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The study aims to understand foster care secretary’s reasoning concerning biological children 

in foster cares. Previous research shows that biological children are a vulnerable group. But 

do their voices get heard? To find out how the foster care secretary reasoning about biological 

children of foster cares, I have interviewed four randomly municipalities in Sweden. The 

study is qualitative and based on a development ecological system theoretical perspective. 

The result shows that biological children’s right is focused and that the secretary’s ambition is 

to talk with the biological children before and under the foster care period. Before the family 

becomes a foster care they have to undergo extensive training to learn and feel ready for the 

new life situation. 
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1 Inledning 

Inledningen kommer bestå av en problemformulering. Problemformuleringen kommer börja 

med en överblick för att sedan smalna av och precisera huvudproblemet i studien. 

 

1.1 Problemformulering 

Den lag som i första hand reglerar socialtjänstens insatser för barn och ungdomar är 

socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL. Om det är nödvändigt kan 

insatser ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i 

fortsättningen förkortad LVU. Det är bland annat Socialnämnden som ska verka för att barn 

och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Barn och ungdomar som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt ska nämnden enligt svensk lag, i nära samarbete med 

hemmen, sörja för att de får det skydd och det stöd som de behöver (Socialstyrelsen, 2013).  

Statistik från socialstyrelsen (2013)  visar att 32 600 barn och unga hade heldygnsinsatser 

någon gång under 2013. Heldygnsinsats menas att den unga beviljats eller dömts enligt SoL 

eller LVU till vård utanför det egna hemmet eller enligt öppenvårdsinsatser som till exempel 

hem för vård eller boende (HVB-hem), jourhem eller familjehem. Den 1 november 2013 

redovisades att 22 700 barn hade någon form av heldygnsinsats enligt SoL eller LVU. Av 

dessa 22 700 barn och unga hade 57 procent av de SoL-vårdade och 70 procent av de LVU-

vårdade barnen och ungdomarna den dagen en placering i ett familjehem (Socialstyrelsen, 

2013 s.8). Statistik från socialstyrelsen visar att antalet familjehemsplaceringar i landet har 

haft en ökning från 2005 till 2013. Från 2010 har ökningen varit mer markant än tidigare år 

(bilaga 3).  

Barn och unga som är i behov av vård utanför det egna hemmet kan efter beslut av 

socialnämnden tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 

(Socialstyrelsen, 2012). Bakgrunden ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver 

någon av insatserna. Anledningen till placering kan vara att det finns stora brister i 

omsorgsförmåga, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla 

om barnets eller ungdomens egen problematik som medför att det behöver placeras, 

exempelvis en funktionsnedsättning eller beteendestörningar. För tonåringar är en vanlig 

orsak dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. I socialstyrelsens handbok vid 

namn Barn och unga i familjehem och HVB (Socialstyrelsen, 2012) står det att syftet med en 

familjehemsplacering är att underlätta det placerade barnets livssituation genom att uppfylla 

det enskilda barnets behov samt att förbättra barnets möjligheter till en stabil 
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framtid. Socialstyrelsen (2013) skriver även om barnets bästa enligt barnkonventionen som en 

avgörande faktor vid en familjehemsplacering. ”Socialnämnden ska verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Om barn och ungdomar riskerar 

att utvecklas ogynnsamt ska nämnden, i nära samarbete med hemmen, sörja för att de får det 

skydd och det stöd som de behöver” (Socialstyrelsen, 2013 s.9). 

Inför en placering har kommunerna ett ansvar att utbilda familjerna. Detta görs för att 

underlätta placering för samtliga parter och säkerställa att familjerna vårdar med god kvalitet 

(Socialstyrelsen, 2013). Tidigare forskning av Höjer (2004) och Nordenfors (2006) tyder på 

att den utbildning som erbjuds familjehemmen i många fall är långt ifrån tillräcklig för att 

familjehemmet ska fungera efter familjehemsföräldrarnas önskan. Nordenfors (2006) 

beskriver att flera familjehemsföräldrar som deltog i denna studie känner att de i vissa lägen 

inte räcker till för att ta hand om både sitt biologiska barn samt det barn som blivit placerat i 

familjen. De söker då hjälp från andra håll som till exempel vänner till familjen eller av de 

biologiska barnen. En känsla hos familjehemsföräldrarna av otillräcklighet finns närvarande i 

samtliga studier som jag valt att presentera senare i arbetet. 

 

Bäck-Wiklund (2001) lyfter också fram hur familjehemsföräldrar i många fall inte räcker till. 

Fokus i Bäck-Wiklunds (2001) studie ligger dock inte på familjehemsföräldrarna utan på de 

biologiska barnen i familjen. Bäck-Wiklund menar att de biologiska barnen till 

familjehemsföräldrarna i många fall känner sig övergivna då det placerade barnet får 

familjehemsföräldrarnas uppmärksamhet. Barnen förväntas i vissa fall hjälpa till och ”ställa 

upp” för att ta hand om det placerade barnet. Det biologiska barnet i familjehemmet hamnar 

ofta i kläm då det placerade barnets behov av familjehemsföräldrarna anses vara större menar 

Höjer och Nordenfors (2006). Höjer och Nordenfors (2006) skriver att situationen för 

familjehemmets egna barn inte alltid uppmärksammas, varken av deras föräldrar eller av 

personal på socialtjänsten. Höjer (2004) hävdar att de biologiska barnen ofta missas helt vid 

en placering. Detta leder, enligt Höjer (2004), till att de biologiska barnen, i många fall, får de 

största negativa konsekvenserna vid en familjehemsplacering. Då familjehem ska värna för 

något gott blir det i vissa fall ett motsatt resultat än önskat. Med bakgrund av detta kommer 

studiens syfte ligga i att försöka förstå familjehemssekreterarens resonemang kring biologiska 

barn i familjehem. 
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att försöka förstå familjehemssekreterarens resonemang kring biologiska 

barn i familjehem. 

1.3 Frågeställning  

 Inför och under en placering, hur resonerar den ansvariga familjehemssekreteraren 

kring biologiska barn i familjehem? 

 Vilken uppfattning har den ansvariga familjehemssekreteraren om det stöd 

familjehemmen får angående biologiska barn?  

 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som är relevant för studien. Då tidigare forskning 

gällande familjehemssekreterarnas resonemang kring biologiska barn i familjehem har varit 

begränsat har jag valt forskning som berör samma område. Den tidigare forskningen 

presenteras utifrån teman som sammanfattar studierna: Att dela vardag samt risker med 

placeringar. Detta har gjorts för att kunna ställa relevanta frågor till familjehemssekreterarna 

under intervjuerna. Att beskriva dessa teman kommer vara betydande för studien då syftet är 

att försöka förstå familjehemssekreterarnas resonemang kring biologiska barn i familjehem. 

Kapitlet består av svensk och internationell forskning i form av doktorsavhandlingar och 

vetenskapliga artiklar. 

2.1 Att dela vardag 

Höjer och Nordenfors (2006) ställer frågan: Hur blir det för familjehemmets biologiska 

barn som får dela sitt vardagsliv med familjehemssyskon? Syftet med denna fråga var att 

uppmärksamma och synliggöra situationen angående familjehemmets biologiska barn. 

Resultatet från Höjer och Nordenfors (2006) studie delas till stor del även av Bäck-

Wiklund (2001) då övervägande del av barnen i dessa studier har positiva erfarenheter av 

att leva med familjehemssyskon trots att en placering kan vara komplicerad och 

konfliktfylld. De barn och ungdomar som deltagit i dessa studier är ofta mycket 

engagerade i sina familjehemssyskon. Ett sådant engagemang ses i de flesta fall som en 

tillgång, samtidigt kan insynen i familjehemssyskons problematiska livssituationer även 

innebära att familjehemsföräldrarnas egna barn oroa sig över det. I många fall får 



 

4 

 

familjehemmets biologiska barn finna sig i att få mindre uppmärksamhet och mindre tid 

med sina föräldrar. 

  

I en dansk studie gjord av Familjeplejen I Danmark (1998) framkommer det att biologiska 

barn uttrycker att föräldrarna anpassar familjens liv till familjehemsbarnet så att barnet ska 

kunna leva där. I och med att familjehemsbarnet bär med sig bakomliggande 

problematik, anpassas familjen genom att den blir mer disciplinerad och reglerad. Det 

bidrar till att familjelivet blir mindre spontant och betydligt mer strikt än tidigare, även om 

regler och förväntningarna ofta är likartade för familjehemsbarnet och för de biologiska 

barnen. Det framkommer dessutom att biologiska barn hittar strategier för att få egentid 

med sina föräldrar. Det kan vara saker som att hjälpa till att duka bordet, bara för att ges 

möjligheten för kvalitetstid med sina föräldrar utan att familjehemssyskonet är 

närvarande. 

 

  

2.2 Risker med placeringar  

Det finns en rad olika faktorer som kan påverka utvecklingen av en familjehemsplacering. 

Sinclair (2005) skriver att familjehemmets biologiska barns behov är väsentliga för att en 

familjehemsplacering ska få en lyckad utgång. McPherson och Thompson (2011) menar att 

det finns risk för misslyckade placeringar både om de biologiska barnen fortfarande bor 

hemma eller ej. Det biologiska barnets närvaro kan ge det placerade barnet ro och en känsla 

av stabilitet som skulle kunna öka chanserna att placeringen får ett önskat resultat. Sinclair 

(2005) motsätter sig en lyckad utgång om det finns biologiska barn i familjehemmet. Sinclair 

menar att biologiska barn närvaro ökar risken för svårigheter men menar att den komplexa 

situationen beror även på de biologiska barnens ålder, mognad och delaktighet i placeringen. 

 

Höjer (2004) lyfter fram hur familjehemssituationen påverkar äktenskapet samt hur det 

biologiska barnet i familjehemmet påverkas av sitt familjehemssyskon. Resultatet visar att 

familjehemsföräldrarna var medvetna om att mindre fokus riktades mot deras biologiska barn 

under familjehemsperioderna. I de intervjuer som genomförts bekänner flera fäder att de var 

mer engagerade i det placerade barnet än det biologiska, samt att modern i familjehemmet 

hade huvudansvaret över det biologiska barnet. En anledning till detta fenomen berodde på, 

enligt Höjer (2004), att fäderna kände sig tvingade att aktivt delta för att familjehemsbarnet 
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inte skulle få en negativ utveckling samt att ett dåligt jobb kunde innebära att man gick miste 

om arvodet.  

 

Nordenfors (2006) studie visar att biologiska barn hävdar att de intar en position som är 

under det placerade barnets, detta då föräldrarnas fokus i första hand läggs på det barn 

som blivit placerat i familjen. Det ansvaret menar, Nordenfors (2006), kan väga tungt på 

barnen och kan även beskrivas som en förlust i relationen till föräldrarna. Förlusten i 

relationen har även konstaterats i Nordenfors (2006) studie, omvandlas till ökad 

självständighet och mognad. 

 

2.3 Ansvar  
Ett återkommande tema för tidigare forskning är att de biologiska barnen i familjehemmen 

känner ansvar för det placerade barnet. Nordenfors (2006) skriver att familjehemmets 

biologiska barn riskerar att hamna i en situation där de på olika vis behöver ta ansvar för 

det placerade barnet. Detta beror på, enligt Höjer (2004), att föräldrarna själva känner att 

de inte räcker till och söker då hjälp hos de biologiska barnen.   

 

Bäck-Wiklund (2001) skriver att det finns en stor grupp biologiska barn i familjehem som 

anser att familjehemsbarnets placering påverkar dem negativt. Ungefär en fjärdedel av 

respondenterna i Bäck-Wiklunds studie anser att de inte får någon tid alls med sina föräldrar, 

då familjehemssyskonens behov tar upp all föräldrartid. Bäck-Wiklund (2001) menar också 

att placeringar där de biologiska barnen hamnar i kläm ofta påverkar det placerade barnet 

negativt. Studiens resultat visar att vardagslivet för familjehemmets biologiska barn, i många 

fall, påverkas av att de delar sina föräldrar med familjehemssyskonet. Trots att de ofta deltar 

aktivt i omsorgen av familjehemssyskonet får de sällan någon uppmärksamhet av varken 

föräldarna eller familjehemssekreteraren. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I följande kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkt redogöras. För att kunna nå fram 

till studiens syfte kommer teorin vara ett verktyg för att försöka förstå 

familjehemssekreterarnas resonemang kring biologiska barn i familjehem. Teorin bygger på 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori och förklaras utifrån mikro, meso, exo 

och makrosystem. Att förklara utifrån olika system samt nivåer kommer i analysdelen 

klargöra hur man berörs i de olika nivåerna men även vikten av ett välfungernade 

sammarbetet systemen emellan. 

 

Kapitlet kommer inledas med att förklara systemteori och följas sedan upp med 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori.  

 

3.1 Systemteori 

Systemtänkandet är tonvikten på det ömsesidiga beroendet mellan individ, organisation och 

omvärld. ”Systemteori i praktiken är konsten att med minsta möjliga ansträngning få sin vilja 

igenom och nå resultat. Systemteorin tillhandahåller en rad kraftfulla nycklar med vars hjälp 

det är möjligt att på kort tid åstadkomma förändring, oavsett vilken situation eller specifik 

problematik vi har att hantera” (Öhquist, 2008 s.6). Öhquist anser att systemtänkandet är i 

synnerhet viktigt inom skola, vård och omsorg. För att utveckling och förändring ska ske 

behövs kunskap inom de centrala begreppen som är helhetstänkande, att tänka i nivåer samt 

att tänka i termer av information och kommunikation. I det systemiska arbetssättet är 

grundläggande delar att vi ser världen som en helhet och att helheten består av flera delar. När 

varje del betraktas enskilt har de en liten betydelse men genom att kombinera delarna har vi 

skapat ett system. Likaså att se det biologiska barnet från en helhetssyn är avgörande för att 

kunna göra en fullgod bedömning av barnets behandlingsbehov. För att systemet ska fungera 

krävs det att de olika delarna i systemet samarbetar. Stundtals sker förändringar i systemet 

som rubbar systemets balans. För att återställa balansen krävs vad Thurén (2007) beskriver, 

en återställningsmekanism, vilket innebär att andra delar i systemet ökar eller minskar 

insatserna för att utjämna balansen. 

 

Klefbeck och Ogden (2003) beskriver att barn formas av sin miljö, men de är också med och 

påverkar den. Barns agerande framkallar reaktioner från samhället, som i sin tur kan få barnet 

att analysera hur dennes beteende framkallade de olika reaktionerna. På så sätt utvecklar 
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biologiska barn i familjehem dess verklighetssyn. Klefbeck och Ogden (2003) talar om barnet 

som socialt kompetent aktör, vilket innebär hur ett barn kan övervinna nederlag men även hur 

de utvecklas i områden som skola och bland närstående. En uppväxt innefattar alltid risker, 

oavsett händelsens art. En flytt, en skilsmässa, ett familjehemssyskon påverkar alltid i något 

hänseende, men hur många av alla händelser som påverkar ett barn negativt är svårt att säga. 

En händelse kan vara en tillfällighet men händelsen kan även bero på barnets möjligheter i 

miljön samt hur barnet behärskar situationen. Klefbeck och Ogden (2003) förklarar att när 

barn utsätts för en negativ händelse försöker de motarbeta de yttre och de 

inre mentala effekterna. Att motarbeta de yttre effekterna kan vara att barnet mobiliserar sitt 

sociala nätverk för att kommunicera och agera, en så kallad problemlösningsprocess. Hur 

barnet reagerar på negativitet beror emellertid på demografiska faktorer som ålder och kön. 

  

3.2 Utvecklingsekologisk systemteori 

En förgrening av systemteorin är Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Bronfenbrenner 

fokuserar på helhet och sammanhang i barns uppväxt och utveckling. Klefbeck och Ogden 

(2003 s.51) definierar Bronfenbrenners utvecklingsekologi som en ”progressiv, ömsesidig 

anpassning mellan barn i utveckling och den föränderliga miljö som omger det”. 

Utvecklingsprocessen influeras av miljöer samt relationer i skola, familj, bostadsområde men 

även indirekt av politik, regelverk, samhälle och kultur. Bronfenbrenner delar in 

utvecklingsekologin i cirklar, ju närmare miljön ligger i relation till barnet ju längre in i 

cirkeln befinner barnet sig (se bilaga 2). Med hjälp av helhetstänket i utvecklingsekologin 

kommer det kunna vara möjligt att analysera familjehemssekreterarna resonemang utifrån 

mikro, meso, exo och makroperspektiv. Studien utgår från Klefbeck och Ogdens (2003) samt 

Lagerberg och Sundelins (2000) definition av mikro, meso, exo och makrosystem. 

 

3.3 Mikrosystem 

Mikrosystemet utgår i detta fall från de biologiska barnen och dess direkta omgivning som 

familj, skola, arbete, grannar, religion etc. Mikrosystem kallas den sociala arenan och i 

systemet sker utvecklingen av verklighetsuppfattningen. I systemet har barnet direkt fysisk 

kontakt med dess miljö som kan bestå av både individer, ting och incidenter (Klefbeck och 

Ogden, 2003). I denna studie kommer familjen vara den aktör som har den främsta relationen 

med de biologiska barnen. I familjen inkluderas dessutom det placerade barnet. Relationen 

påverkas därför inte bara av föräldrarna utan även av familjehemssyskonet.   
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För att utvecklingsmöjligheterna i en familj ska ske i positiv riktning menar Klefbeck och 

Ogden (2003) att antalet familjemedlemmar spelar in. Ju fler individer ju större chans för 

utveckling vilket kan relateras till familjerna som expanderar i samband med en placering. En 

familjehemsplacering påverkar därför en familj i stor utsträckning på mikronivå. Är däremot 

familjens umgängeskrets stor och regelbundet byts ut, kan detta medföra ostabilitet i 

relationer och utvecklingsmöjligheterna kan då stanna upp (Klefbeck och Ogden, 2003 s.51-

53).   

 

3.4 Mesosystem 

Mesosystemet beskriver övergången från mikrosystemet till mesosystemet. Mesosystemet 

skapas genom relationerna i mikrosystemet. I samband med en placering kommer relationerna 

mellan individerna i familjen att påverkas. Ju bättre relation aktörerna har i mikrosystemet 

desto mer gynnsamt blir det för barnets välbefinnande och utveckling. För ett barn är den 

vanligaste relationen mellan aktörerna: hemmet, skola och fritidsmiljö (Klefbeck och Ogden, 

2003).  

 

Beroende på barnets sociala nätverk varierar mesosystemet i storlek. Klefbeck och Ogden 

(2003) anser att mesosystemet är en huvudfaktor i barns uppväxt och beroende på kvaliteten, 

så ökar utvecklingsmöjligheterna eller riskerna för barnets framtid. När det biologiska barnet 

ska röra sig mellan olika system är barnet sårbart men ju starkare relation barnet har till de 

andra systemen, ju enklare blir det att röra sig mellan dem (Klefbeck och Ogden, 2003). Ett 

exempel på ett stimulerande mesosystem för ett barn kan vara föräldrarnas kontakt med en 

annan aktör i mikrosystemet. Ju mer den kontakten utvecklas ömsesidigt, ju mer gynnas det 

biologiska barnet till ett harmoniskt leverne (Klefbeck och Ogden, 2003).  

 

3.5 Exosystem 

Exosystemet och makrosystemet beskriver överordnade aspekter och uppväxtmiljöer. 

Exosystemet liknar mesosystemet men till den skillnaden att barnet inte är en direkt aktör i 

exosystemet. Exosystemet besår av betydande samhällsinstitutioner som myndigheter, skola, 

föräldrars arbetsplats, sjukvård, barnomsorg, media, varor och tjänster. Exosystemet omsluter 

de miljöer barnet befinner sig i och aktörernas handlande i exosystemet blir en direkt 

påverkan på barnet då exosystemet innefattar individer som barnet är i en beroendeposition 
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av. Exempel på detta är att aktörer inom exosystemt avgör hur och med vem man fördelar sin 

tid på. Ett annat exempel kan vara kommunens nedskärning av familjehemssekreterare. Detta 

är exempel på hur aktörer i exosystemet påverkar barnet. Hur ett barn påverkas av dessa 

beslut beror på exosystemets kunskap inom barnperspektivet samt vilka aktörer som är 

beredda på att bli barnens röst (Klefbeck och Ogden, 2003).     

 

3.6 Makrosystem 

Makrosystemet finns överallt i samhället. Systemet består av institutioner och ideologier som 

politiska, kulturella, sociala och ekonomiska system, tankar samt vanor får sitt uttryck inom 

mikro, meso och exonivå (Klefbeck och Ogden, 2003). ”Ett makrosystem är ett slags 

tankemönster som ger mening och innebörd åt människors roller, samvaro, verksamheter och 

handlingar. Det uttrycks delvis i lagar och regler men existerar mest som ideologi, vanor och 

ett vedertaget mönster för hur samhället och dess institutioner skall förstås” (Lagerberg och 

Sundelin, 2000 s.20-21). Lagerberg och Sundelin (2000) exemplifierar med ett klassrum där 

det fysiska klassrummet tillhör mikro, meso och exosystemen men vad som förmedlas inom 

klassrummets väggar har med makrosystemts politiker att göra. FN:s barnkonvention är ett 

annat exempel på vad politiska beslut på makronivå kan innebära för ett barn. 

Barnkonventionen syftar på barnens bästa vid beslutstagande av myndigheter, vid lagstiftning 

eller vid samhällspolitiska beslut (Lagerberg och Sundelin, 2000) 
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4 Metod 

Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt, vetenskapsteoretiska ansats, kvalitativa 

intervjuer, urval, etiska överväganden samt reliabilitet och validitet. Metoderna som valts är 

relevanta för att uppfylla studiens syfte att utifrån utvecklingsekologins systemteoretiska 

synsätt förstå familjehemssekreterarens resonemang kring biologiska barn i familjehem.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Intresse för denna studie väcktes i samband med en studiekamrat. Efter ett gemensamt beslut 

under det inledande stadiet av uppsatsskrivandet valde vi att skriva induviduella arbeten. Jag 

beslutade att fullfölja valda ämne då jag anser att det är ett väldigt intressant ämne samt att det 

är ett problem för socialt arbete då de biologiska barnen inte alltid uppmärksammas i samband 

med en familjehemsplacering. Empirin har samlats in via databaserna Social Service Abstract, 

Libris och Academic Search Elite, där jag bland annat använde mig av sökorden biologiska 

barn, biological children, familjehem, foster care och familjehemssekreterare. På grund av 

etiska skäl har biologiska barn i familjehem inte intervjuas utan jag har gått via 

familjehemssekreterare. Etiska skäl kan vara en anledning till att forskning rörande biologiska 

barns egna uppfattningar är begränsad, vilket komplicerade sättet att få fram relevant data. Jag 

beslutade då att gå via informanter som arbetar som familjehemssekreterare.  

 

Slumpmässigt valda kommuner samt familjehemssekreterare kontaktades. Jag valde att ringa 

kommunernas reception där jag frågade om tillgängliga familjehemssekreterare. Att kontakta 

familjehemssekreterarna direkt utan att gå via enhetschefen kan vara en fördel då informanten 

kan vara mer frispråkig och tala från hjärtat. Ahrne och Svensson (2011) menar att 

manipulerade svar kan anges om man går vi enhetschefer på grund av att de handplockas för 

att svara utifrån förvaltningens bästa. För min uppsats hade det inneburit att trovärdigheten på 

studien hade påverkats. Å andra sidan behöver en enhetschef inte påverka en informants svar, 

men för att försäkra mig att detta inte hände valde jag att gå direkt via 

familjehemssekreterarna.  

 

Fyra kommuner kontaktades och samtliga valde att delta i studien. På grund av ekonomiska, 

praktiska och tidsmässiga skäl valde jag att intervjua informanterna i form av 

telefonintervjuer. Ett opersonligt men effektivt sätt att samla in empiri. Samtliga informanter 

accepterade att intervjuerna spelades in. Efter varje intervju som pågick mellan 30-45 minuter 
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transkriberades materialet. Intervjuerna skrevs ned ordagrannt för att underlätta vid 

citatanvändning samt, vad Bryman (2011) menar, är en fördel vid bevarandet av informantens 

ordval samt sätt att uttrycka sig. Transkriberingen blev ett verktyg för att finna gemensamma 

teman som uppkom under intervjuerna. De olika temana blev underrubriker i avsnittet 

resultat.  

 

Studien är inte komparativ utan syftar till att redogöra informanternas resonemang kring 

biologiska barn. Detta görs på grund av att mycket av den tidigare forskning jag tagit del av 

visar att biologiska barn är en utsatt grupp.    

 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien utgår från den hermeneutiska traditionen. Hermeneutiken har som utgångspunkt att 

tolka och förstå, därigenom går det inte att finna några absoluta sanningar (Thomassen, 

2007). Via frågorna i intervjuguiden kommer informanternas egna uppfattningar bearbetats 

genom tolkning. Tolkningen inom hermeneutiken blir synlig i studien då jag kommer 

omvandla ord till skrift som tolkas och förklaras. Studiens empiri består av intervjuer som 

tillämpas väl enligt valda vetenskapsteoretisk ansats då studiens syfte handlar om att försöka 

förstå familjehemssekreterarens resonemang kring biologiska barn i familjehem. 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer  

Då jag ämnat besvara frågor som cirkulerar kring familjehemssekreterarens resonemang så 

ansågs en kvalitativ intervjustudie var relevant för att besvara frågeställningen. Kvalitativa 

intervjuer bjuder in informanten till att tala utifrån egna upplevelser och erfarenheter. 

Kvalitativa intervjuer kan därmed resultera i svar som inte hade framgått vid en kvantitativ 

enkätundersökning.  

 

Kvalitativa intervjuer styrs delvis av informanten då hon eller han talar utifrån egna 

erfarenheter och kan då få intervjun dit informanten vill. Intervjuguiden behöver därmed inte 

följas utan anpassas efter situationen, men för att inte hamna för långt ifrån syftet kommer 

intervjuguiden (se bilaga 1) var ett verktyg för att hålla mig till valda ämne. 

 

Vad som framkommit tidigare i studien har jag valt att gå direkt till familjehemssekreterarna 

för att unvika en eventuell påverkan av enhetescheferna. Detta innebär dock inte att det 
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insamlade intervjumaterialet behöver vara 100 % sanningsenligt då informanterna kan ha 

svarat ”korrekt” utifrån rädslan av att förlora sitt jobb vid en identifiering, men å andra sidan 

kan valda sätt resultera i att informanten blir mer öppen och frispråkig.  

 

Den insamlade empirin hanterade jag genom vad, Ahrne och Svensson (2011 s.194), lyfter 

fram som tre grundläggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser. Genom 

sortering, reducering och argumentering. Att sortera empiri minskar risken för kaosproblem 

då empirin blir mer överskådlig. Reducering av empiri bidrar till att det mest väsentliga 

uppmärksammas och en väl argumentation kan bidra till att studien observeras i kunskaps och 

forskarsamhället. 

 

4.4 Urval 

Ett urval har genomförts vid bestämmandet av informanter. Studiens empiri består av fyra 

kommuner där sex familjehemssekreterare fick svara på samma frågor utifrån intervjuguiden 

(se bilaga 1). Ahrne & Svensson (2011 s.44) menar att användande av fler informanter 

minskar risken att studiens resultat kommer att sakna trovärdighet. 

Studien utgår från Ahrne och Svenssons (2011) tvåstegsurval för att välja ut informanter. 

Första steget i urvalet var att uppsöka en lämplig organisation som hanterar 

familjehemsplaceringar. Av ekonomiska och praktiska skäl utfördes telefonintervjuer. 

Svenning (2003) menar att telefonintervjuer är ett effektivt sätt att samla in empiri. Steg 

nummer två i Ahrne och Svenssons (2011) tvåstegsurval var att välja ut behöriga informanter. 

För att minska risken att studien påverkas av enhetschefens val av informanter sökte jag direkt 

upp slumpmässigt, utvalda familjehemssekreterare. Ahrne och Svensson (2011) menar att 

intervjuer som genomförs på icke slumpmässigt utvalda informanter leder till att 

trovärdigheten på studiens resultat kan reduceras.  

4.5 Etiska överväganden 

Högskolearbeten på både grundnivå och avanceradnivå enligt 2 § Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor påvisar att etikprövning ej fordras. Dock har 3 

a § i Högskolelag (1992:1434) beaktats angående högskolans eftersträvan av god 

forskningssed samt trovärdighet. Trots lagstöd om etikprövning inte behöver genomföras har 

etiska övervägande gjorts. Jag har förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav 

(Vetenskapsrådet, 2004). De forskningsetiska kraven består av följande fyra 

punkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Inför intervjuerna fick berörda informanter informationsbeskrivning (Vetenskapsrådet, 2004). 

I beskrivningen framgick forskningens syfte samt villkoren gällande deltagandet. Studiens 

syfte är att förstå familjehemssekreterarens fokus och hänsyn till biologiska barn i 

familjehem. Informanterna blev informerade om frivilligt deltagande samt att det när som 

helst går att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att berörda personer måste ge sitt godkännande för sin medverkan i 

studien. Informanterna har då fått information och är medvetna om villkor, studiens syfte 

samt hur empirin kommer att hanteras (Vetenskapsrådet, 2004).  

 

Det finns risker att känsliga uppgifter kan framkomma under intervjuer, därför är det 

väsentligt att skydda informanternas integritet. Vetenskapsrådets (2004) konfidentialitetskrav 

innebär att informanter och personuppgifter skyddas mot obehöriga samt att accessen till 

empirin enbart kommer att tillgå författaren samt lärarna och studenterna i studiegruppen. 

Alla deltagare i studien är anonymiserade för att förhindra identifiering. Även kommunen där 

informanterna arbetar har anonymiseras då det även kan vara känsligt för organisationen att 

bli offentlig.  

 

Det fjärde kravet är nyttjandekrav, vilket innebär att den insamlade empirin endast kommer 

att användas i studien och inget annat (Vetenskapsrådet, 2004).  

 

Innan intervjun påbörjades förklarade jag återigen studiens syfte, vad resultatet kommer 

användas för samt att studien kommer publiceras. Informanterna blev även påminda om att de 

kunde avbryta intervjun när som. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten innebär, om studien hade genomförts ännu en gång, hade den påvisat samma 

resultat oberoende av vem som utförde studien. Reliabiliteten visar med andra ord 

tillförlitligheten i studien. Vid en kvalitativ intervjustudie är det svårt att säkerställa hög 

reliabilitet. Detta med orsak av att informanterna kan påverkas av omständigheter som 

omgivning, sättet frågan ställs eller hur den uppfattas samt av personliga erfarenheter (Larsen, 

2009) 

Hade denna studie genomförts ännu en gång av en annan individ hade det varit stor risk att 

resultatet hade blivit ett annat då både kommuner och informanter i studien är avidentifierade. 
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Informanterna i den nya studien kan även uppfatta frågorna på annorlunda sätt än vad 

informanterna i denna studie gjort. Därför är reliabiliteten för denna studie låg.   

 

Validitet i studien avser om frågorna ger svar på det forskaren avser att studien ska belysa 

utifrån syfte och frågeställning (Larsen, 2009). Intervjuerna i studien valdes att spelas in. 

Detta menar Bryman (2011) öka validiteten för studien då formuleringar och ordval inte går 

förlorade.  

 

Hög validitet kan bero på, i hur stor utsträckning studien är gjord, det vill säga om studiens 

resultat kan generaliseras med hela landet. Bryman (2011) förklarar detta utifrån extern 

validitet. Denna studie bygger på intervjuer från fyra kommuner och kan därmed inte 

generaliseras med hela Sverige. Den externa validiteten för denna studie blir därmed låg.  

 

Den interna validiteten för studien blir däremot högre. Intern validitet bygger på tillförlitliga 

slutsatser (Bryman, 2011). För att kunna göra detta menar Bryman (2011) att liknande frågor 

ska ställas till samtliga informanter. Detta gjordes i denna studie i form av en intervjuguide 

(se bilaga 1) som senare analyserades med hjälp av den utvecklingsekologiska systemteorin. 



 

15 

 

5 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas material som är av vikt för studiens syfte och frågeställning. 

Resultatet baseras på familjehemssekreterarnas egna resonemang kring biologiska barn i 

familjehem. Resultatkapitlet kommer presentera empirin i form av teman som framkom under 

intervjusammanställningen. För att undvika en eventuell identifiering har informanterna blivit 

tilldelade förkortningarna i1, i2, i3, i4, i5 och i6.  

Efter resultatkapitlet kommer analysen koppla den utvecklingsekologiska systemteorin till 

resultatet samt den tidigare forskningen. 

   

5.1 Inför en placering 

Informanterna i studien talar om vikten som läggs på det biologiska barnet i familjehemmet 

inför och under en placering. För att förhindra komplikationer samtalar 

familjehemssekreteraren med de kommande familjehemsföräldrarna samt de biologiska 

barnen i familjen. Inför en eventuell placering genomför samtliga informanter hembesök för 

att få en bild av hur de biologiska barnen mår samt hur de interagerar med sina föräldrar. 

Detta görs för att se om familjen uppfyller kraven för ett familjehem. För att få en mer 

heltäckande bild kan det vara av värde att samtala med de biologiska barnen. Informanterna är 

dock medvetna att det kan vara känsligt att tala med de biologiska barnen och därför är ålder 

och mognad väsentliga faktorer att ta hänsyn till. Är barnen för unga räcker det i många fall 

med att se samspelet familjen emellan, förklarar informanterna.  

Inför en placering anser informanterna att det inte behöver finnas något biologiskt barn i 

familjehemmet. Däremot underlättar det för det placerade barnet att komma in och bli en del 

av familjen om det finns biologiska barn hemmavarande. I4 förklarar fördelen med ett 

biologiskt barn i familjehemmet: 

”I vår kommun ser man en fördel om det finns biologiska barn i familjehemmen, det är inga 

krav men oftast blir det roligare för det placerade barnet om det finns egna barn. Oftast blir 

de biologiska barnen en förebild för det placerade barnet. De har någon att se upp till” (citat 

i4). 

5.2 Utbildning för blivande familjehem 

Alla informanter i studien har utbildningar för blivande familjehem. Däremot skiljer det sig 

mellan kommunerna där tre av dem använder sig av Socialstyrelsens utbildningsmaterial, Ett 
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hem att växa i. Socialstyrelsen (2013) lanserade Ett hem att växa i 2013 och arbetades fram 

för att på bästa sätt tillgodose det placerade barnets behov. Utbildning består av två delar. Del 

ett är en pedagogisk bok om att vara familjehem och del två är handledning.  

I2 använder sig av en grundutbildning som bygger på bygger på PRIDE-utbildningen. 

PRIDE-utbildningen innebär, enligt Rädda-barnen (2015), att de kommande familjehemmen 

får rikligt med information för att gemensamt kunna besluta om de är mogna för att bilda 

familjehem. Utbildningen ger möjligheter att testa, både informationsmässigt och praktiskt 

hur det är att agera familjehem. Även om det skiljer sig lite i utbildningarna är principen 

densamma, nämligen att kommunerna ska förbereda blivande familjehem för eventuella 

situationer.  

 

5.3 Riktlinjer  

Vid frågan om det finns riktlinjer gällande biologiska barn i familjehem var det en informant 

som svarade att det fanns utskrivet i verksamhetsmålen. Informanten förklarar att riktlinjen 

innebär att särskilt uppmärksamma de biologiska barnen och erbjuda enskilda samtal en gång 

om året.  

”Vi skrev in det i våra verksamhetsmål att samtal med biologiska barn ska ingå ofta. Ibland 

är de inte jättevilliga att prata med oss heller. De var till och med så att vissa blev rädda och 

tyckte att mycket fokus lades på dem och det var de inte vana vid. De vill inte träffa en 

socialsekreterare själv och man måste vara lyhörd i det, vad som passar barnet” (citat i3). 

 

I1 säger däremot att det inte finns några specifika riktlinjer utan att varje placering och familj 

är unik och menar på att de ser till familjehemmets resurser och barnens behov. Övriga två 

informanter har inte nedskrivna riktlinjer i verksamhetsmålen men menar att uppmärksamma 

barnen samt att höra deras åsikter är något som ingår i familjehemsutredningen. Oavsett om 

riktlinjerna är nedskrivna i verksamhetsmålen eller ej, betonar samtliga informanter att de 

uppmärksammar de biologiska barnen genom samtal och/eller under hembesöken.  

 

5.4 Stöd som riktas mot biologiska barn 

Stödet som ges till familjehemmet angående biologiska barn, anser samtliga informanter vara 

en bra och bred grund för att täcka stora delar. Utöver grundutbildningarna erbjuds 
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handledning vid behov, både till familjehemsföräldrarna samt de biologiska barnen. Dock 

poängterar i4 att vara uppmärksam vid hembesök. Det är inte alltid familjehemmen upptäcker 

sina egna brister. I4 menar att handledning även sker under hembesöken och att 

familjehemssekreterarna hjälper till att uppmärksamma eventuella brister. Detta kan kopplas 

till det i2 menar med att de flesta familjehemmen har en naiv verklighetsuppfattning då de 

kan vara medvetna om problem som finns i familjehemmet men undviker att se dem.   

 

”Att familjehemmen får utbildning är jättebra. Sen hjälper inte all utbildning i världen. Men 

det är bättre att få den. Hur det känns när man väl är där och hur det är att ta emot ett barn 

och hur det påverkar familjen är svårt att föreställa sig det. Även om man försöker prata om 

situationer” (citat i2) 

 

Att uppfostra familjehemsplacerade barn är inte som att uppfostra biologiska barn berättar 

informanterna. Informanterna förklarar att placerade barn har en annan verklighet och andra 

erfarenheter med sig. I många fall tror familjer att man bara behöver tänka på det placerade 

barnet vilket leder till att biologiska barn glöms bort. Därför anser informanterna att dialoger 

och uppföljningar med familjerna är en bidragande faktor till att många placeringar lyckas.  

 

  

5.5 Biologiska barnens röst 

 

”Om vi får vetskap om att ett ”biobarn” inte är med på en placering gör vi ingen placering. 

Då får familjen återkomma om läget ändrar sig. Om ett ”biobarn” far illa på något sätt som 

inte går att göra något åt måste man naturligtvis se över om ett avslut/omplacering ska 

göras” (citat i1). 

 

Informanterna talar om vikten av det biologiska barnets trivsel. För föräldrarna har det 

biologiska barnets trivsel med placeringen en stor roll i den fortsatta insatsen. Även om en 

omplacering är ovanlig så är en av den största risken, enligt informanterna, att det biologiska 

barnet far illa på grund av placeringen. En informant menar att de biologiska barnen är den 

”svaga länken” när ett beslut ska fattas och är den största och starkaste anledningen till en 

sammanbrottsrisk och ett placeringsavslut. Skulle det uppstå en situation som är tillräckligt 

lindrig för att kunna lösas är det enligt informanterna legitimt att låta de biologiska barnen 
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vara arga och sura. Vidare berättar de att familjehemmen kan hjälpa till att öppna upp klimatet 

mellan familjehemssyskonen. Att bära ilska inom sig blir aldrig bra för de inblandade i ett 

familjehem. En strategi som de flesta informanterna använder sig av är att påminna 

föräldrarna att inte åsidosätta sina biologiska barn. I många fall glöms de biologiska barnen 

bort då placeringen fortlöper, det är därför av vikt att påminna och göra föräldrarna medvetna 

om detta fenomen. Att föräldrarna ska avsätta tid till de biologiska barnen är en strategi som 

gör att det placerade barnet får stå tillbaka lite men samtidigt jämnas balansen i 

uppmärksamhetsfördelningen ut.      

 

5.6 Risker för biologiska barn 

Märker informanterna att det uppstår komplikationer för det biologiska barnet sker alltid 

samtal, både med familjen samt det biologiska barnet. Biologiska barn har en stor risk för att 

bli åsidosatta av sina föräldrar då deras uppmärksamhet flyttas från det biologiska barnet till 

det placerade barnet. Brist på uppmärksamhet är en stor faktor till att de biologiska barnen 

reagerar negativt på en placering. Placerade barn kommer ofta från dysfunktionella familjer 

som försummat sina barn. Med anledning av det berättar informanterna att barnen kan bära på 

en problematisk bakgrund, de kan ha varit sexuellt utnyttjade eller misshandlade som 

resulterat i ett självskadebeteende. De biologiska barnen är varken mogna eller beredda på att 

se eller möta ett sådant beteende och kan, enligt informanterna, innebära psykiska men för det 

biologiska barnet.  

  

5.7 Sammanfattning 

Genom intervjuerna framkommer det att samtliga informanter talar om vikten av det 

biologiska barnets trivsel i familjehemmet. Att säkerställa trivseln för de biologiska barnen 

inför en placering görs genom hembesök och utbildningar. Informanterna kan då se samspelet 

mellan familjemedlemmarna. Utbildningarna gör familjen medvetna om situationer som kan 

uppstå i familjehem vilket även inkluderar att det biologiska barnet uppmärksammas. De 

grundläggande stöd som erbjuds familjerna anser informanterna vara en god grund för 

blivande familjehem.  

 

Att biologiska barn i familjehem är en utsatt grupp instämmer med informanternas 

uppfattning. De är varken mogna eller beredda på att bli medvetna om alla problem som 

placerade barn kan bära med sig. Det är därför betydande att kommunerna erbjuder extra 
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handledning vid begäran eller vid uppmärksammade situationer. Finns det tecken på att det 

biologiska barnet tar skada av en placering sker det både avslut och omplaceringar, men i de 

flesta fall försöker informanterna reda ut situationen på andra sätt. Under en placering är det 

viktigt för föräldrarna att deras egna barn mår bra och kan utvecklas i positiv riktning. 

  

6. Analys  

I analyskapitlet kommer empirin tolkas genom den vetenskapsteoretiska ansatsen. Resultatet 

och tidigare forskning kommer knytas ihop med den utvecklingsekologiska systemteorin ur 

ett mikro, meso, exo och makrosystem.  Analysen kommer vara uppdelad i rubriker utifrån 

gemensamma teman som kommit fram under studiens gång. Mikro, meso, exo och 

makrosystemen kommer belysas där dem med störst relevans passar in.  

 

Studien bygger på resonemang kring biologiska barn i familjehem och analysens kommer 

beröra samtliga fyra system i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. Däremot 

kommer främst fokus riktas mot mikrosystemet då det är den nivån som mest berör de 

biologiska barnen i denna studie. 

 

6.1 Delaktighet i placeringen 

Informanterna svar under intervjuerna kan tolkas som att en familjehemsplacering resulterar i 

att familjens relation aldrig blir den samma igen. Detta beror på att en placering påverkar 

individerna på olika nivåer i en utvecklingsekologisk systemteori. Utifrån ett mikrosystem är 

det familjen som är den direkta omgivningen för det biologiska barnet i studien. För att den 

nya familjekonstellationen ska bli så funktionell som möjligt talar informanterna om 

välbefinnande. Med detta menar informanterna att det biologiska barnets röst är betydande då 

deras välbefinnande är en av de största orsakerna till att en placering fortgår eller ej. Klefbeck 

och Ogden (2003) menar att starkare relation mellan aktörerna i mikrosystemet blir mer 

gynnsamt för det biologiska barnets utveckling och välbefinnande. Det stämmer överrens med 

Höjer och Nordenfors (2006) och Bäck-Wiklunds (2001) studie som visar att majoriteten av 

de biologiska barnen har positiva erfarenheter av familjehemsplaceringar. Det beror på att de 

biologiska barnen har varit delaktiga i placeringen genom ett ansvarstagande. Informanterna 

beskriver hur de biologiska barnen lär sig att familjehem är något bra och vill därför bidra till 

en lyckad placering.  
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Långt ifrån alla familjehemsplaceringar får ett lyckligt slut. Informanterna berättar att en av 

de vanligaste orsakerna till ett avslut eller en omplacering är att det biologiska barnet eller det 

placerade barnet inte trivs med placeringen. Detta kan, enligt informanterna, bero på att 

behoven inte kan tillgodoses. Ett av de biologiska barnens behov är att bli uppmärksammade. 

Familjeplejen I Danmark (1998) visar att, om det finns brister i uppmärksamheten kan barnen 

finna strategier för att få egentid med sina föräldrar. Tidigare forskning visar att barnen är 

beroende av föräldrarnas uppmärksamhet. Uppfylls ej förväntade krav, riskerar barnen utifrån 

ett mikroperspektiv, få en missgynnande utveckling.     

6.2 Förberedelse 

För att förbereda blivande familjehem sker utbildningar i kommunerna. I samband med 

intervjuerna i studien framkom det att informanterna använder sig av olika utbildningar. Tre 

av kommunerna erbjuder Ett hem att växa i, medan en kommun använder en grundutbildning 

som brygger på PRIDE-utbildningen. Utformningen skiljer utbildningarna åt men målen är 

desamma, vilket är att förbereda familjerna inför en placering. Informanterna upplyser att i 

utbildningarna ingår det även att belysa de biologiska barnen då det finns risk att glömma bort 

sitt biologiska barn. Det beror på att föräldrarna vill att placeringen ska bli så bra som möjligt 

för det placerade barnet.  

 

Föräldrarna är den aktör som står det biologiska barnet närmast i mikrosystemet och det är 

med föräldrarna som de biologiska barnen kan tala med vid problem. Föräldrarna kan 

dessutom ge de biologiska barnen mod att tala med familjehemssekreterarna. Under intervjun 

påpekade dock en informant att de biologiska barnen har svårt med att tala med 

familjehemssekreterarna då dem inte gillar att fokus riktas mot dem. Det är då av vikt att 

mikrosystemets relation mellan de biologiska barnen och föräldrarna är stark för att inte 

missgynna barnets utveckling.     

 

Höjer (2004) hävdar dock att biologiska barn oftast missas helt vid en placering vilket 

resulterar i att de får den största negativa konsekvensen av placeringen. Cirka en fjärdedel av 

de biologiska barnen i Bäck-Wiklunds (2001) studie menar att de inte får någon tid alls med 

sina biologiska föräldrar under placeringstiden. För biologiska barn som påverkas negativt av 

att mindre fokus läggs på dem resulterar enligt, Klefbeck och Ogden (2003), till en 

missgynnande utveckling ur ett mikroperspektiv.    
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6.3 Utbildning 

Trots tidigare forskning som tyder på att biologiska barn helt kan glömmas bort av föräldrarna 

och familjehemssekreterarna är informanterna i denna studie överrens om att utbildningarna 

som ges är en bra grund. En informant delger dock att all utbildning i världen inte kan 

förbereda familjerna på situationer som kan uppstå i samband med en placering. Samtliga 

informanter berättar att extra handledning utöver grundutbildningen kan ges vid behov till 

både föräldrarna samt de biologiska barnen. Dock spelar ålder och mognad en stor roll i hur 

stor utsträckning man kan tala i enrum med det biologiska barnet eller ej.  

Samma resonemang för informanterna inför en placering då dem genomför hembesök. 

Beroende på ålder och mognad förs samtal med de biologiska barnen. Är barnen för unga 

räcker det i vissa fall att se hur de interagerar med sina föräldrar. Mycket som kretsar runt 

biologiska barn i familjehem kan ses utifrån ett mikrosystem då relationerna är värdefulla för 

en lyckad placering.         

Åter till kommunernas val av utbildning som kan tydliggöras utifrån ett exosystem. 

Exosystemet består av betydande samhällsinstitutioner (Klefbeck och Ogden, 2003). I denna 

studie är det socialtjänsten som är den främsta aktören. Exosystemet cirkulerar kring de olika 

miljöerna som de biologiska barnen befinner sig i. De biologiska barnen påverkas då dem 

befinner sig i en beroendeposition till individer som innefattas av exosystemet, dvs. 

familjehemssekreterarna. Familjehemssekreterarna i exosystemet beslutar om de förberedande 

utbildningarna familjerna får. Beroende på kvaliteten på utbildningarna så förbereds 

familjerna mer eller mindre. Sämre rustade familjehem kommer påverka familjerelationen 

negativ och negativ relation missgynnar det biologiska barnets utveckling. Att se hur ett 

system påverkar ett annat gör det möjligt ur en utvecklingsekologisk systemteori. Rubbas 

balansen i något av systemen krävs, vad Thurén (2007) förklarar, en återställningsmekanism. 

En återställningsmekanism ser till att övriga system samarbetar för att återställa balansen. En 

återställningsmekanism i detta sammanhang kan vara handledning. Informanterna förklarar att 

de erbjuder extra handledning vid behov, vilket kan tolkas som att handledning erbjuds när 

som helst. 

 

6.4 Utveckling 

Klefbeck och Ogden (2003) beskriver mikrosystemet som den sociala arenan där individen 

påverkas av dess direkta omgivning. Klefbeck och Ogden (2003) förklarar vidare att 
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utvecklingen av verklighetsuppfattningen sker i mikrosystemet. Detta kan innebära att 

delaktighet och ansvarstagande kan ske i positiv utsträckning för de biologiska barnen. Det 

överensstämmer med Höjer och Nordenfors (2006) samt Bäck-Wiklunds (2001) studier om 

biologiska barn i familjehem som visar att majoriteten av placeringarna har gett positiva 

erfarenheter för de biologiska barnen. Det beror på att de har blivit en del av placeringen. 

Informanterna instämmer och menar att bli en del av placeringen innebär att de får agera 

förebild samt att de i samband med ansvaret växer som individer. 

Samtidigt kan ansvaret bli för mycket för de biologiska barnen. Höjer och Nordenfors 

(2006), Bäck-Wiklunds (2001) samt Nordenfors (2006) studier beskriver en tung börda för de 

biologiska barnen som riskerar att hamna i en situation där de på olika vis behöver ta ansvar 

för det placerade barnet. Med ansvaret som läggs på de biologiska barnen riskerar de även att 

få för mycket insyn i det placerade barnets historia vilket gör att de blir oroliga över 

familjehemssyskonet.  

I2 berättar att flera familjer har en naiv verklighetsuppfattning och väljer att inte se problemen 

som finns i och med en placering, trots att de är medvetna om dem. Informanterna berättar att 

de placerade barnen ofta kommer från problematiska förhållanden. Att undanvika problem 

kan utifrån ett mikroperspektiv betyda att det biologiska barnet får en skev 

verklighetsuppfattning.  

Den starkaste relationen i denna studie är mellan det biologiska barnet och hemmet/ familjen. 

Ett biologiskt barn i ett familjehem påverkas starkt av den nya familjekonstellationen och vad 

resultatet i studien visar så är det biologiska barnets trivsel en central punkt för att placeringen 

ska fortsätta. Höjers (2004) studie visar att föräldrarna själva är medvetna om att de ägnar 

mindre tid åt sina biologiska barn och Bäck-Wiklunds (2001) studie visar att en fjärdedel av 

respondenterna (biologiska barn) inte får någon tid eller uppmärksamhet av föräldrarna. 

Enligt Familjeplejen I Danmark (1998) finner vissa biologiska barn strategier för att få 

ensamtid med föräldrarna.  Ur ett mesosystem kan det tolkas som att relationen mellan det 

biologiska barnet och familjen drabbar barnet mer då dem får kämpa för att få 

uppmärksamhet.  
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6.5 Bilogiska barns närvaro 

Informanterna i denna studie har liknande syn över det biologiska barnets tillgång i 

placeringen som Höjer och Nordenfors (2006) samt Bäck-Wiklund (2001) studier. De visar 

att barnen ofta är hjälpsamma, aktiva och omsorgsfulla i placeringen.  

 

Informanterna berättar att det generellt inte finns några önskemål från det placerade barnet att 

det ska finnas biologiska barn i familjehemmet, men menar att det alltid uppskattas när 

placeringen genomförs då de biologiska barnen ses som förebilder.  

 

Sinclairs (2005) studie visar ett annorlunda resultat än övriga forskare. Sinclair menar att 

biologiska barns närvaro är en faktor som ökar risken till en misslyckad placering. Dock beror 

det på det biologiska barnets mognad, ålder och delaktighet i familjehemssyskonets placering. 

Det kan kopplas till exosystemets betydelse då familjehemssekreterarnas beslut på det 

placerade barnets ålder i jämförelse med det biologiska barnets. Informanterna förklarade att 

de biologiska barnen oftast är äldre än det placerade barnet. Det beror delvis på att mindre 

barn har enklare att komma in i familjen, men även för att mobbning kan uppstå då 

konkurrens om föräldrarna kan bli för hård. Ännu en fördel med äldre biologiska barn kan 

vara att deras empatiska sida är mer utvecklad och kan agera både förebild och vara en god 

lyssnare. Relationen mellan barnen sker då i positiv anda vilket gynnas utifrån ett 

mesosystemet. Ju högre kvalitet på relationerna i mikrosystemet ju mer gynnar det 

utvecklingsmöjligheterna för det biologiska barnet.  

 

6.6 Barnets bästa 

Det framkommer tydligt att informanterna vill det biologiska barnets bästa. Barnets bästa är 

en viktig del i SoL-ärenden och därmed i familjehemsplaceringar. I tidigare beskrivning av 

makrosystem relaterar jag till FN:s barnkonvention som ett tydligt exempel där 

makrosystemet påverkar barnen. Informanterna förklarar att de biologiska barnens vilja inför 

och under en placering har en avgörande roll. Är barnen varken villiga eller mogna för ett 

familjehemssyskon inväntar informanterna tills läget har ändrat sig. Enligt tidigare forskning 

som redovisats är biologiska barn en utsatt grupp. Deras röst är därför viktig. Samtliga 

informanter i studien lyssnar på de biologiska barnen på ett eller annat sätt angående trivsel 

med placeringen. Barnens bästa har i detta avseende fått ett stort genomslag för deras vilja.        
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6.7 Sammanfattning av analys 

Relationerna i mikrosystemet har en stor påverkan på biologiska barn i familjehem. Det beror 

i stor utsträckning av den nya familjekonstellationen som uppkommer med ett 

familjehemssyskon. I vilken utsträckning barnen påverkas beror enligt Sinclair (2005) på 

faktorer som mognad, ålder och delaktighet. Uppfylls inte de biologiska barnens krav som 

trivsel, kan det äventyra hela placeringen. Familjens interagerande i familjehemmet är 

relevant för det biologiska barnets utveckling. En negativ utveckling i mikrosystemet kan 

också bli en bidragande faktor till att det biologiska barnet påverkas.  

Familjehemssekreterarnas ambitioner är att det biologiska barnet ska må bra i den nya 

livssituationen. Detta visas ur ett exosystem där kommunerna beslutar om 

familjehemsplaceringar. Klefbeck och Ogden (2003) beskriver exosystemets påverkan av det 

biologiska barnet då barnet står i beroendeposition av myndigheter. Exosystemet har i denna 

kontext en betydande roll för det biologiska barnet på mikronivå, då det biologiska barnet 

påverkas direkt av familjehemssekreterarens beslut.  

Informanterna i studien är medvetna om barnets bästa. Sedan detta blev en del av 

socailtjänstelagen har barnet fått en röst att påverka beslut. Makrosystemet bidrar på så sätt 

till biologiska barns bästa.  

Med hjälp av teorin kan systemens sammarbete tydliggöras. Att se hur olika system arbetar 

för att gynna en positiv utgång är av högsta relevans. Utan återställningsmekanismer och 

samarbete sinsemellan systemen hade placeringen fått en negativ utveckling för det 

biologiska barnet.  
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7. Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer jag via en summerande diskussion sammanställa studiens 

frågeställning samt föra en resultatdiskussion, metoddiskussion samt en slutdiskussion. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

7.1 Sammanfattande diskusison 

Frågeställningen i studien var att besvara: inför och under en placering, hur resonerar den 

ansvariga familjehemssekreteraren kring biologiska barn i familjehem? Vilken uppfattning 

har den ansvariga familjehemssekreteraren om det stöd familjehemmen får angående 

biologiska barn?  

 

Min uppfattning av resultaten är att den ansvariga familjehemssekreteraren resonerar mycket 

kring de biologiska barnen i familjehemmen. Vissa informanter har specifika riktlinjer 

angående biologiska barn men det betyder inte att de biologiska barnen inte uppmärksammas 

av övriga informanter. Inför en placering genomför samtliga informanter ett hembesök för att 

tala med föräldrarna samt det biologiska barnet. Under hembesöken ser 

familjehemssekreterarna till hela situationen kring det biologiska barnet, hur de trivs samt hur 

de interagerar med föräldrarna. Det är viktiga aspekter för familjehemssekreterarna att känna 

till för att se om familjen är lämplig och behörig inför en eventuell placering.  

 

Inför en placering genomför samtliga informanter utbildningar för familjehemmet. Ett hem att 

växa i används av tre kommuner och en kommun använder sig av en grundutbildning som 

bygger på PRIDE-utbildningen. Föräldrarna får då lära sig att hur det är att bedriva ett 

familjehem. I utbildningarna läggs även fokus på de biologiska barnen då det inte får 

glömmas att deras trivsel och åsikt är en stor anledning till omplaceringar eller avslut.  

 

Familjehemssekreterarens uppfattning kring det stöd som familjehemmen får angående 

biologiska barn anses vara tillräcklig eller ses som en bra bas. I2 menar att all utbildning ändå 

inte kan förbereda ett familjehem helt för en placering. Men med hjälp av utbildning och 

förberedning med genomförandeplan gör familjehemssekreterarna så gott dem kan. Utöver 

det så erbjuds även familjerna extra handledning.   
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7.2 Metoddiskussion 

Min metod var att utifrån kvalitativa intervjuer, tolka informanternas syn på biologiska barn i 

familjehem. Användandet av hermeneutik som vetenskapligteoretisk ansats hjälpte mig att 

tolka informanternas svar vilket gjorde det möjligt att besvara studiens syfte. Inför studiens 

genomförande föll tankar på att intervjua biologiska barn för att få deras perspektiv. Av etiska 

riktlinjer gick ej detta att genomföra. Jag valde därför att genomföra intervjuer på 

familjehemssekreterare för att få deras resonemang kring biologiska barn. Kvalitativa 

intervjuer samt hermeneutik som vetenskaplig teoretisk ansats lämpade sig därför bäst så jag 

kunde tolka informanternas svar.  

 

Tidigare forskning består av nationella och internationella doktorsavhandlingar och 

vetenskapliga artiklar. Då mycket av forskningen är knuten till det placerade barnet var det 

svårt att få fram relevant forskning inom området. Jag fick därför välja artiklar och studier 

som berörde samma område.  

Med bakgrund av begränsad forskning väcktes intresse att fördjupa kunskapen inom valda 

ämnet. Att utveckla ett forskningsområde inom denna genre har varit både krävande men 

otroligt intressant.  

Av både ekonomiska och praktiska skäl valde jag att genomföra telefonintervjuer. För och 

nackdelarna är många och redovisas under kommande avsnitt. 

Fördelen med telefonintervjuer är, enligt Svenning (2003), ett effektivt sätt att samla in data. 

En annan fördel som Svenning (2003) lyfter är att informanterna blir anonymare, vilket kan 

resultera i en friare talan. En annan fördel som jag själv upptäckte var hur fort det gick att få 

tag på behöriga informanter. I vissa fall gick det redan att under samma dag genomföra 

intervjun.  

Nackdelen med att genomföra telefonintervjuer var att jag, enligt Bryman (2011), inte kunde 

tolka deras kroppsspråk. Henrik Fexeus (2007 s.104) menar att ett ansiktsuttryck kan säga 

något annat än informantens verbala uttryck samt att känslor har tydliga fysiska uttryck. Med 

tanke på valet av intervju har jag ej kunnat avläsa nyss nämnda uttryck. Å andra sidan menar 

Fexeus att lögner framställs främst i form av oral kommunikation då kroppen har svårare att 

ljuga i form av ansiktsuttryck. Vidare berättar Fexeus att stress kan bidra till att informanten 

ljuger. Två av kommunerna angav att de led av hög arbetsbelastning men att de skulle 



 

27 

 

genomföra intervjun så gott de kunde. Under mina telefonintervjuer har jag inte kunnat döma 

om personerna lät stressad och kan därför inte avgöra om deras svar påverkat resultatet. 

Även förstorade pupiller, rodnad och svettningar, menar Fexeus (2007), vara synliga signaler 

på lögner. Hade jag befunnit mig i samma rum hade jag lättare kunnat avgöra tidigare nämnda 

faktorer och kunnat tolka Fexeus tecken på lögner.  

Hade informanterna svarat med lögner hade tillförlitligheten för studien varit låg. Därför var 

det viktigt för mig att öka trovärdigheten genom att undgå en påverkan av enhetescheferna. 

Jag kan däremot inte svara på om det gjorde någon skillnad för resultatdelen.   

 

Att komplettera med följdfrågor blev under telefonintervjuerna svårare då det inte gick att 

avgöra om informanten fortfarande tänkte eller svarat färdigt. Tystnaden i telefonen är svår att 

tyda. Under mina intervjuer ställdes bara åtta följdfrågor men det anser jag inte berodde på 

oklarheter över betänketid eller ej, utan om att informanterna svarade så pass utförligt att det 

inte krävdes så många kompletterande följdfrågor.  

 

I två av kommunerna där intervjuerna genomfördes delade två familjehemssekreterare på 

telefonen. Fördelen med detta, enligt min mening, var att jag fick reflektioner från två 

sekreterare med erfarenhet samt att de sinsemellan kunde reflektera med varandra. Nackdelen 

med detta var att ena parten inte blev lika hörd som sin kollega. I båda fallen fanns det en 

familjehemssekreterare som förde talan övervägande del av intervjun. I min mening spelade 

det obetydlig roll då båda fick komma till tals samt att de i vissa frågor diskuterade med 

varandra innan de svarade.  

 

Fördelen med att spela in samtalen var att jag, under transkriberingen, ordagrant kunde skriva 

ner vad som sades. För min studie har det haft betydelse då jag använt mig av citat för att 

klargöra hur informanterna tänker i vissa frågor. 

 

I två av kommunerna fick jag inför intervjuerna information att de led av hög arbetsbelastning 

men att de skulle svara så utförligt som möjligt. Svaren blev visserligen inte lika utförliga som 

i de andra två kommunerna, men å andra sidan besvarade de frågorna i tillräckligt hög grad att 

jag kunde sammanställa ett resultat. 
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7.3 Slutdiskussion 

Studien är inte av komperativ art, men i slutdiskussionen kommer jag redogöra för vissa 

likheter som framkom under intervjuerna.  

Svaren som jag fick av informanterna var i många frågor samstämmiga. En reflektion som 

inte berör detta studiesyfte men ändå kan vara värt att belysa är att det å ena sidan kan vara en 

trygghet för familjerna att kommunerna har ett liknande arbets och tankesätt, vilket gör att 

familjerna har samma förutsättningar. Men å andra sidan kan en manualbaserad 

familjehemssekreterna ställas inför dilemman om problematsika situationer uppkommer som 

gör att dem måste tänka utanför ramarna.  

En annan reflektion är att jag knappt belyser fördelarna med en familjehemsplacering. Både 

jag och informanterna belyser främst nackdelarna för ett biologiskt barn i familjehem. Jag kan 

därför inte ge en heltäckande av biologiska barn i familjehem.  

Att genomföra en studie angående biologiska barn i familjehem har varit stressfullt och 

krävande då forskning inom området är begränsat. Samtidigt har det fått mig att utmana mig 

själv i ett mycket intressant ämne. Att genomföra intervjuer med olika kommuner har gett mig 

insyn i att kommunerna har liknande synsätt i ämnet. Jag blev däremot förvånad över hur 

samarbetsvilliga kommunerna var trots hög arbetsbelastning. Av de kommunerna jag 

kontaktade var det ingen som avböjde. Detta i min mening beror på att de vill bidra till 

forskning samt förmedla kunskap inom området. Dock så var intervjufrågorna inte optimala 

för studiens syfte.  

Varför jag tror att det finns begränsad forskning inom området har jag svårt att svara på. Trots 

att familjehem är en insats som funnits under lång tid är mycket av forskningen riktad mot det 

placerade barnet.     

Med min studie hoppas jag kunna bidra till ny kunskap eller nya tankar. Jag hoppas dessutom 

att informanterna själva fått reflektera över hur de verkligen arbetar, vilket kanske resulterat 

att de själva utvecklas i ämnet.    
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha genomfört min studie har vidare intresse väckts angående utbildningarna som 

kommunerna använder för att förbereda familjehemmen. I dag har kommunerna olika 

utbildningar. Mitt förslag till vidare forskning är att undersöka skillnader och likheter i de 

olika utbildningarna som gör att kommunerna väljer att använda sig av olika utbildningar 

istället för att använda sig av en gemensam.  

Andra förslag är att få de biologiska barnens egna åsikter om en placering samt deras syn på 

samarbetet med familjehemssekreteraren. Även att utifrån ett könsperspektiv jämföra 

skillnader i pojkars och flickors åsikter.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

 

Vad har ni för utbildning för nyblivna familjehem? 

 

Hur stort fokus under familjehemsutredningen, anser du, riktas på de biologiska barnen i 

familjehemmen? 

 

Är det vanligt att man som familjehemssekreterare har kontakt med de biologiska barnen i 

familjehemmen inför och under placeringen? 

 

När en placering är gjord, har de biologiska barnen, enligt dig, någon talan i om placeringen 

skall fortföljas eller hur mycket makt har de att påverka en ev. omplacering? 

 

Anser du att biologiska barn i familjehem kan vara ett verktyg för att förbättra situationen för 

det placerade barnet? Isåfall på vilket sätt? 

 

Vilka risker anser du det kan finnas för att ett biologiskt barn som far illa av en placering? 

 

Har kommunen några riktlinjer gällande placeringar hos familjer som har biologiska barn? 

 

Anser du att den utbildning och det stöd som ges familjehemmen är tillräcklig för att 

underlätta situationen för de biologiska barnen i familjehemmen? 

 

Vad anser du man kan göra som familjehemssekreterare, för att förbättra en eventuell svår 

situation för ett biologiskt barn i ett familjehem? 

 

Är det svårt att få tag på nya familjehem? 

 

Vilken är den största anledningen till en omplacering av familjehemsbarnet? 
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Bilaga 2 

 

 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori: 

Geopolicraticus wordpress. 2011. The Second Law of Geopolitical Thought. Bilaga 1.  

https://geopolicraticus.wordpress.com/tag/urie-bronfenbrenner/ (hämtad 2015-02-15) 
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