, 6:1). 

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas. (LVU, 2003:406, 2§). 

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat 

socialt nedbrytande beteende. (LVU, 2003:406, 3§). 

När man pratar om familjehem som placeringsform så är det omsorgen och själva familjen 

som finns inom ramen av familjebegreppet som önskar bli den positiva insatsen för 

familjehems placerade barn (Höjer, 2012).  

Att vara familjehem är utmanande och innebär mycket arbete och stress men det 

tillför också mycket positiva saker och känslor (Younes och Harp, 2007). När ett barn får 

syskon kan det innebära både glädje och en känsla av att komma i skymundan och samma 

känslor kan uppstå när barn får fostersyskon. Skillnaden är att fostersyskonen dessutom har 

med sig andra referenser och erfarenheter in i familjen. Livet kan därmed bli mer intensivt 

och känslostormande och ge nya upplevelser för de biologiska barnen som måste bearbetas 

(Höjer, 2001). Många av de placerade barnen känner sig oviktiga och anklagar sig själva för 

det som hänt dem vilket leder till problem som inte bara för de själva är svåra att brottas med 

utan också påverkar andra i deras omgivning. Att som biologiska barn i familjehem anpassa 

sig till fosterbarnen kan därför vara svårt och resultera i beteendeförändringar och 

relationsbekymmer mellan föräldrar och de biologiska barnen (Younes & Harp, 2007). 

 

2:2 Olika typer av familjehemsplaceringar 
När ett barn omhändertas och ska placeras ska socialnämnden överväga att i första hand 

placera barnet hos en anhörig eller någon annan som står barnet nära (Ewerlöf, Sverne & 

Singer, 2004). När barnet eller den unge placeras i ett hem som tillhör barnets nätverk kallas 
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det nätverksplacering. Vid akut placeringen använder sig oftast socialnämnden av ett jourhem 

vilket är ett hem som är utrett för att vid akuta, upprepade gånger ta emot barn tillfälligt i sitt 

hem (SOU 2014:3). Kontrakterat familjehem eller ett förstärkt familjehem är en uppkomst 

efter att privata verksamheter kommit in på marknaden och ses som ett komplement till 

socialtjänstens arbete. De syftar till att genom en konsulentkontakt på en privat verksamhet ge 

extra stöd till familjehemmet på uppdrag av socialnämnden (SOU 2014:3). Vidare finns det 

familjehem som inte tidigare har någon relation med barnet som blir placerat hos familjen 

(SOU 2014:3). 

 

2:3 Familjehemsutredning 
För att säkerställa en trygg och säker placering krävs att familjehemmet är noggrant utrett 

(SOU 2014:3).  

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det 

enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd (SoL, 2012:776, 

6:6). 

I lagen finns inga uttryckta krav på familjehemmen utan Socialstyrelsen har 

utformat föreskrifter angående vad utredningen av familjehemmen ska innehålla och vilka 

källor för information som ska användas (SOU 2014:3). Kälvestensmetoden är en 

utredningsmetod som i stor utsträckning används för att utreda familjehem (SOU 2014:3). 

Lämpligheten av familjen är det som ska utredas och det delas in i olika områden, hur 

familjen ser ut, bakgrunder, livssituation och levnadsvanor (SOU 2014:3). Socialtjänsten kan 

inhämta uppgifter från polisens misstanke och belastnings register men det är inget krav att de 

måste göra det i utredningen (SOU 2014:3).  

 

2:4 Socialtjänstens ansvar 
Socialnämnden har ansvar att följa vården och ska verka för att de som vårdas i familjehem 

får god vård, fostran och ges uppväxtförhållanden som är gynnsamma för dem (SoL, 

2012:776, 6:7). De ska även arbeta för att utbildning, hälso- och sjukvård ges. 

Socialsekreteraren ska vid besök i familjehemmet prata enskilt med den unge, familjehemmet 

och även vårdnadshavarna ska involveras och informeras (SOU 2014:3). Socialnämnden 

ansvarar även för de som ger vården vilket regleras i SoL 6 kap:  

7 a § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för vård 

eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Lag 

(2012:776). 
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Oavsett om barnet är placerat frivilligt från vårdnadshavarna eller med tvång så 

ska socialnämnden göra ett övervägande var sjätte månad. Syftet är främst att besluta om 

behovet av vård för den unge kvarstår men övervägandet ska också beröra hur och på vilket 

sätt vården ska ges. Socialnämnden är skyldig att upprätta ett avtal mellan dem och 

familjehemmet, där ska framgå vilka åtaganden nämnden respektive familjehemmet ska ha 

(SOU 2014:3). 

 

3. Teori  
Detta avsnitt beskriver de teorier jag valt att analysera min empiri med. Jag har intervjuat 

familjehemssekretare som arbetar i en offentlig organisation där de måste förhålla sig till 

organisationens krav och samtidigt arbeta för individens bästa. Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrater passar därför väl till min studie. För att kunna analysera 

familjehemsekreterarna perspektiv på de biologiska barnen i mitt material har jag valt att 

använda barndomssociologin som teori och dess tanke om barnet som blivande eller varande 

för att kunna göra det möjligt.  

 

3:1 Gräsrotsbyråkratin  
Lipsky (1980) är den som introducerat och formulerat teorin om street-level bureaucracy som 

på svenska fått översättningen gräsrotsbyråkratin genom Johansson (1992). Deras arbete 

kännetecknas av att de oftast har personlig kontakt med klienter och har ett visst 

handlingsutrymme till att fatta egna beslut. Lärare, socialarbetare och poliser är typiska 

gräsrotsbyråkrater, personer som arbetar inom välfärdsstaten (Lipsky, 1980). 

Arbetet som de utför ger inte några inkomster till staten då mycket av deras 

arbeten syftar till att skapa trygghet, utbildning och välbefinnande för invånarna (Lipsky, 

1980). Deras mest betydelsefulla och karaktäristiska särdrag är deras nära arbete och 

förhållande till klienterna (Johansson, 1992). Gräsrotsbyråkraten är beroende av klienterna, 

för att han ska ha befogenhet till att utföra sitt arbete måste klienterna använda sig av de 

tjänster som ställs till förfogande. De som kommer till organisationen inom vilken 

gräsrotsbyråkraten är verksam i är alla unika med olika egenskaper och karaktärsdrag. Detta 

inverkar på arbetet som utförs och klienterna är på detta sätt både konsumenter av och 

underlaget till gräsrotsbyråkraternas handlingar (Lipsky, 1980). Relationen som 

gräsrotsbyråkraten och klienten har anpassas och bestäms till större del av organisationen där 

arbetet genomförs då den är starkast.  



 

7 

 

Svårigheten för gräsrotsbyråkraten är att klienten ofta ser situationen utifrån sin 

egen synvinkel och vill få det som anses vara rätt. I detta måste gräsrotsbyråkraten försöka 

behandla klienten som organisationen kräver vilket oftast är att inte se dem som individer utan 

som en klient (Johansson, 1992). Att se klienten endast som klient kan vara en svår uppgift 

för gräsrotsbyråkraten då det förutsätter att deras förhållningssätt blir distanserat och även 

opersonligt (Lipsky, 1980).  

Makten som gräsrotsbyråkraten har i sin roll grundar sig i att de har mycket 

information om klienterna samt kunskapen om tänkbara alternativ för att kunna tillfredsställa 

klientens behov genom organisationen. Pressen de kämpar emot är mellan myndighetens krav 

på effektivitet gällande budget och verksamheten samt att möta klienterna på ett godtagbart 

sätt. Gräsrotsbyråkraterna är de som gestaltar och är myndighetens ansikte utåt vilket också är 

betydande för hur myndigheten uppfattas av allmänheten (Lipsky, 1980). Dagens 

gräsrotsbyråkrat än mer än bara en kugge i det byråkratiska maskineriet. Större frihet i egna 

bedömningar samt en tyngdpunkt och vilja i att tillgodose klienternas intressen har ändrat 

karaktären för gräsrotsbyråkratens arbete. Trots utvecklingen är inte gräsrotsbyråkraten fri att 

genomföra sitt arbete helt enligt eget välbefinnande utan det är ett arbete i relation mellan 

handlingsfrihet och bundenhet (Johansson, 1992).  

Arbetet är svårövervakat men trots det står organisationen under stark kontroll. 

Både före, under och efter utförandet av arbetsuppgifterna kan kontroll tillämpas. Att 

åstadkomma individuella relevanta tillämpningar för klienterna är något som 

gräsrotsbyråkrater måste göra då de ofta ställs inför komplicerade situationer som är svåra att 

anpassa direkt till reglerna och instruktionerna. Det handlar om att göra övervägningar mellan 

handlingssätt som är personliga och byråkratiska. I arbetet och i vissa situationer krävs det att 

arbetaren kan använda sunt förnuft och improvisera (Johansson, 1992). 

 

3:2 Barndomssociologin  
Prout och James (1997) introducerade den barndomssociologiska teorin genom boken 

”Constructing and reconstructing childhood”. Genom teorin förändrades synen på barn och 

fick betydelse för den efterföljande barndomsforskningen (Halldén, 2007). Teorin tillförde ett 

nytt sätt att betrakta barn på, att inte se barnen som objekt utan istället kompetenta och aktiva 

subjekt som medskapande i sitt eget liv i relation med andra (Prout & James, 1997). 

Barndomen bör ses som en social konstruktion, uppbyggd på relationer och strukturer. Barn 

som grupper finns i alla samhällen men de får olika sociala och kulturella betydelser som 

varierar över tid och i samhällen (James & Prout, 1997).  
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Barn som egen grupp blir intressant och viktigt att studera men man kan inte 

betrakta barn som något generellt utan måste ta hänsyn till att barnet har ett kön, en etnicitet 

och en klassmässig tillhörighet som i olika samhällen får olika roller (Halldén, 2007, James & 

Prout). Mattsson (2011) skriver att kravet för att betrakta barn som subjekt hänger samman 

med att respektera barnet som en möjlig aktör och ett aktörskap förutsätter att barnet får 

någon form av deltagande.  

I barnkonventionen uttrycks det tydligt att barn ska ha rätt att få vara aktör i 

beslut som rör dem men deltagandet kan se annorlunda ut i jämförelser till vuxna. 

Deltagandet kan vara passivt eller aktivt och röra sig om allt från att få information om en 

händelse, valmöjlighet eller att föra sin egen talan, allt beroende på barnets ålder och mognad 

(Mattsson, 2011). Barnkonventionen har tagit fasta på det nya tankesättet om barn som 

kompetenta aktörer då den betonar barns rättigheter. Socialtjänstlagen styrker att barnens 

perspektiv ska beaktas, barn har rätt att bli lyssnade på och de ska vara delaktiga i beslut som 

rör dem. Barn är beroende av sin familj och har rätt till en familj, samtidigt har de rätten att 

bli betraktade som en egen individ med allt vad det innebär (Andersson, 2013). 

Corsaro (2005) skriver att barn ses alltför sällan som individer med ett pågående 

liv och med egna önskemål. Han har studerat barns relationer och har kommit fram till att 

barn i stor grad strävar efter kontroll i och över sitt liv och vill känna samspel med andra i sin 

närhet. Halldèn (2007) tar upp begreppet ”being”, varande, vilket menas att se barnet som ett 

individuellt barn med en förmåga till eget aktörskap, att barnets liv i stunden är viktigt och 

dess utveckling som sker är beroende av relationer och kan inte ses som dynamiskt. 

Begreppet ”becoming”, blivande, handlar istället om synen på barn som att de en dag ska bli 

vuxna och då kan ses som ”färdiga”. Varken barn eller vuxna kan ses som ”färdiga” utan 

människan oavsett ålder förändras ständigt men det är nuet som är viktigt att se och studera 

utifrån barndomssociologin. 

Det finns flera forskare som har utvecklat barndomssociologin och skapat nya 

aspekter av den, en av dem är Qvortrup (1994), han menar att barn marginaliseras och stängs 

ute från samhället då de vuxnas liv har ett överlägset värde i samhället. Barndomen ska inte 

ses som en transportsträcka mot livet som vuxen utan som en viktig tid för utveckling som är 

värt att studera. Barn har alltid varit närvarande och påverkat i den miljön de lever på något 

sätt men de har ofta varit påverkade av den maktstruktur som råder mellan barn och vuxna. I 

samhället anses vuxenlivet ha ett högre värde men enligt Qvortrup (1994) kan bara detta 

maktförhållande anses vara viktigare om de vuxna handlar i enlighet med vad som anses vara 

för barnets bästa. Barndomen kan därför också beskrivas som att barnen tillhör en 
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minoritetsgrupp då barn i stor grad är förhindrade att delta i samhället fullt ut med samma 

rättigheter och villkor som vuxna (Qvortrup, 1994). 

Barnets privata område och självständighet utökas i takt med barnets ålder. 

Barnet kan vid viss ålder välja att delta i saker utanför familjen och då finns också 

möjligheten för barnet att avvika och ställa sig utanför vissa sammanhang, detta är ett sätt för 

barnet att påvisa och påverka sin självständighet (Näsman, 1994). Professionella undviker i 

stor utsträckning att samtala med barn och unga utav olika anledningar. Vissa anser att 

barnsamtal är svåra och komplicerade, det kan vara att barnens berättelse inte bedöms 

relevant eller att de anser att barnets medverkan kan vara skadligt för barnet (SOU 2005:88).   

 

4. Tidigare forskning 
I följande kapitel ges en presentation av tidigare forskning som är betydelsefull för studiens 

problemformulering och syfte. Genomgången består av svensk och internationell forskning, 

doktorsavhandlingar samt vetenskapliga artiklar. Jag har valt att dela in dem i olika teman 

vilka är, familjehemsvården i ett historiskt perspektiv, biologiska barns perspektiv, 

föräldrarnas perspektiv angående de biologiska barnen samt familjehemmens tankar om 

socialtjänsten. Litteratur till den tidigare forskningen har sökts genom Linnéuniversitetets 

OneSearch, Libris, Swepub samt Social Services Abstracts. Relevanta sökord i form av både 

namn och begrepp har använts på både svenska och engelska.  

 

4:1 Familjehemsvården i ett historiskt perspektiv  
Bergman (2011) har i sin studie analyserat föreställningar om vad som anses vara ett gott 

familjehem i ett historiskt perspektiv. 1926-1935 var barnavårdsnämndernas ledamöter 

ansvariga för barnavårdsfrågorna och var lekmannastyrd. Fosterhemmen skulle besökas men 

endast ett fåtal besöktes, syftet var att kontrollera och fostermoderns lämplighet var i fokus 

(Bergman, 2011). Vanligast var att ett barn placerades i varje fosterhem och inspektörerna 

ville att fosterföräldrarna var barnlösa, det sågs som ett gott tecken. Det ansågs olämpligt att 

placera ett fosterbarn i en familj med flera barn för att barnen inte skulle påverka varandra 

negativt. Det eftersträvades att fosterbarnen skulle bli behandlade som fosterföräldrarnas egna 

barn. Flera av de fosterhemsplacerade barnen adopterades av sitt fosterhem och det var ett sätt 

att lösa försörjnings- och omsorgsproblemen (Bergman, 2011).  

1946 trädde stadgan om fosterbarnsvård och fosterbarnskontroll i kraft och det 

blev krav på att speciella fosterbarnsinspektörer skulle ansvara för vården. Inspektörerna 

skulle vara kvinnor med speciell kunskap, intresse och erfarenhet om barnavård (Bergman, 
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2011). Naturliga band och gemenskap mellan barnet och fosterföräldrarna var målet med 

placeringen och även under denna period adopterades flera av fosterbarnen. Fosterföräldrar 

valde i hög grad vilket barn de ville ha, gärna ett barn man fick behålla. Det skulle i dag inte 

accepteras att fosterföräldrar tackar nej på grund av barnets utseende men det var vanligt vid 

undersökningsperioden. Barnen sågs som objekt, vuxna kunde titta och välja vilket barn som 

passade bäst, detta syntes även i texterna om barnen, de blev objekt i texten. Inspektörerna 

förde oftast inte en dialog med barnet utan de blev vanligtvis granskade och utav det 

uppfattade de hur barnet hade det (Bergman, 2011). 

1966-1975 hade förändringar skett, fler kvinnor arbetade och levnadsstandarden 

ökade vilket ledde till högre krav på bostaden. Goda relationer betonades, även mellan de 

biologiska barnen och fosterbarnen och det var viktigt att de biologiska barnen var positivt 

inställda till sina fostersyskon (Bergman, 2011). Syftet med tillsynen var att varje fosterbarn 

skulle erhålla god vård, omsorg och levnadsförhållanden som ansågs gynnsamma. 

Inspektörerna skulle ge råd till fosterföräldrarna och det var vanligare att man pratade med det 

placerade barnet. Barnets vilja framkommer tydligare i texterna och den togs i vissa fall på 

allvar men barnen befann sig ändå i en svag position till de vuxna (Bergman, 2011). 

 

4:2 Biologiska barns perspektiv 
Nordenfors (2006) studie som utifrån de biologiska barnens perspektiv skildrar och analyserar 

deras upplevelser av sin barndom. Flera beskriver sitt familjeliv som ”vanligt” och att 

fostersyskonen sågs som ”vanliga syskon” medan andra berättar om svårigheter och 

omställningar när familjen blev ett familjehem. Några beskriver sorg över att förlora sin 

förälders omsorgsroll och anser att de fått mindre uppmärksamhet och tid från sina föräldrar. 

Samtidigt beskriver många att man som familj kommit varandra närmare på grund av sin 

uppväxt med fostersyskon och känner stor delaktighet i familjen. Relationerna mellan de 

biologiska barnen och fostersyskonen ser olika ut, allt ifrån en kamratrelation till en relation 

som kräver mycket satsning (Nordenfors, 2006).  

Flera av barnen beskriver stor medkänsla för sina fostersyskons välbefinnande 

och några gör det också för att ta bort lite ansvar från sina föräldrar. Övervägande del av 

barnen beskriver sig som hänsynstagande, toleranta och förstående för sina fostersyskon. 

Många av de unga tar av egen vilja stort ansvar för sina fostersyskon i hemmet men även på 

de platser som föräldrarna inte är fysiskt närvarande på skolan och bland vänner (Nordenfors, 

2006).  
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I en amerikansk studie gjord av Younes och Harp (2007) var syftet att se 

effekterna av att växa upp med fostersyskon. De undersökte det psykologiska, pedagogiska 

och sociala välbefinnandet i de biologiska barnens förhållande till föräldrar och syskon. Tio 

fosterföräldrar och deras biologiska barn deltog i studien med personliga intervjuer. Younes 

och Harp (2007) tar upp att de biologiska barnens röster inte ofta lyfts fram utan är 

frånvarande trots det är de en viktig del i familjehemsystemet och påverkar om placeringen 

ska bli lyckad eller inte. Innan placeringens start hade samtliga diskuterat kring beslutet om 

att ta emot fosterbarnet och om barnets behov av ett hem och de svårigheter som kan tänkas 

uppstå när barnet anländer men de yngre involverades mindre i och vid beslutet (Younes & 

Harp, 2007). Barnen upplevde att brist på tid var något som de kände var negativt när det kom 

till relationen mellan biologiska barn och deras föräldrar. Positiva upplevelser som de 

biologiska barnen delade med sig av i studien var, jag har lärt mig mycket om människor, 

uppskatta min familj, men varje barn delade också med sig av negativa upplevelser, brist på 

föräldrarnas uppmärksamhet och mycket stress (Younes & Harp, 2007).  

Höjer och Nordenfors (2006) studie gällde att synliggöra och uppmärksamma de 

biologiska barnen i fosterhemmen. Som datainsamlingsmetod har de använt intervjuer, 

enkäter, diskussionsgrupper och fokusgrupper för en bred och stor mängd empiri. Relationen 

till fostersyskonen beskrivs övergripande som god, tre fjärdedelar svarar att de har en mycket 

god eller ganska god relation till sina fostersyskon. Många uttrycker glädje över att familjen 

utökats med fostersyskon, fler personer att ha ett samband till och många ser fostersyskonet 

som sitt biologiska syskon. Många anser att de blivit mer toleranta, ansvarsfulla, fått 

förståelse för andra och deras situationer och att kunna hjälpa andra har gjort att de känt 

glädje. Livet som fosterfamilj har för vissa inneburit mycket konflikter, placerade barn som 

krävt mycket av fosterföräldrarna och fosterbarn som varit utåtagerande och haft svårt att 

förstå andras reaktioner och känslor. Vissa av de biologiska barnen berättar att trots svåra och 

många gånger komplexa konsekvenser av att ha fostersyskon så kan de ändå se att det tillfört 

något positivt (Höjer & Nordenfors, 2006).  

Hälften av de som deltog i studien har fått veta hemligheter av sina fostersyskon 

som de inte får berätta vidare men också fått information av sina föräldrar rörande 

fostersyskonet och dess situation. Detta är något som blir svårt för de biologiska barnen att 

förhålla sig till och det ger ett oönskat överläge gentemot sitt fostersyskon (Höjer & 

Nordenfors, 2006). Uppdraget som familjehem kan påverka de biologiska barnens förhållande 

till sina föräldrar både på ett positivt och negativt sätt, vissa känner sig osedda och oviktiga 
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medan andra kommer närmare varandra och får ett starkare familjeband (Höjer & Nordenfors, 

2006). 

 

4:3 Föräldrarnas perspektiv angående de biologiska barnen 
Föräldrarna i Younes och Harps (2007) studie upplevde att deras barn lärt sig att ta itu med 

saker och fått vänja sig vid att inte få så mycket uppmärksamhet genom att växa upp med 

fostersyskon. Det framkom att fosterföräldrar tenderar att bli striktare och ställa högre krav 

och förväntningar på sina biologiska barn. Studien bekräftar att det inte går att generalisera 

känslor och upplevelser av att växa upp med fostersyskon utan det är väldigt olika röster som 

hörs från barnen och föräldrarna. De kan konstatera att integrationen av att ta emot fosterbarn 

leder till förändringar hos biologiska barn. Föräldrarna upplevde deras barn som mer 

utåtriktade, mer omtänksam, mer kärleksfulla, mer villiga att hjälpa dessa barn och vilja ta 

mer ansvar. Åtta av de tio fosterföräldrar observerade också att deras barn blev arga och 

avundsjuka (Younes & Harp, 2007).  

Syftet med Höjers (2001) avhandling var att söka kunskap om vad som händer 

då en ”vanlig familj” blir en ”särskild familj” och inriktas på vad som händer med 

relationerna inom familjen. Studien har inte haft utrymme att inhämta kunskap om de 

biologiska barn men utifrån föräldrarnas synvinkel har frågor kring barnen ställts. De flesta 

fosterföräldrar tror att deras biologiska barn är positivt inställda och mycket få uppfattade sina 

barn som negativt inställda (Höjer, 2001). De flesta uppger att alla i familjen varit delaktiga i 

diskussionen om att bli fosterhem men det skiljer sig stort i hur de biologiska barnen upplever 

det, reaktionerna har varit alltifrån stor tveksamhet till mycket entusiasm (Höjer, 2001). 

Tonåringar och äldre har oftast visat en önskan av att hjälpa någon som har det svårt och delat 

sina föräldrars önskan om att bli familjehem berättar många av intervjupersonerna. Trots att 

de biologiska barnen varit delaktiga i diskussionen om att bli fosterfamilj är det föräldrarna 

som bestämt och som blir ansvariga för konsekvenserna utav det (Höjer, 2001). Föräldrarna 

berättar att deras barn fått större medkänsla för andra människor, ställa upp för de som 

behöver det och en ökad livsinsikt. De allra flesta fosterföräldrar upplever att deras biologiska 

barn och fosterbarn har fått en väldigt fin relation och blivit en stor glädje för varandra (Höjer, 

2001). Föräldrarna har upplevt att de biologiska barnen blir ledsna och illa berörda då något 

negativt händer fostersyskonet, det kan gälla ett inställt besök men även sådant som de 

placerade barnen har upplevt tidigare så som misshandel och sexuella övergrepp.  

De flesta föräldrarna upplever inte att de försummar sina biologiska barn genom 

att vara fosterfamilj. De som upplever att de försummar sina barn beskriver att deras 
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biologiska barn inte får den tid som de önskar att de skulle få och upplever en svårighet att 

räcka till för både biologiska barn och fosterbarn. Höjer (2001) skriver att fosterföräldrarna 

upplevde att de biologiska barnen varit viktiga under placeringen och det har rört sig om allt 

ifrån barnpassning, låta fosterbarnen vara med de biologiska barnen på aktiviteter med vänner 

och visat dem tillrätta på olika sätt (Höjer, 2001).  

 

4:4 Familjehemmens tankar om Socialtjänsten  
De unga beskriver att de är i stor del uteslutna i förhållande till Socialtjänsten och det råder 

olika tankar om det, vissa är nöjda med den situationen medan andra skulle vilja kunna 

påverka mer och känna delaktighet (Nordenfors, 2006). Familjehemmet ska ge de placerade 

barnen ”god vård och fostran” vilket är en del av uppdraget från socialtjänsten. Det skapar en 

förväntning på familjen där även de biologiska barnen ingår, men att utifrån socialtjänstens 

sida vara försedd med dessa förväntningar på de biologiska barnen vore att belasta dem med 

något som strider mot uppfattningen att barn ska vara fria från ansvar (Nordenfors, 2006). 

Föräldrar och barnen tror att utbildning av familjehem behöver ta upp de 

biologiska barnens behov mer, att sprida vikten av att låta barnen vara delaktiga i processen 

inför en placering. Att tala öppet med barnen, berätta vad som ska och kan hända (Younes & 

Harp, 2007). Att fosterfamiljen får stöd på många olika sätt och plan krävs, ekonomiskt, 

praktiskt, socialt, psykologiskt och samhällets stöd framkommer som mycket viktigt. Vilken 

nivå och vilken typ av hjälp som socialtjänsten erbjuder är därför i väldigt hög utsträckning 

viktig i hur fosterplaceringen blir (Brown & Bednar, 2006).  

Höjer och Nordenfors (2006) skriver att när det gäller kontakten med 

socialtjänsten så berättar några av barnen att de inte haft någon kontakt, andra hade växlat 

några ord och några berättade att de inte fick vara med under socialtjänstens besök. Vissa 

hade önskat att få mer information om vad det innebär att vara familjehem och några hade 

önskat att få stöd i den situation som de befinner sig i. De äldre respondenterna uttryckte att 

de ville haft mer kontakt med socialtjänsten än de yngre (Höjer & Nordenfors, 2006).  

I den tidigare forskning framkommer det vad biologiska barn anser om deras 

uppväxt tillsammans med fostersyskon och även hur fosterföräldrarna till sina biologiska 

barns perspektiv. Jag har dock inte i tidigare forskning funnit något om socialtjänstens syn på 

de biologiska barnen i familjehemmen, vad de som professionella tänker kring barnens 

situation och därför anser jag att min studie tillför ny kunskap kring detta ämne.  
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5. Metod 
I detta kapitel kommer hermeneutiken beskrivas vilken är den vetenskapsteoretiska ansats jag 

valt att använd. Jag har även i ett eget stycke skrivit om förförståelsen jag har om 

familjehemsvården. Vilken metod jag använt för att samla in empirin till min studie, hur 

urvalet av informanter gått till och hur jag gått tillväga i min datainsamling redogörs också. 

Jag redogör också för hur jag har bearbetat det som framkommit i min studie och till sist har 

jag ett stycke där reliabilitet, validitet och generaliserbarhet förklaras och diskuteras.     

 

5:1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Då målet med studien är att förstå familjehemssekreterarnas tankar och upplevelser har jag 

valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Målet med hermeneutiken är att tolka och 

förstå, att leva sig in i en persons inre upplevelse, tankar och redogöra för det (Thomassen, 

2007). Hermeneutiken lägger fokus på människors beteende antingen förklaring av det eller 

förståelse av beteendet (Bryman, 2008). Hermeneutik omfattas av den förståelse 

intervjupersonerna har av sin verklighet vilket finns i deras tolkning av vad de gjort och 

upplevt (Kvale & Brinkman, 2009). Thomassen (2007) beskriver den hermeneutiska cirkeln 

som en förklaring till att det pågår en rörelse mellan läsaren och texten. Genom den förståelse 

och kunskap vi har med oss förändras det i mötet med texten som skall tolkas, forskningen 

består av rörelsen mellan delarna och helheten och försöken att förstå sammanhanget som de 

förekommer i (Thomassen, 2007).  

 

5:2 Min förförståelse 
Förutsättningen vid en hermeneutisk studie är att använda sig av sin förförståelse, med vikten 

på att kreativt använda den, reflektera och tydliggöra. När det empiriska materialet tolkas 

måste hänsyn tas till att de fördomar forskaren bär på ska beaktas i processen av förståelse, 

forskaren måste gå in i en interaktion med det som utforskas (Thomassen, 2007). Den 

förkunskap och de erfarenheter man har, förförståelsen kring ämnet påverkar studien 

(Thomassen, 2007). 

Min förförståelse kring familjehemsvården, dess uppbyggnad och hur den 

fungerar är stor. Jag tillsammans med min familj är ett familjehem med placerade barn boende 

hos oss. Jag är medveten om att min förförståelse påverkar min studie och har därför under 

hela processen funderat kring den, hur och när blir den synlig. Jag valde att inte berätta för 

intervju personerna att jag är familjehemsmamma då min tanke var att de eventuellt skulle 

svara på ett annorlunda sätt och bemöta mig utifrån rollen som familjehemsmamma och inte 
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bara som en student. Det är även min förförståelse som påverkat mitt val av ämne. När jag 

skulle välja inriktning till min studie funderade först på att intervjua biologiska barn som hade 

vuxit upp i familjehem men kom fram till att det blev etiskt svårt samt att jag upplevde det 

svårare att då distansera mig till studien. Det var inte möjligt för mig vara objektiv i min 

studie då jag dessutom har erfarenhet av socialtjänsten som organisation och dess verksamhet 

genom min verksamhetsförlagda utbildning från socionomprogrammet då jag under en termin 

praktiserade som familjebehandlare inom socialtjänsten. Viss kunskap har jag också fått under 

min utbildning på socionomprogrammet både genom litteratur och genom föreläsningar. Jag 

har ett inifrån perspektiv samt ett utifrån perspektiv av familjehemsvården genom mina 

erfarenheter vilket gör att jag kunde se på materialet från ytterligare en synvinkel som annars 

inte hade varit möjlig. Genom att jag har dessa förkunskaper upplevde jag under två av 

intervjuerna känslan av att vilja diskutera kring det som framkom under intervjun vilket jag 

inte kunde utan försökte istället att inte visa att jag kände igen mig i det som hon beskrev eller 

vid ett tillfälle att jag inte höll med i det hon sa.     

Kvale och Brinkman (2009) tar upp att vid användandet av hermeneutiken måste 

man som forskare vara medveten om att intervjupersonerna har sin samtalsverklighet och 

tolkning, därefter gör jag en andra tolkning på det som redan är tolkat. Det kallas dubbel 

hermeneutik, att försöka förstå intervjupersonernas egna tolkningar av det som ska belysas i 

studien. Rollen som forskare är också viktig att tänka igenom och en del av den rollen är att 

under intervjuer och vid kontakt med intervjupersonerna vara tillmötesgående, empatisk, 

förstående och mottaglig (Öberg, 2011).  

 

5:2 Datainsamlings metod 
Jag har i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer då jag ville undersöka hur 

familjehemssekreterarna tänker och deras erfarenheter kring det som mina frågeställningar i 

studien berör. Den kvalitativa forskningsintervjuns avsikt är att utifrån intervjupersonernas 

synvinkel förstå deras värld, den kunskap de besitter inom ämnet som studien inriktar sig på 

samt att genom det kunna producera ny kunskap (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuer är ett 

sätt att föra samman kunskaper om olika sociala omständigheter men känslor och människors 

egna erfarenheter och upplevelser kan också studeras med hjälp av den kvalitativa metoden 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). 

Den kvantitativa forskningen handlar mer om insamling av numeriska data 

såsom mängd och storlek (Bryman, 2008). Därför lämpade sig den kvantitativa forskningen 

inte till mitt syfte på samma sätt som kvalitativa intervjuer gör vilket också Svensson och 
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Ahrne (2011) skriver, att om syftet är att framställa redogörelser och berättelser om 

handläggarnas arbetsliv är kvalitativa intervjuer bättre lämpad som metod. De kvalitativa 

intervjuerna kan formuleras på olika sätt, med en halvstrukturerad intervju skriver Kvale och 

Brinkman (2009), att forskaren använder sig av teman som innehåller förslag på frågor, det är 

ett mellanting av ett vardagssamtal och ett slutet frågeformulär.  

Med den semistrukturerade intervjun har intervjupersonerna mycket frihet att på 

sitt eget sätt utforma svaren. Frågorna behöver inte komma i en förutbestämd ordning och 

genom att använda sig av öppna frågor kan frågor som inte ingår i intervjuguiden också 

ställas av forskaren om det anknyter till något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2008). 

Detta gör att semistrukturerade intervjuer är flexibla och passade bra att använda i min studie. 

Jag utformade en intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor med olika teman som lämpade 

sig till mitt syfte samt frågeställningar. Bryman (2008) betonar vikten av att som intervjuvare 

vara beredd på att oväntade saker kan ske under en intervju. Det kan vara överraskade svar 

från informanterna, att situation kan bli laddad vid känsliga frågor eller svårigheter att hålla 

fokus på intervjuns tema. I min studie kan jag se att övervägande del av informanterna inte i 

så stor utsträckning funderat kring de biologiska barnen i familjehemmen. Några av dem 

berättar att de biologiska barnen är viktiga och två av dem säger under intervjun att de får en 

tanke i och med intervjun att de ska fokusera mer på de biologiska barnen. Det blir tydligt att 

ämnet och frågorna väcker tankar hos familjehemssekreterarna om hur de vill jobba och 

kanske tänker de i nya banor efter intervju tillfället.  

 

5:3 Urval 
 Becker (2008) skriver att det är omöjligt att samla in kunskap om varje människas liv, det 

skulle dränka oss i detaljer och kräva för mycket av forskaren och därför måste någon form av 

urval har gjorts. Forskaren måste tänka över sitt urval och tydligt redogöra för hur man 

kommit fram till att intervjua just dem och valt bort andra eventuella informanter. Detta för att 

kunna visa på att resultaten inte bara beror på att man råkat intervjua vissa och inte andra 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011).  

I mitt fall berör forskningsfrågan familjehemssekreterare vilket gör att jag enligt 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne. (2011) gjorde ett tvåstegsurval. Det innebär att jag först valde 

organisationen som behandlar detta, socialtjänsten och nästa steg var att finna informanter att 

intervjua. Omfattningen samt tidsaspekten för studien gjorde att jag begränsade mig till att 

intervjua sex familjehemssekreterare och en geografisk avgränsning att endast söka intervju 

personer i södra Sverige gjordes också.   
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5:4 Tillvägagångssätt för datainsamling  
I min studie har jag genomfört sex intervjuer med familjehemssekreterare verksamma i södra 

Sverige. Jag ringde runt till sju olika kommuner och presenterade mig, min studie och mitt 

syfte med studien. I fem kommuner blev jag kopplad direkt till en familjehemssekreterare och 

i två av kommunerna fick jag prata med chefen för barn och familj. I två kommuner fick jag 

ringa två gånger och prata med familjehemssekreteraren och efter att de först pratat med sina 

chefer tackade båda ja till att medverka. En kommun tackade nej till medverkan på grund av 

tidbrist. Efter att intervjupersonerna tackat ja till att medverka i studien och vi bokat dag, tid 

och plats för intervjun mailade jag ut ett informationsbrev (bilaga 2). I informationsbrevet fick 

informanterna ta del av de etiska riktlinjerna, syftet med studien och om intervjuns upplägg 

samt kontaktuppgifter till mig. 

 Innan jag påbörjade intervjuerna frågade jag om de hade några frågor angående 

innehållet i mitt informationsbrev eller övriga frågor. Mina intervjuer tog allt ifrån 25 minuter 

till 60 minuter och alla genomfördes på informanternas arbetsplatser. Jag spelade in alla 

intervjuer både med mobiltelefon och med dator för att säkerställa att de blev inspelade och 

alla informanterna godkände att intervjuerna spelades in. Jag har sedan transkriberat 

intervjuerna för att kunna analysera och tolka det som framkommit och efter transkriberingen 

har jag förstört de inspelade intervjuerna. 

 

5:5 Bearbetning av data  
Jag påbörjade min analysprocess med att skriva ut det transkriberade materialet och efter det 

läste jag materialet flera gånger. När ett material ska analyseras skriver Rennstam och 

Wästerfors (2011) att det empiriska materialet måste sorteras, reduceras och man måste 

argumentera kring sitt material. Genom att sortera sitt material får man en överblick och 

materialet delas upp eller ordnas genom kodning eller kategorier. Att reducera är att välja och 

minska sitt insamlade material. När en argumentation görs kring empirin ger det en 

förutsättning till självständighet gentemot tidigare studier (Rennstam & Wästerfors, 2011).  

När jag hade läst igenom mitt material började jag att sortera det i kategorier, 

teman och färgkodade dem för att få en lättare översikt. Jag valde ut citat som stämde överens 

med mina frågeställningar. Jag har sedan gjort tre huvudrubriker och även underrubriker för 

att göra det lättläst och översiktligt. I min analys har jag använt mig av gräsrotsbyråkratin och 

barndomssociologin som teorier för att kunna förstå mitt material. Jag har även använt mig av 
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den tidigare forskning jag presenterat i min studie för att styrka det som framkommit i 

intervjuerna. Jag har sedan gått igenom texten, läst den och bearbetat den efterhand. 

 

5:6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet betyder att de resultat som framkommer i forskningen är trovärdiga och 

tillförlitliga och om undersökningen skulle upprepas ämnade samma resultat visa sig (Kvale 

& Brinkmann, 2012). Validitet handlar om det som yttras och framkommer i studien är riktigt 

och sant. Inom samhällskunskapen innebär validitet i vilken omfattning studien mäter det som 

den uppger sig ska mäta (Kvale & Brinkman, 2012). Bryman (2011) skriver att diskussioner 

kring begreppen reliabilitet och validitet har förts angående dess relevans för undersökningar 

som är kvalitativa. I stället refererar Bryman (2011) till Guba och Lincoln (1985, 1994) som 

framhäver begreppen, äkthet och tillförlitlighet som två grundläggande kriterier för 

bedömningen och värderingen av kvalitativa undersökningar. Tillförlitlighet består av fyra 

kriterier som pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet samt en möjlighet till att konfirmera och 

styrka vilket motsvarar objektivitet (Bryman, 2011). Med pålitlighet menar Guba och Lincoln 

(1985, 1994) att forskaren ska anta ett granskande synsätt, alla faser av studiens process ska 

redogöras och granskas (Bryman, 2011). Att som forskare kunna styrka och konfirmera syftar 

till att det ska vara tydligt att inte personliga värderingar eller teoretiska inriktningar inverkat 

på utförandet och slutsatser av en undersökning (Bryman, 2011).  

När man talar om generaliserbarhet handlar det om studiens resultat går att 

applicera till en annan miljö än den som studerats samt om det kan gälla en större population 

än antalet medverkande i studien (Svensson & Ahrne, 2011). Svårigheten att med den 

kvalitativa intervjustudien inte kunna generalisera har ofta lyfts upp som en svaghet med 

metoden (Svensson & Ahrne, 2011).  

Jag förstår att jag med min studie inte kan generalisera det som framkommit i 

resultatet då det endast är sex informanter utan det rör sig om att endast få en liten inblick i 

det hela stora sammanhanget. Föreställningen om att man bör kunna generalisera en studies 

resultat kommer från att vetenskaplig kunskap är gällande och giltig över tid och rum. I den 

kvalitativa forskningen pratar man istället om generalisering i varje enskilt fall (Kvale & 

Brinkman, 2012).  

 

6. Etiska överväganden 
Redan vid planeringsstadiet är det av stor vikt att bedöma och förutse eventuella etiska 

hänsynstaganden som kan komma bli aktuella i studien (Kalman & Lövgren, 2012). De 
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grundläggande etiska frågorna gällande integritet, frivillighet, anonymitet samt 

konfidentialitet för de inblandade i studien är viktiga att beakta i studien (Bryman, 2008).  

Informationskravet innebär att berörda personer ska klart och tydligt vara medvetna om syftet 

och tillvägagångssättet med studien, att det är frivilligt att delta och de har rätt att avsluta sin 

medverkan i studien om de så önskar (Bryman, 2008).  

Jag tog första kontakten med mina intervjupersoner via telefon för att fråga om 

de var intresserade av att delta och efter att de tackat ja till medverkan skickade jag ett 

informationsbrev med tydlig information kring min studie samt kontaktuppgifter till mig. 

Deltagarna i studien måste samtycka, samtyckeskravet, till att medverka i studien (Bryman, 

2008). Studiens intervjupersoner är vuxna och då räcker muntligt samtycke till att medverka. 

 Konfidentialitetskravet betonar vikten av att värna om sitt material med 

känsliga uppgifter och personuppgifter att tänka igenom hur man förvarar detta och hur 

resultatet sedan ska presenteras (Kalman & Lövgren, 2012). Jag har i studien inte skrivit 

intervjupersonernas namn och inte heller vilken kommun de arbetar i.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas till 

studien (Kalman & Lövgren, 2012). I informationsbrevet som studiens informanter fick ta del 

av beskrev jag nyttjandekravet samt att intervjumaterialet skulle raderas och förstöras efter att 

studien är klar. 

 

7. Resultat och analys  
I följande kapitel redovisas resultat och analys och jag har valt att väva samman detta. Jag har 

delat in redovisningen i olika teman. I kapitlet kommer jag att återvända till min teoretiska 

ansats och tidigare forskning och med hjälp av det analysera resultaten. Jag har delat in det i 

två huvudteman vilka är, inför familjhemsplacering och under familjehemsplaceringen och 

under dessa har jag också underrubriker. Jag inleder att göra en kort presentation av mina sex 

informanter och har valt att kalla dem för IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6 för att göra dem 

anonyma. Alla informanter arbetar i kommuner som ligger i södra Sverige. Kursiverad text i 

presentationen är exakta citat hämtade från mina informanter. 

    

7:1 Presentation av intervju personerna 
IP1 är en kvinna i 30 års åldern.  

IP2 är en kvinna i 40 års åldern. 

IP3 är en kvinna i 60 års åldern.  

IP4 är en man i 60 års åldern. 



 

20 

 

IP5 är en kvinna i 50 års åldern. 

IP6 är en kvinna i 50 års åldern.  

 

7:2 Inför familjehemsplacering  
7:2:1 Prata med eller om de biologiska barnen  

På frågan om familjehemssekreterarna, under utredningen av familjehemmen eller innan en 

placering påbörjas, för en diskussion med familjen om vad det kan komma att innebära för de 

biologiska barnen i familjehemmet att de blir ett familjehem. Svaren är olika och några av 

informanterna berättar att de personligen har kontakt med de biologiska barnen för att reda ut 

vad de tycker om att det eventuellt ska komma ett eller flera barn till deras familj. IP4 berättar 

att han redan i första samtalet som oftast sker via telefon brukar fråga om de har barn i 

familjen:  

 

Har ni tagit upp det här nånting med era barn och så? Om att ni skulle kunna bli familjehem? 

Nee, det har vi inte gjort, vi vet ju inte var det tar vägen.. Si och så, och då, det blir det första 

tillfället man lyser på det liksom, […] dom kommer att vara en viktig del i hela det här så att 

dom måste va med på nått sätt i hela den här resan. 

 

IP4 anser att det är viktigt för föräldrarna att poängtera att barnen ska vara delaktiga i 

processen.  IP5 beskriver också att det oftast är i första telefonkontakten som man pratar och 

frågar föräldern om barnens inställning till familjehemsuppdraget och från socialtjänstens sida 

säger att de vill att barnen ska vara en del i diskussionen. Även IP1 tycker det är viktigt att 

kolla upp vad barnen i familjen tycker.  

Endast en av informanterna berättar att hon brukar intervjua barnen med hjälp 

av intervjufrågor som tillhör utredningsmetoden kälvesten. Hon tycker det är lämpligt att 

enskilda samtal görs från dess att barnen är fem år och hennes upplevelser av det är positivt 

och barnen tycker det är kul att får vara i centrum och få uppmärksamhet. IP1 uttrycker: Man 

får också en bild av vilka föräldrarna är och även en uppfattning om föräldrarna har pratat 

med sitt barn om tankarna att bli familjehem när man pratar med barnen. Detta kan också ses 

i tidigare forskning, redan 1966-1975, det var redan då viktigt att biologiska barn hade en 

positiv inställning till fostersyskon (Bergman, 2011).  

Samtliga informanter i min studie återger en bild av att de biologiska barnens 

inställning är viktiga vid en familjehemsplacering, men endast en uttrycker att hon använder 

sig av en speciell strategi för att göra dem involverade. IP6 beskriver att hon under 
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hembesöket hos den familj som anmält sitt intresse för att bli familjehem försöker få en egen 

stund med de biologiska barnen om de är äldre än sju år. Det kan vara svårt för ett mindre 

barn att sätta ord på vad det innebär att bli familjehem anser hon. IP3 kommer in i 

familjehemmet först när en placering är klar, om de biologiska barnen involveras innan en 

placering säger hon:  

 

Jag vet ju inte om man gör det alltså om mina kollegor gör det men jag skulle tycka att det 

var oerhört önskvärt […]  jag tror att det är något som man glömmer bort väldigt lätt, man 

pratar med familjehemmet med föräldrarna och så sen eh så tänker man inte vidare att de 

biologiska barnen är oerhört viktiga för hela placeringen. 

 

Citatet kan tolkas utifrån Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater, IP3 vet vad hon 

ansvarar för i familjehemsvården men har inte insikt i sina kollegors arbetssätt och 

ansvarsområden. Alla informanter i min studie betonar att det är viktigt att de biologiska 

barnen blir involverade i processen mot att bli ett familjehem och fem av dem tycker att 

socialtjänsten bör samtala med barnen men med hänsyn av deras ålder. Tidigare forskning har 

visat att biologiska barn i familjehem önskat få mer insikt och önskat mer kontakt än de haft 

med socialsekreterarna (Höjer, 2006). IP4 utmärker sig från de övriga informanterna och 

säger:  

 

Vi....jobbar ganska mycket med de biologiska barnen, men med tanken om att föräldrarna bär 

ansvar. Att föräldrarna är de som ska förmedla via, sina barn,. Och förbereda dom att bli 

familjehem. Det finns lite risker också. Det finns en del som har väldigt strukturerade 

barnintervjuer […]  väldigt högtravande och mycket frågor. Det finns liksom faror med det 

för barn, när de sätts i en sån provsituation, med den typ av strukturerad intervju så tar de på 

sig ansvaret, […] det skall gå väldigt mycket genom föräldrarna. Men det förutsätter ju också 

då att man gör ett riktigt jobb med föräldrarna. Det duger ju inte att säga: Säg till era barn 

att det är så här och så här att vara familjehem. Dom måste verkligen ha tittat på det på 

riktigt. 

 

Citatet kring att ansvaret för att prata med de biologiska barnen ska ligga på föräldrarna kan 

utifrån Lipsky (1980) ses som att gräsrotsbyråkratin präglas av hög arbetsbelastning. De 

tvingas prioritera sina uppgifter inom organisationen och då de biologiska barnen inte 

omfattas av någon lag ställs inget krav på familjehemssekreterarna att involvera de biologiska 
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barnen. Att inte använda sig av strukturerade intervjuer med de biologiska barnen kan 

uppfattas som att informanten vill avlasta barnen från eventuellt ansvar som barnen kan 

uppleva av frågorna som ställs. Å ena sidan betonar IP4 att de biologiska barnen är viktiga 

och att deras inställning till att bli familjehem bör uppmärksammas, men å andra sidan att det 

finns risker med att intervjua barnen. Utifrån barndomssociologisk utgångspunkt kan detta 

förstås som att barnen å ena sidan ses som kompetenta subjekt men å andra sidan att det finns 

risker med att bemöta dem som kompetenta subjekt. Näsman (2005) menar att professionella 

undviker att prata med barn för att de tror att det kan vara skadligt och citatet kan därför ses i 

ljuset av Näsmans resonemang. 

 

7:2:2 Utbildning till familjehem 

Socialnämnden ska erbjuda familjehemmet den utbildning som krävs för att klara av den 

placering som de har ansvar för och familjehemssekreterarna ska se till att det erbjuds (SoL 

6:7:2). Socialnämnden kan innan en placering påbörjas sätta som krav att familjen ska 

genomgå en utbildning. Genom utbildningen är det möjligt att se om familjerna skulle kunna 

vara lämpliga hem (SOU 2014:3). Utbildningarna som familjehemssekreterarna berättar om 

är dels ”PRIDE” och ”Ett hem att växa i”. IP4 säger att den kommun han arbetar i önskar att 

alla familjer som kommer till dem ska ha en utbildning i grunden innan de påbörjar 

familjehemsutredningen. IP1 säger att deras familjehem inte har gått någon utbildning och 

förklarar att de har erfarna familjehem men hon säger att: Det kommer ju att bli mer krav på 

det att det ska finnas eh, men det har ju inte varit så så därför har dom det har inte gjorts och 

det har inte varit krav här ifrån som man satt.  

En av informanterna berättar att utbildningen som ges i den kommun hon 

arbetar för omfattar familjehemsföräldrarna och tar inte upp de biologiska barnen. IP4 tar upp 

att den tidigare utbildningen, PRIDE, hade en annan tanke än utbildningen ”Ett hem att växa 

i” vilket är ett material som Socialstyrelsen har tagit fram för familjehem. PRIDE 

utbildningen involverade de biologiska barnen mycket de var dock inte med på plats under 

utbildningstillfällena men genom föräldrarna. IP4:s tanke varför inte utbildningen ”Ett hem att 

växa i” tar upp de biologiska barnens situation: Socialstyrelsen kan ju inte det här så bra, de 

tänker ju lite rationellt […]  finns det inte plats det här, eller man har inte tänkt på det. 

Citatet kan förstås som att de biologiska barnens situation inte är uppmärksammad utav 

Socialstyrelsen. Detta kan utifrån barndomssociologin (James & Prout, 1997) förklaras som 

att de biologiska barnen inte ses som egna aktörer i sammanhanget. IP2 uttrycker: Numera… 

eh det finns en utbildning […] och eh men nya familjehem ska ju gå den utbildningen eh vi 
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ingår ju i ett nätverk inom länet […] och dom som har gått den utbildningen som anordnas av 

Socialstyrelsen ska ge den utbildningen vidare. IP2 berättar också att hon är ganska övertygad 

om att utbildningen tar upp de biologiska barnen då det är så pass viktigt men hon har själv 

inte gått den. IP6 säger att önskan finns om att familjehemmen ska genomgå utbildning men 

det är inte vanligt då en placering ofta går fort och det är svårt att hinna med en utbildning 

innan. Det som IP6 säger kan förstås som att tidspressen som gräsrotsbyråkraten (Lipsky, 

1980) upplever blir ett hinder för att ta hänsyn till de biologiska barnen. Utifrån 

barndomssociologin (James & Prout, 1997) kan det förstås som att synen på barn som egen 

aktör hamna i skymundan av tidspressen. IP2 menar att hon tycker de biologiska barnens 

situation är så pass viktig att hon antar att utbildning inkluderar dem. IP4 har vetskapen om att 

den utbildning som Socialstyrelsen ger inte fokusera något på de biologiska barnen. Vilket 

kan genom Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkratin förstås som att IP2 är en del av kedjan 

och hon har koll på sin del. De antagandena är, enligt Lipsky (1980), något som det ofta leder 

till när det är olika personer som ansvarar för olika saker i organisationen.  

 

7:2:3 Tankar och reflektioner om familjehemsföräldrarna  

Samtliga informanter uttrycker att de biologiska barnen är viktiga och behöver 

uppmärksammas. IP4 menar att barnens situation ibland hamnar i skymundan av placeringen, 

han säger så här:  

 

Det nästan överraskar mig rätt ofta att föräldrar kan vara så engagerade i det kommande 

uppdraget att bli familjehem, Men, kan så pass så mycket sätta sina egna barn åt sidan. För 

så är det för ganska många, medan andra givetvis gör på ett vettigt sätt och ser det som att 

man ser båda, de placerade barnen och de egna barnen och man väger och vrider och vänder 

på ja hur blir det för mina barn. 

 

Citatet kan tolkas som att IP4 uppfattar att de biologiska barnen kan sättas åt sidan av 

föräldrarna. Utifrån barndomssociologin (Prout & James, 1997) kan detta förstås som att de 

biologiska barnen inte nödvändigtvis betraktas som kompetenta och aktiva medskapande i sitt 

eget och familjens liv. En av mina andra informanter, IP3 beskriver det så här: 

 

Ja jag tror inte riktigt att de inse hur mycket stor del som deras egna barn får ta i detta och 

jag tror att när man sitter och har den här diskussionen så tror jag att man som förälder 

måste vara väldigt lyhörd för vad barnen säger och inte tro att det här bara min mans och 
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mitt eget projekt utan detta berör hela familjen och tänker man rent systemiskt så varje 

förändring påverkar ju alla i familjen […] så jag tror att VI som jobbar med det måste tänka 

jättemycket och vi måste föra in det här. 

 

Dessa två utsagor visar att det kan skilja sig åt hur man ser på de biologiska barnens 

delaktighet inom familjen. James & Prout (1997) pratar här om begreppet being vilket kan 

kopplas till det som uttrycks i citaten ovan. De biologiska barnen måste ses ur aspekten av 

barnperspektivet som betonar vikten av att lyssna på barnen och barnens utsago. IP4 betonar 

att en familjehemsplacering kan få konsekvenser för de biologiska barnen: 

 

Det finns ganska många som är så kåta på att få en placering, dom håller undan sina barn 

och vill inte tänka på det, men vi vet ju, och tack vare forskningen, hur otroligt mycket det gör 

med barn va. Det är åtskilliga barn, alltså biologiska barn som har fått gå till barnpsyk och 

så vidare på samtal som följd att de har haft svårt att dela föräldrarna på det här sättet. Och 

känt att de kommit i skymundan. Det har gett symtom som inte alls varit bra så att..... det är 

dynamit det här…. 

 

Citatet återger en bild av att biologiska barn i familjehem kan lida negativa konsekvenser på 

grund av att de hamnat i skymundan för det placerade barnet. Den barndomssociologiska 

tanken innebär att barn ska ses som egna aktörer i sina liv (James & Prout, 1997). Citatet ovan 

kan tolkas som att de biologiska barnen i familjehem inte ges utrymme till medbestämmande i 

sina liv eftersom de kan lida negativa konsekvenser av att växa upp i familjehem. I ljuset av 

barndomssociologin kan detta ses som att biologiska barn inte ses som egna aktörer vid en 

familjehemsplacering.  

På frågan om informanten upplever att föräldrar involverar sina biologiska barn 

i familjehemsuppdraget svarar IP2: Kloka föräldrar gör det! Hur ett nytt barn påverkar 

familjebilden, tid alltså, barnet tid med biologiska föräldrar och tvärtom, konkurrens ja, såna 

saker. Vad som blir tydligt i detta resonemang är att det saknas verktyg, strategier för hur man 

ska gå till väga med att göra barnen mer delaktiga i processen och familjehemslivet samt vem 

som ska ansvara för att detta görs. Är det familjehemssekreterarna som ska lyfta upp frågan 

till föräldrarna och sedan låta föräldrarna ta det största ansvaret eller är det 

familjehemssekreterarna som ska göra barnet mer delaktigt? IP6 uttrycker sig: Den 

erfarenheten jag har är inte att de pratar jättemycket om sina biologiska barn så, mer än att, 

att de har pratat med dem och att de är med på banan och det här ska bli roligt och positivt 
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och så men inte......nej inte jättemycket. Detta kan kopplas till tidigare forskning som visar att 

de flesta av de biologiska barnen i studien beskrev en stor medkänsla för sina fostersyskon 

samt en vilja att avlasta sina föräldrar från lite av ansvaret (Nordenfors, 2006). Innebörden av 

det som mina informanter beskriver är att deras upplevelser om hur föräldrar uppfattar sina 

barn i familjehemsprocessen kan enligt Carsaro (2005) vara att barnen inte bedöms som 

medansvariga i familjehemslivet utan hålls utanför av föräldrarna i ren välvilja trots att de 

befinner sig mitt i familjehemslivet.  

 

7:3 Under familjehemsplaceringen 
7:3:1 Synen på de biologiska barnens roll 

Samtliga informanter delar många tankar om de biologiska barnens roll i 

familjehemsuppdraget, IP2 säger: Eh jag tycker, de har ju en viktig roll de är ju en del av 

familjen, så de har en jätteviktig roll att de är med i det dom vuxna bestämmer om eller har 

beslutat och att dom är en del i familjehemsvården. Utifrån barndomssociologin kan citatet 

ses som att hon ser barnen som kompetenta medskapande aktörer. Barndomssociologin menar 

att barn står under vuxnas makt genom att de vuxna kan fatta beslut som påverkar barnens 

vardag (James & Prout, 1997). IP3 anser att även om barnen har blivit tillfrågade om att bli 

familjehem blir det en helt annan sak när barnet kommer till familjen. Även IP5 tar upp detta: 

Men just det att barnen i allra högsta grad är en del av familjehemmet som föräldrarna 

bestämt, man måste tänka, de förstår inte konsekvenserna av att ha blivit familjehem. 

 Övervägande del av informanterna uttrycker att barnen inte kan förstå 

konsekvenserna av att vara ett familjehem och att barnen bara blir en del av det föräldrarna 

bestämt. Det som informanterna beskriver stämmer överens med vad som visat sig i Younes 

och Harps (2007) tidigare forskning, de biologiska barnens röster lyfts inte fram trots att de i 

stor grad är delaktiga i placeringen. Informanterna i deras studie hade innan placeringen pratat 

igenom beslutet men trots det upplevde många av barnen svåra känslor under placeringen. 

Utifrån den tidigare forskningen och det mina informanter berättar kan det förstås som att 

detta är ett problem som det i nuläget inte finns något bra sätt att bemöta och undankomma, 

att det kan bli svårt för de biologiska barnen. IP6 säger: 

 

Alltså de har ju en väldigt viktig roll och jag kan ju tycka att vi glömmer bort dom, alltså det 

är så mycket fokus på de placerade barnet och familjehemmet […] de blir ju lite 

undanskymda........tyvärr! För samtidigt vet vi att de är jätteviktiga och allt ifrån förebilder 
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till lekkamrater till ja vad som helst som de hela tiden är till de här de placerade barnen då 

så där kan man ju önska att man skulle lyfta dom mer. 

 

IP6 uttrycker att de biologiska barnen har en viktig roll. Hon önskar att hon och de andra 

familjehemssekreterarna skulle lyfta de biologiska barnen mer. Hon tar upp att de biologiska 

barnen är allt ifrån förebilder till lekkamrater. Att se de biologiska barnen som förebilder är 

något som man kan koppla till tidigare forskning. Det har framkommit att föräldrar tenderar 

att ställa högre krav på de biologiska barnen och har större förväntningar på dem (Younes & 

Harp, 2007). De krav som ställs på de biologiska barnen gör att de tillskrivs ett starkare 

aktörsskap sett utifrån barndomssociologin (James & Prout, 1997). IP5 betonar starkt att de 

som familjehemssekreterare, som professionella måste bli bättre på att lyfta de biologiska 

barnens tankar och känslor. IP5 säger: Känslor som konkurrens och att barnet känner att det 

placerade barnet inte uppträder som man gör i den familjen det kan bli speciellt tufft för 

mindre barn.  

 

7:3:2 Stöd till familjehemmet  

Familjehemssekreteraren ska på uppdrag av socialnämnden enligt socialtjänstlagen (SoL, 

2012:776) medverka till att de barn som vårdas i ett familjehem får god vård och fostran som 

leder till gynnsamma uppväxtförhållanden. Det finns inga dokument som förklarar detaljerat 

på vilket sätt familjehemssekreterarna ska stödja familjehemmen utan det är upp till nämnden 

och kommunen att arbeta fram hur de vill arbeta med dessa frågor. IP5 förklarar att i den 

kommun hon arbetar ges obligatorisk handledning till alla familjehem. Det är 

grupphandledning som familjen då ska medverka i och, enligt henne, upplevs det positivt. Om 

familjen inte upplever något problem just då så lär de sig av andra och det är något som 

föräldrarna kan dra nytta av senare.  

IP1 säger: Ja, handledning är något vi brukar använda och det kan ju vara 

handledning genom oss själva, men det kan också vara att vi köper in det. IP1 beskriver 

vidare att de som professionella oftast föreslår handledning till familjehemmen men de 

använder sig inte av, som IP5 beskriver, obligatorisk handledning. IP1 säger att det är först 

om familjen vänder sig dem och behöver hjälp som handledning sätts in och den ges inte av 

de som arbetar med familjehemmet: För vi behöver ha en annan roll till dem att vi finns här i 

alla fall och att det här bli en annan utomstående som dom kan få bara prata av sig med. 

Lipsky (1980) som i sin teori menar att gräsrotsbyråkraten har ett maktövertag mot klienterna 

på grund av att de har mycket information om klienterna, i detta fall om familjehemmet samt 
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de placerade barnet och dess familj. Att låta familjehemmet träffa en professionell som 

föräldrarna inte har en relation med sedan tidigare kan eventuellt göra att familjehemmet inte 

behöver tänka på hur svårigheter de upplever tolkas av familjehemssekreterarna. Om 

placeringen skulle vara speciellt betungande för familjehemmet, säger IP1 att deras roll 

gentemot familjen blir större och kräver mer stöttning till familjen. IP1 har dock ingen 

erfarenhet av att de biologiska barnen skulle behöva extra hjälp och stöd men säger: Det kan 

ju absolut komma i lägen tänker jag där det kan behövas. IP5 säger att om det skulle 

uppkomma att de biologiska barnen behöver hjälp måste de som professionella självklart 

finnas till hands för barnen och även för föräldrarna. IP4 säger: 

 

Det finns alltid risker som är ganska naturliga alltså att man tappar sina egna barn i det 

alltså att fosterbarnen pockar så mycket och si och så […] jag vet inte hur man ska kunna 

reda det men på nått sätt så, informella möten i familjen där man helt enkelt pratar alltså 

tydligt med sina barn om hur har du det, vad tänker du om i detta, alltså jag eh tycker det 

skulle vara skönt om man kunde sköta det initialt med mamma och pappa men det är ju ja 

mamma och pappa har ändå ansvaret för sina barn men är det så att det behövs ytterligare så 

måste man ju ropa på hjälp […] att de ska ha sina egna tjänstemannasamtal eh jag tycker ju 

egentligen alltså att familjehemmet där är mamma och pappa, alltså om vi har anförtrott det 

placerade barnet till familjen så tycker jag också att man måste anförtro dem att ta hand om 

sina egna barn i det hela. 

 

Utifrån Lipskys (1980) gräsrotsbyråkrati, kan det IP4 beskriver tolkas som att han anser att 

klienten i detta fall de biologiska barnen behandlas som organisationen kräver. De biologiska 

barnen ses inte utifrån organisationen som klienter utan det är endast familjehemmet som ses 

som klient. IP2 beskriver att stödet som familjehemmen eventuellt behöver kan se olika ut: 

Det beror på hur familjehemsföräldrarna är alltså, är de erfarna, stabila, kloka och 

förnuftiga så hantera dom sina biologiska barn också. Informanterna IP4 och IP2 resonerar 

på ett liknande sätt kring detta, föräldrarna är de som främst ska värna om de biologiska 

barnen i familjehemmet. De biologiska barnen omfattas inte av det stöd som ges till 

familjehemmet. Samtliga informanter tar upp handledning som ett stöd till familjehemmet 

men de biologiska barnen är inte fysiskt delaktiga i den.  

Informanterna beskriver att det finns råd till familjehemmen som kan ges för att 

gynna och underlätta för de biologiska barnen. IP3 berättar att ett konkret råd är att uppmana 

föräldrarna att göra saker med bara ett av barnen, ge dem egentid. I tidigare forskning 
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framkommer det att många av de biologiska barnen upplevt brist på egen tid tillsammans med 

sina föräldrar (Younes & Harp, 2007, Nordenfors, 2007). IP2 betonar vikten av: Att 

uppmärksamma att familjehemmet verkligen behöver ha tid med sitt eller sina biologiska 

barn, så avlastning typ […] att vara generös med det så att familjehemsföräldrarna och de 

biologiska barnen får liten ensam tid det är viktigt. Avlastning är en sak som fem av 

informanterna tar upp som ett råd till familjehemmet att använda sig av då det möjliggör att 

föräldrarna får ensam tid med sina biologiska barn. Höjer (2001) skriver att föräldrarna i 

hennes studie upplevde det svårt att hitta tid för sina biologiska barn, ostörd tid tillsammans 

med en eller båda föräldrarna. Då fem av mina informanter tog upp avlastning som ett stöd 

för familjehemmet kan man tolka det som att de är medvetna om att egen tid är en viktig del 

för både familjehemsföräldrar och biologiska barn. Med hjälp av teorin om gräsrotsbyråkrater 

(Lipsky, 1980) kan informanternas utsago tolkas som att de använder sig av det 

handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater inom den verksamma organisationen bör använda 

sig av och därför erbjuder familjehemmen avlastning i stor utsträckning trots att det inte är 

något som de måste erbjuda familjerna och det innebär ökad budget. 

 

7:3:3 Hur mycket ska de biologiska barnen veta om fostersyskonens bakgrund? 

Forskning visar att föräldrar upplevt att deras biologiska barn har blivit illa berörda och ledsna 

när något negativt hänt fostersyskonen, det kan röra sig om att de fått reda på saker som hänt 

barnet innan placeringen (Höjer, 2001). Samtidigt har forskning visat att biologiska barn 

söker mer delaktighet i familjehemsuppdraget (Nordenfors, 2006). Familjehemmet får 

information kring det placerade barnet och dess bakgrund, men vad är rimligt för de 

biologiska barnen att veta? IP6 säger: Vi berättar väldigt mycket för familjehemmet, det gör 

vi, men ibland säger man väl kanske att det här behöver ni ju inte säga till era barn, nej nej 

det är klart säger de, och ibland säger vi inte det utan de måste förstå det själva. Detta kan 

tolkas som att hon anser att familjehemsföräldrarna oftast måste kunna bedöma hur mycket 

och vilken typ av information som de ska delge sina biologiska barn. Det framgår dock inte 

vilken typ av information som inte ska delges barnen men utifrån citatet kan det förstås som 

att IP6 anser att det finns information som föräldrarna inte får eller bör ge sina biologiska 

barn.  

En annan informant, IP3 menar att de biologiska barnen måste få veta bakgrund 

och information om det placerade barnet men inte alla detaljer. Hon tycker det är viktigt att 

berätta varför barnet är placerat med hänsyn till det biologiska barnets ålder och mognad. 

Utifrån barndomssociologin (James & Prout, 1997) kan det uppfattas som att barn inte kan ses 
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som generella utan i beaktandet av barnet måste dess ålder tas med. Vilken typ av information 

som är rimlig för barnet att hantera kan också tolkas utifrån den sociala konstruktion som alla 

barn växer upp i (James & Prout, 1997). Informanten IP4 säger: 

 

Beroende på vilka åldrar barnen är i, för det ska vara begripligt, men på nått sätt […] man 

får alltså inte hymla med att det här barnet som eventuellt kommer till dom är ett barn som 

kommer från en annan miljö, som kanske inte har haft det bra på olika sätt, man måste 

berätta annars blir det helt absurt om ett barn tror att jaha rätt som det är dyker det upp ett 

annat barn här vad är det som inte säger att jag inte blir skickad till en annan familj då alltså 

om man inte begriper det där så att man måste ju på nått sätt ändå försöka […] med den nivå 

som barnet finns. 

 

IP4 och IP3 redogör för vikten av att föräldrarna berättar för sina biologiska barn att barn 

växer upp på olika sätt samt att ge barnet trygghet, att inte vara orolig över att bli skickad till 

en annan familj. IP3 säger vidare: Om man som förälder öppnat dörren till att ta emot en 

familjehemsplacering så måste man även öppna dörren för sina biologiska barn om vad som 

kan vara svårt och tungt. IP5 svarar på vad som är rimligt att berätta för de biologiska barnen:  

 

Helt beroende på ålder kanske, barn är ju opålitliga, vad går de och säger sen när dom är 

osams för barn blir ju osams, det är jättesvårt men man får väl säga t.ex., han kan inte bo 

hemma nu för hans mamma är på sjukhus eller ja i den åldern resten tar de ju reda på själva 

beroende ålder. Ibland kan ju barnen själva berätta. 

 

I ljuset av den barndomssociologiska teorin (James & Prout, 1997) kan citatet tolkas som att 

barn inte kan ses som kompetenta subjekt beroende på vilken ålder de har. IP5 avslutar med 

att säga att barnen, de placerade barnen ibland kan berätta själva om sitt liv och anledningen 

till varför de är placerade för de biologiska barnen. Även IP3 talar om detta:  

 

De följer ju det placerade barnets vardag och dom kanske få ta del av mycket, alltså 

hemligheter, såna saker som man inte berättar för familjehemsföräldrarna, det få dom ta 

istället och det är mycket information […] som kanske är jobbigt för dom, de vet kanske inte 

vad dom ska göra med det och placerade barn har ju ofta traumatiska händelser med sig. 
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Det som informanterna IP5 och IP3 redogör finner stöd i tidigare forskning där hälften av de 

biologiska barnen uppgav att de fått veta hemligheter av sina fostersyskon. De berättade också 

att de fått information om fostersyskonet av sina föräldrar som de inte fick berätta vidare 

(Höjer, 2006). Det tydliggör att det kan innebära en svårighet för de biologiska barnen att 

förhålla sig till, vad de får för information, hur de får del av informationen och hur de ska 

hantera den. I ljuset av gräsrotsbyråkratin (Lipsky, 1980) kan citatet ovan ses som att IP3 är 

medveten om att det kan innebära svårigheter för de biologiska barnen att hantera eventuella 

hemligheter från fostersyskonen. Trots det väljer hon att inte fokusera på vem som ska 

bemöta det utan styrs istället av de regler och instruktioner som finns inom organisationen. 

IP2 är den av mina informanter som resonerar på ett annat sätt än de övriga i detta. Hon anser 

att det är familjehemssekreterarna, socialtjänstens ansvar att först stämma av med föräldrarna 

om vad de anser vara rimlig information att ge till de biologiska barnen. Vidare säger IP2:  

 

Jag tycker ju att socialtjänsten som myndighet som ansvarar för placeringen ska prata med 

de biologiska barnen om det väntade barnet så att säga sedan får man ju så klart välja hur 

man ska säga det vilken information man ger så att den blir förståelig, […] man kan ju inte 

prata på samma sätt som man gör med familjehemsföräldrarna. 

 

Citatet kan utifrån Lipskys (1980) gräsrotsbyråkrati tolkas som att hon har prioriterat att se de 

biologiska barnens rätt till delaktighet i kontakt med henne och att inte ansvaret ska ligga på 

föräldrarna. Hon använder sig utav sitt handlingsutrymme så de biologiska barnen ges 

utrymme och delaktighet. Trots de påfrestningar hon som gräsrotsbyråkrat har att förhålla sig 

till inom organisationen begränsar hon inte varken sig själv eller de biologiska barnen. 

Johansson (1992) tar upp att det av en gräsrotsbyråkrat krävs att de ska kunna använda sitt 

sunda förnuft för att finna individuella tillämpningar vilket utifrån informantens utsago kan 

tolkas att hon gör. Övervägande del av informanterna, fem av sex tycker att ansvaret för hur 

mycket de biologiska barnen ska veta ligger på föräldrarna, de måste överväga vad som är 

rimligt för deras barn att veta. 

 

7:3:4 Arbetet med de biologiska barnen  

Majoriteten av informanterna redogör för att de inte pratar med de biologiska barnen på ett 

strukturerat sätt. IP4 säger: Ju mer man har vart med i det här dessto mer inser man vilken 

vikt det är […] vi ser tydligt […] där man har ignorerat detta inte medvetet men man har 

tappat bort barnperspektivet, alltså de biologiska barnperspektivet. Informanten betonar att 
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det biologiska barnperspektivet har tappats bort inom organisationen i stort. Trots att tidigare 

forskningen fastställer att de biologiska barnen inom familjehemsuppdraget är viktiga (Höjer, 

2001, Younes & Harp, 2007). Utifrån Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater beskrivs det 

att organisationen som gräsrotsbyråkrater är verksamma i präglas av hög arbetsbelastning och 

det görs prioriteringar för att möta myndighetens krav på effektivitet gällande verksamheten 

och budget. Det som IP4 säger, att barnperspektivet kring de biologiska barnen omedvetet 

glöms bort kan ses som en följd av att familjehemssekreterarna hamnar i situationer då de 

medvetet eller omedvetet måste prioritera bort saker för att orka med sitt arbete och leva upp 

till kraven som myndigheten ställer på dem. Man kan också se det utifrån den 

barndomssociologiska teorin (James & Prout, 1997) att familjehemssekreterarna prioriterar 

bort barnen med tanke på barnets ålder och barnet som aktör i sig. IP6 önskar att de 

biologiska barnen skulle få mer tid och bli lyssnade på om de vill och visar intresse för det. 

IP6 säger: Dom är ju åsidosatta, det är dom ju på nått vis, […] är ju så mycket fokus på de 

andra, […] alla känslor kanske man inte våga säga till mamma och pappa heller.  

Vidare säger IP6 att hon inte pratar med de biologiska barnen när hon gör hembesök i 

familjehemmet, inte mer än att: Möjligtvis att de kommer hem och sitter sedan med och fikar 

någon gång men inte så där att vi har sagt att då vill vi att han eller hon är hemma, nej. 

Utifrån barndomssociologin (James & Prout, 1997), kan citaten tolkas som att informanten 

har en tanke om att barnen borde ha en aktörsroll och bemötas som kompetenta individer 

samtidigt som hon redogör för att hon inte handlar på det sättet. I ljuset av gräsrotsbyråkratin 

(Lipsky, 1980) kan det ses som att hon inte har möjligheten att handla så som hon tänker och 

önskar på grund av myndighetens påfrestningar och begränsningar. Men det kan eventuellt 

också ses som att hon inte tillskriver det som så pass viktigt att hon prioriterar att handla som 

hon önskar utifrån det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrat har rätt och bör använda.  

IP6 säger att det inte är otänkbart att hon skulle hjälpa familjehemmets 

biologiska barn om det skulle behövas, kanske ringa ett samtal om det biologiska barnet inte 

mår bra men hon poängterar även att hon inte kan hjälpa till fullt ut. Även detta kan utifrån 

Lipsky (1980) ses som att det inte finns hinder att använda sitt handlingsutrymme men hon 

väljer att inte fokusera på de biologiska barnen. Det framgår inte vidare vad hon inte skulle 

kunna hjälpa till med, men hennes utsago kan tolkas som att hon inte prioriterar att skapa 

delaktighet för de biologiska barnen och det hon uttrycker är att hon inte bör involvera dem 

fullt ut. Utifrån barndomssociologin (Johansson, 1992) kan man se det som att de biologiska 

barnen inte ses som deltagande aktörer i arbetet med familjehemmen.  
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IP5 säger: De droppar in kanske under besöket, på eftermiddagen har jag tänkt 

på nu när du frågar, men inte att vi samtalar med dem, utan mer ett hej hej och sedan 

försvinner de i väg. Informanten tar inte vidare upp något hur hon tänker att hon skulle vilja 

arbeta med de biologiska barnen eller om hon är nöjd med hur det ser ut i dagens läge. Höjer 

och Nordenfors (2006) menar att vissa av deras informanter beskrev kontakten med 

socialtjänsten som att de endast växlat några ord. Citatet som IP5 säger beskriver detsamma 

som den tidigare forskningen visar.  

IP2 förklarar att hon alltid under hembesöket frågar familjehemsföräldrarna hur 

det biologiska barnet mår och om det är något som inte fungerar. Hon uttrycker vidare att det 

är viktigt att ha fokus på de biologiska barnen då de är de viktigaste barnen för 

familjehemsföräldrarna. IP2 säger: Oftast när jag besöker familjehemmet så planerar jag in 

mitt besök när barnen är i skolan så jag får ensam tid med familjehemsföräldrarna, men det 

var en tanke där som du, att fundera över att man kanske skulle fokusera på de biologiska 

barnen. Informantens utsagor kan ses både utifrån Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater 

och även den barndomssociologiska teorin (James & Prout, 1997). Informanten uttalar att hon 

är villig att använda sitt handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrat. Samt att hon anser att de 

biologiska barnens tankar och känslor är viktiga och önska göra dem till meningsskapande 

subjekt och aktörer i familjehemsvården.  

Informanten IP3 svarar följande på hur hon arbetar med familjehemmens 

biologiska barn: Om de är hemma ja. Hej hur är det? Hur har du det? Hur går det? Men jag 

ska bli bättre på detta. […] nej alltså vi måste bli mycket bättre på detta absolut! Citatet kan 

tolkas som att hon tycker att arbetet med de biologiska barnen måste ses från ett större 

perspektiv och borde uppmärksammas utav familjehemssekreterare i stort. IP4 uttrycker sig: 

Jag tror att vi måste tänka om helt och hållet där och nästan varje hembesök vi gör i 

familjehemmet så måste vi ta in de här familjesyskonen också, att boka tid både med dom 

alltså som vi gör med familjehemmet även med syskonen alltså, de är jätteviktiga. Citatet 

tydliggör att informanten betonar att familjehemssekreterarna måste tänka om och hon 

beskriver att det nästan vid varje besök i familjehemmen skulle bokats in tid även med de 

biologiska barnen. Eventuellt är de tankarna som informanten IP4, uttrycker något som hon i 

stunden känner eller är det något som hon funderat och reflekterat kring tidigare. Johansson 

(1992) skriver att gräsrotsbyråkrater måste reflektera över sitt arbete och kunna handla på ett 

både personligt och byråkratiskt sätt. Både informant IP3 och IP4 kan utifrån deras utsagor 

uppfattas som att de tänker på mer personligt sätt. De låter det byråkratiska tänket ge vika för 

deras vilja att fokusera på de biologiska barnen i sitt handlande men ingen av dem beskrev att 
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de gjorde så i dagsläget. Att utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater se att myndigheten, 

socialtjänsten till stor del är styrd av lagar och regler kan eventuellt förklara varför de 

biologiska barnen i familjehemmen inte involveras i den utsträckning som informanterna 

uttrycker. IP1 säger att: Det är ganska fria tyglar som handläggare tycker jag hur man jobbar 

med familjehemmen mer än kraven över vad som måste göras med övervägande och så 

annars är det ganska fritt hur man lägger upp det. Utifrån citatet ovan kan det uppfattas som 

att de biologiska barnen i familjehemmen inte är en del i de krav som ställs på henne i rollen 

som familjehemssekreterare. Detta kan kopplas till den gräsrotsbyråkratiska teorin (Lipsky, 

1980), att informanten anpassar sin relation till barnen så som organisationen bestämts, då den 

är starkast, mer styrande än gräsrotsbyråkraten själv. Vidare beskriver hon att de biologiska 

barnen blir bortprioriterade och inte delaktiga då hennes roll som socialsekreterare handlar om 

att fokusera på de placerade barnen och familjehemsföräldrarna.  

IP1 uttrycker: Man har inte......samtal med de biologiska barnen. De blir mer 

som en bifigur eller vad man kan kalla det! Dom finns där men man kanske inte prata alltid 

jättemycket om dom. Citatet ovan kan ses utifrån Näsman (2004), med sin grund i 

barndomssociologins tanke om att barnet bör ses som en kompetent informant, att 

professionella tenderar att på grund av olika anledningar undviker att prata med barn. 

Anledningar som Näsman (2004) lyfter upp är att de professionella anser att barnens 

information är överflödig, onödig eller att det krävs färdighet att samtala med barn på ett 

yrkesmässigt sätt och de anser att de inte har den färdigheten. IP1 skiljer sig från de övriga 

informanternas åsikter på så sätt att de övriga reflekterar och uttrycker att de skulle vilja 

arbeta mer med de biologiska barnen men IP1 konstaterar endast att hon inte arbetar aktivt 

med dem och gör dem delaktiga i familjehemsvården.  

Vid en återblick i den tidigare forskning kan man se att mellan 1926-1935 hade 

inte inspektörerna fokus på de placerade barnen i familjehemmen vid besök trots att barnens 

önskningar kunde ha betydelse för de beslut som nämnden fattade rörande dem (Bergman, 

2011). Utifrån det kan man i dagens familjehemsvård se att familjehemssekreterarna inte 

lägger fokus på de biologiska barnen trots att de påverkar familjehemsvården och är en del av 

den. Övervägande del av informanterna reflekterar dock över deras arbete med de biologiska 

barnen och önskar göra dem mer delaktiga och synliga under besöken i familjehemmen. Detta 

kan förstås utifrån Lipskys (1980) teori då han beskriver att gräsrotsbyråkraten kämpar mot 

organisationens påfrestningar. I ljuset av barndomssociologin (James & Prout, 1997), kan 

man se att det oftast är barnen som kommer i skymundan på grund av de förutsättningarna 
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som gräsrotsbyråkraten arbetar från och att de vuxna ses som mer maktfulla aktörer i 

samhället än barnen. 

 

7:3:5 Vad får de biologiska barnen med sig 

Vad får de barn som växer upp med fostersyskon med sig, vad innebär det för dem? Utifrån 

forskning som gjorts med biologiska barn i familjehem vet vi vad de kan få med sig av 

erfarenheter, positiva och negativa aspekter. Men vad tänker de som arbetar med familjehem, 

hur reflekterar och tänker de kring detta? IP4 säger: Vilken tillgång det blir för dessa barn 

egentligen alltså våra barn som ofta lever ändå väldigt skyddade […] livet blir ganska så 

självklart, så här lever man sitt liv och det dom får med fosterbarn är ju dimensioner som är 

grymt viktiga egentligen för ett framtida liv. IP1 tänker:   

 

De få ett nytt syskon […] jag tror också att de får ett annat perspektiv på livet, se att man kan 

hjälpa någon annan […] man får ta del av andra barn och hur deras uppväxt har varit och de 

har ju också något med sig även om inte allt är positivt så har de säkert positiva saker också 

som dom kan föra vidare. 

 

Det som de biologiska barnen får med sig genom att ha vuxit upp med fostersyskon kan ses 

utifrån barndomssociologin, att erfarenheterna kan se väldigt olika ut. Det går inte att 

generalisera dem och det måste ses utifrån att barnet har en etnicitet, kön och en 

klasstillhörighet vilket också påverkar barnens uppväxt (Halldén, 2007, James & Prout, 

1997). Men det är ändå samma känslor som kan komma utifrån barns tankar och erfarenheter 

av sin barndom oavsett var, när och hur de lever och utvecklas. De är skapade i relation till 

andra och de biologiska barnen kan också uppleva både negativa och positiva upplevelser så 

det behöver inte vara svart eller vitt.  

Forskning visar att flera barn som vuxit upp med fostersyskon beskriver att 

familjelivet var som ”vanligt” medan andra beskriver det som en stor omställning och 

svårigheter med familjehemslivet (Nordenfors, 2006). Det är dock viktigt att tänka på att de 

barn som beskrev sitt liv som ”vanligt” familjeliv kanske inte har andra referensramar att 

jämföra med än sin uppväxt i familjehem. IP3 uttrycker sina tankar om vad det för med sig för 

de biologiska barnen och säger:  

 



 

35 

 

Det är kanske det här sociala engagemanget att man alltså öppna upp ytterdörren och tar 

hand om någon som har det svårt, någon som har det sämre än man har det själv, jag kan 

nog tro att det blir ett annat engagemang att man tänker på andra. 

 

Vidare säger hon: För hela familjens skull är det viktigt att skissa, sätta sig in i olika 

scenarier som föräldrar om hur det kan bli, vad det kan innebära för de biologiska barnen av 

att växa upp med fostersyskon. De flesta av informanterna tar upp samma negativa 

erfarenheter som biologiska barn kan erfara, känslan om att inte fått den tid och 

uppmärksamhet från föräldrarna som barnet kanske önskat få. Detta kan också kopplas till 

den tidigare forskning om som visar att de biologiska barnen i familjehem kan påverkas och 

känna sig oviktiga och osedda utav sina föräldrar (Höjer & Nordenfors, 2006).  

IP2 säger att de biologiska barnen kan uppleva sin uppväxt i familjehem som 

negativt om det är svårigheter i kontakten med det placerade barnets biologiska familj. IP4 

menar att det inte behöver bli så att de biologiska barnen upplever sig få mindre tid med sina 

föräldrar, han säger: Om man har kloka föräldrar och en klok socialförvaltning bakom ryggen 

så tror inte jag så ska inte det behöva va alltså negativa faktorer egentligen för man ska 

kunna överbrygga det på något sätt om man om det sköts klokt. Citatet kan förstås som att om 

inte familjehemsplaceringen sköts på ett bra sätt, ett klokt sätt, kan det bli förödande för de 

biologiska barnen och skapa känslan av att de skyfflas in i en vrå. 

IP4 säger: Det är ju alltså fördelar med att ha familjehems placeringar barn 

eller andra barn det kan ju vara att just den här gemenskapsgrejen [...] så det känns ju när 

man pratar och tänker på det att det är otroligt mycket som är på plus kontot. Informanten 

säger också att när de biologiska barnen ser positivt på sin uppväxt i familjehem lyfter de 

också på så sätt sina föräldrar. Det sker när de förstår innebörden av det som föräldrarna 

gjorde genom att vara ett familjehem både för det placerade barnet och för familjen i helhet. 

Detta menar, IP4 i sin tur generera självkänsla och självförtroende för de biologiska barnen. 

Citatet kan ses utifrån barndomssociologin (Prout & James, 1997) som menar att barndomen 

är en social konstruktion, skapad av olika system och mänskliga relationer. De biologiska 

barnen kan inte själva påverka hur deras upplevelser blir utan det måste ses utifrån ett större 

perspektiv och sammanhang. IP6 säger:  

 

Men de biologiska barnen kan ju få många positiva delar, du får ju ett syskon till du lär 

känna någon annan,[…] tuffa saker men som också kan vara en viktig lärdom så eh så att det 

finns ju mycket positivt i det. 
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Alla informanter tar upp och beskriver både positiva och negativa saker som eventuellt de 

biologiska barnen i familjehemmen kan uppleva och ta med sig i livet utifrån deras uppväxt. 

Utifrån den tidigare forskning som gjort med biologiska barn framkommer det både positiva 

och negativa aspekter av uppväxten. Genomgående är de positiva bitarna som lyfts fram både 

förstärkta egenskaper men också erfarenheter som är kopplade till familjen. Som negativa 

aspekter kan man främst urskilja bristen på tid från föräldrarna samt konflikter (Höjer & 

Nordenfors, 2006, Younes & Harp, 2007, & Nordenfors, 2006). Younes och Harp (2007) 

skriver dessutom att deras studie visade att alla de biologiska barnen i studien delade med sig 

både positiva och negativa upplevelser. 

 

8. Avslutning  
8:1 Sammanfattning 
Syftet med min studie var att förstå hur familjehemssekreterare resonerar och hur de uttrycker 

att de agerar kring familjehemmens biologiska barn. Mina frågeställningar var: Hur resonerar 

familjehemssekreterare kring de biologiska barnen i familjehemmen innan en 

familjehemsplacering? Hur beskriver familjehemssekreterare sitt agerande rörande de 

biologiska barnen under en pågående familjehemsplacering? Hur reflekterar 

familjehemssekreterarna kring vilka möjliga negativa respektive positiva upplevelser som de 

biologiska barnen erfar utifrån sin uppväxt med fostersyskon?  

Jag har använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod och 

har intervjuat sex familjehemssekreterare inom socialtjänsten.  

Resultatet av studien visade att vid utredning av familjehem och inför en 

familjehemsplacering är de biologiska barnen inte i så hög grad delaktiga. Alla informanterna 

tycker dock det är viktigt att de biologiska barnen involveras men det är endast en av dem 

som beskriver en strategi som hon använder sig av. Utifrån Lipskys (1980) teori kan detta ses 

som att gräsrotsbyråkrater präglas av hög arbetsbelastning och då de biologiska barnen inte 

omfattas av någon lag ställs inte krav på att familjehemssekreterare måste involvera de 

biologiska barnen. 

Utbildningen som bör erbjudas familjehemmen tar inte upp de biologiska 

barnens perspektiv och den ges inte i så stor utsträckning till familjehemmen. Några av 

informanterna beskriver att familjehemsföräldrarna måste förstå hur viktiga deras barn är i 

uppdraget och några menar att de professionella måste lyfta dessa barn mer. Handledning är 

något som framkommer som ett stöd till familjehemmen, hur det ges och i vilken utsträckning 
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skiljer sig mellan kommunerna. De biologiska barnen är inte delaktiga i den handledning som 

ges till familjehemmen och några av informanterna anser att det är föräldrarnas ansvar att ge 

stöd till sina biologiska barn om det är aktuellt. Informanterna tar upp avlastning som ett stöd 

som gynnar de biologiska barnen och generera mer tid för föräldrarna tillsammans med 

barnen. I resultatet blir det tydligt att de biologiska barnen i stor del inte ses som egna aktörer 

utifrån den barndomssociologiska teorin (James & Prout, 1997). De ges inte utrymme i 

varken den utbildning som är framtagen till familjehemmen och inte heller i handledningen.  

Övervägande del av informanterna beskriver att en övervägning måste göras i 

beslutet för hur mycket de biologiska barnen bör veta om det placerade barnens bakgrund. 

Hälften av informanterna nämner att i övervägningen måste hänsyn tas till vilken ålder de 

biologiska barnen är i samt dess mognad. Med utgångspunkt i den barndomssociologiska 

teorin (James & Prout, 1997) kan det som informanterna beskriver tolkas som att de anser att 

barn inte kan ses som generella utan vid beaktande av barnet måste dess ålder och mognad 

respekteras då alla barn är olika. De flesta av informanterna tycker att ansvaret för att 

informera de biologiska barnen ska ligga på föräldrarna men en tycker att det är myndighetens 

ansvar.  

Majoriteten av informanterna redogör att de inte pratar med de biologiska 

barnen på ett strukturerat sätt. Den samlade bilden som ges är att de flesta 

familjehemssekreterarna reflekterar kring sitt arbete med de biologiska barnen och flera 

önskar att göra dem mer synliga och delaktiga under besöken i familjehemmen. Det kan dels 

utifrån barndomssociologin (James & Prout, 1997) ses som att det finns en önskan hos 

familjehemssekreterarna att se de biologiska barnen som kompetenta individer, se barnen som 

varande, viktiga, barn med förmåga till delaktighet. Utifrån Lipskys (1980) teori som syftar på 

att gräsrotsbyråkraten har organisationens påfrestningar samt begränsningar att förhålla sig till 

men utifrån det informanterna beskriver vill de använda sitt handlingsutrymme som de har till 

förfogande för att synliggöra de biologiska barnen i större utsträckning.  

Informanterna beskriver både negativa och positiva aspekter som de tänker att 

de biologiska barnen kan få med sig utifrån sin uppväxt i familjehem. En av informanterna 

tror att de negativa aspekterna borde kunna överbryggas om det är kloka föräldrar och en klok 

socialtjänst.  
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8:2 Slutdiskussion 
Resultatet i studien visar tydligt att de biologiska barnen till stor del blir osynliga i de olika 

delarna inom familjehemsvården. De omfattas inte av lagen som styr familjehemsvården och 

de räknas inte som en aktör i familjehemsvården. Bland de flesta informanterna finns viljan 

att uppmärksamma de biologiska barnen, dock visar studiens resultat att 

familjehemssekreterarna i stor grad pratar om barnen istället för med dem. En av 

informanterna beskriver en fara med att samtala med de biologiska barnen innan en placering 

då det blir en provsituation för barnet och de tar eventuellt på sig ansvaret för om det blir en 

placering eller inte. Utifrån det kan jag tolka det som att barnen ses som tillräckligt 

kompetenta subjekt för att vara en del av familjehem men inte tillräckligt kompetenta subjekt 

för att bli intervjuade innan en familjehemsplacering.  

Mina resultat visar att det vore önskvärt att familjehemsvården skulle få ett 

större helhetstänk där hela familjen ingår, det går inte friställa en del av familjen och barnen 

är en del av familjen. Att låta de biologiska barnen vara delaktiga utifrån deras ålder, mognad 

och egen vilja, i utredning, utbildning, handledning och uppföljning under en 

familjehemsplacering. Informanterna beskriver att handledning ges i vissa kommuner till 

familjehem, det ser olika ut i de undersökta kommunerna och utifrån studiens resultat anser 

jag att handledning skulle kunna erbjudas till familjen i större utsträckning. Jag anser att 

erbjuda familjehemmen handledning redan från placeringens början skulle vara positivt för 

samtliga, de placerade barnet, familjehemsföräldrarna samt de biologiska barnen. Familjen 

skulle själva kunna välja om det ska vara grupphandledning, enskild handledning eller om de 

önskar båda alternativen och inom familjen bestämma vilka som skulle delta i handledningen.   

Frågorna som är möjliga att ställa utifrån det visade resultatet i min studie är 

många och med hänsyn till det skulle vidare studier och forskning inom detta ämne vara av 

relevans ur såväl samhällsaspekt som för enskilda individer att med ett större urval se de 

professionellas tankar och agerande kring dessa frågor. För ytterligare forskning skulle därför 

andra teorier kunna appliceras för att nå en utvecklande analys, organisationsteori skulle vara 

en tänkbar teori för att se de olika dimensionerna inom den styrande organisationen med 

fokus på familjehemssekreterarna. Frågorna som med utgångspunkt i resultatet vilka jag 

upplever är relevanta är följande, hur de biologiska barnen ska ges delaktighet, vem ska 

möjliggöra det för dem och kan de bli en aktör i familjehemsvården utan att de belastas med 

orimligt ansvar? Vem ska ansvaret ligga på, ska de biologiska barnen omfattas av den lag som 

styr familjehemsvården? Vad är rimligt, på vilken nivå ska arbetet med de biologiska barnen i 

familjehem ligga på? Kan det vara en fara om familjehemssekreterarna fokusera på de 
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biologiska barnen, kan det upplevas som att de går in och ta över rollen som föräldrarna har? 

Ska man skydda barnen för att man vill se dem som egna aktörer eller ska man berätta allt och 

göra dem delaktiga i allt för att de ses som aktörer? Utifrån barndomssociologin (James & 

Prout, 1997) kan man tolka det utifrån dessa båda synvinklar, vad som är rätt och fel är svårt 

att utifrån informanterna tyda. Resultatet av studien visar att det saknas strategier och 

tillvägagångssätt för att göra de biologiska barnen delaktiga både innan 

familjehemsplaceringen och under och hur de biologiska barnen blir involverade blir avhängt 

vilket handlingsutrymme familjehemssekreterarna använder sig av.  

Genom att använda mig av Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater har jag i 

mitt resultat och analys sett att gräsrotsbyråkraterna är styrda av en organisation som i sig är 

styrd lagar vilka de måste förhålla sig till och arbeta efter. Trots att alla 

familjehemssekreterarna arbetar för samma organisation som regleras av samma lagar dock i 

olika kommuner så ser deras arbete med de biologiska barnen väldigt olika ut. Lipskys (1980) 

teori beskriver att familjehemsekreterarna har ett handlingsutrymme som de ska använda sig 

av och i min studie blev det tydligt att familjehemssekreterarna i olika grad, olika 

omfattningar och på olika sätt använder sig av handlingsutrymmet.  

Med hjälp av barndomssociologiska teorin (James & Prout, 1997) har jag kunnat 

se att beroende på hur familjehemssekreterarna ser på de biologiska barnen inom 

familjehemsuppdraget ges barnen större eller mindre inflytande och delaktighet i 

familjehemsvården från processens början till dess slut. Det har i resultatet blivit påtagligt att 

några informanter ser de biologiska barnen som varande,”being”, barn med förmåga till ett 

eget aktörskap. Några informanter förmedlar dock tanken om att de biologiska barnen bör ses 

som ”becomings”, blivande, och inte ännu färdiga och därför inte kan inneha ett eget 

aktörskap.  

Jag upplevde dock att mina valda teorier begränsade analysen när jag kom till att 

analysera de möjliga negativa kontra positiva effekterna som de biologiska barnen kan tänkas 

erfara utifrån sin uppväxt i familjehem. Informanternas svar kunde på ett naturligt sätt kopplas 

till den tidigare forskningen. Vilket jag tror beror på att svaren inte är något som 

informanterna själva upplever eller upplevt och svaren är inte heller kopplade till 

familjehemssekreterarnas arbete utan de reflekterar och visualiserar de biologiska barnens 

tänkbara upplevelse av sin uppväxt i familjehem.   
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Intervjuguide                                                                                       Bilaga 1 

 

Inledning        

 

Presentation av mig, namn och utbildning. 

Mitt syfte med studien samt användningen av den. 

Berätta att jag kommer spela in intervjun. 

Tidsåtgång: Intervjun kommer att ta ca 1 timme.    

Frågor eller funderingar innan intervjun?  

                                                                                            

Bakgrund         

 

 Ålder? 

 Profession? 

 Tidigare yrkeserfarenhet?  

 Hur länge har du arbetat som familjehemssekreterare? 

 

 

Innan placering 

 

 Vid utredning av familjehem som har biologiska barn, diskuterar du då med familjen 

vad det kan komma att innebära för de biologiska barnen att få fostersyskon? 

 Pratar du med de biologiska barnen innan placering om ja, på vilket sätt? Vilka är dina 

erfarenheter om detta?  

 Genomgår familjehemmen någon utbildning innan placering? Om ja, tar den upp de 

biologiska barnens perspektiv? 

 Upplever du att föräldrar diskuterar och har funderingar angående sina biologiska barn 

i förberedelse processen inför att bli familjehem eller inför en familjehemsplacering? 

 

Under placering 

 

 Hur ser du på de biologiska barnens roll inom familjehemsuppdraget? 
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 Har du några riktlinjer, mallar över hur du ska arbeta med familjehemmet under ett 

familjehemsuppdrag? 

 Om ett familjehem har ett barn/ungdom placerat som har speciella behov (t.ex. 

utåtagerande beteende, komplicerade familjeförhållande eller annat) hur tänker du 

kring det? Behöver de extra mycket stöd, hur agerar du i sådana situationer? 

 Erbjuds familjehemmen stöd under sitt uppdrag, i så fall vilket? 

 Många gånger har de placerade barnen svåra tunga upplevelser med sig in i 

familjehemmet. Hur mycket tänker du är rimligt att de biologiska barnen i 

familjehemmet vet om det placerade barnets bakgrund? 

 Upplever du att familjehemmens biologiska barn har behov av hjälp och stöd, på vilket 

sätt i så fall och hur tänker du kring det? 

 Händer det att familjehemmen hör av sig till dig vid frågor gällande sina biologiska barn 

under en placering? 

 När du gör besök i familjehem som har pågående placeringsuppdrag. Samtalar du då 

med familjehemmets biologiska barn och om du gör det på vilket sätt och 

utsträckning? 

 Hur tänker du kring bemötandet av de biologiska barnen? 

 I vilken mån och på vilket sätt görs journal anteckningar i det placerade barnets journal 

gällande de biologiska barnen? 

 

Efter placering  

 

 Kan du beskriva dina erfarenheter av familjehemsplaceringar som avbryts av 

familjehemmen själva. 

 Om någon som har planer på att bli familjehem skulle fråga dig, vilka nackdelar kontra 

fördelar skulle det kunna innebära för mina biologiska barn om vi bli familjehem?  

 

Avslutning 

 

Är det något du vill tillägga som kan vara viktigt för intervjun? 

Finns möjligheter till att ta kontakt igen om jag önskar komplettera något? 

Jag tackar informanten för medverkan i intervjun. 
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Informationsbrev                                                                      Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Maria Egerbo, jag studerar till socionom på Linnéuniversitetet i Växjö och nu i 

termin sex så skriver jag mitt examensarbete. Tack för att du vill ställa upp som 

intervjuperson.   

Syftet med min studie är att få en förståelse för hur familjehemssekreterare resonerar och hur 

de uttrycker att de agerar kring familjehemmens biologiska barn. Jag önskar att få ta del av 

dina tankar, upplevelser och erfarenheter och det som kommer fram kommer jag att använda i 

mitt examensarbete. Min tanke är att intervjun kommer genomföras på din arbetsplats och den 

beräknas ta cirka 1 timma. Jag kommer att spela in intervjun och efter att jag har skrivit ner 

det som framkommit genom intervjun så kommer materialet att förstöras.   

Jag kommer att ta hänsyn till de etiska kraven som vetenskapsrådet har för genomförandet av 

intervjuer. 

Informationskravet innebär att du som intervjudeltagare informerats om syftet med studien 

samt förstått vilka konsekvenser eller risker det innebär att delta. Samtyckeskravet innebär att 

det är frivilligt för dig att delta. Du har rätt att när du vill avbryta medverkan i studien. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och det innebär att vilken kommun du 

arbetar i eller namn kommer inte vara synligt i arbetet. Uppgifterna som framkommer från 

intervjun kommer endast användas i min studie och förvaras så att inga obehöriga kan komma 

åt dem. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig!  

Ser fram emot att träffa dig! 

 

Med vänlig hälsning  

Maria Egerbo Telnr: 073-XXXXXXX, 0470-XXXXXX 

Epost: mariaXXXXX@XXXXXX.com 

Handledare: Lena Dahlgren Epost: lenaXXXXX@XXXX.com 


