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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to provide an understanding of the situation of an often forgotten group in 
foster care, the carers’ own children. Our main focus was to explore this group’s experience of 
foster care, their experience of participating in caring for the foster children and their possible need 
of support and help. Our chosen method was qualitative interviews with six adult children of foster 
carers, two men and four women. The theory used in this study was Sense of Coherence. 
 
Our interviewees mainly gave a positive description of being part of a foster family, however they 
also gave examples of difficult situations and of loss. All of them gave different examples of how 
they had participated in the care of foster children, such as babysitting, defending foster siblings in 
school and supporting them. Despite their overall positive memories most of them wished they had 
been offered better support, preferably counseling with advice on how to act in difficult situations. 
The need for better information, as well as education about why the foster children act as they do, 
seemed important to the interviewees. 
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TACK 
 
Vi vill inleda med ett stort tack till er som valt att låta oss ta del av era berättelser om hur det varit 
att växa upp som familjehemsföräldrars egna barn. Det har varit så lärorikt och vi skulle kunnat 
skriva en hel uppsats om var och en av er. Så tack! 
Tack också till vår handledare Lotta Berg Eklundh för all inspiration, kritik, nya idéer och all tid du 
gett oss. Du har gjort det här arbetet så mycket lättare.  
 
Vi vill även tacka kommunerna i FoU Nordost som hjälpt oss komma i kontakt med 
intervjupersoner. Ett stort tack också till vänner och bekanta som förmedlat ovärderliga kontakter. 
Tack till Annemi Skerfving som gav oss viktig information om KASAM och utvärdering av dess 
mätinstrument i Sverige. 
Vår klass har även varit en viktig källa till kritik och nya idéer, så vi vill även rikta ett tack till er! 
 
Sist men inte minst vill vi även tacka Agare Bagare Bengtsson för de oräkneliga pepparkakor som 
krävts för att hålla oss snälla under hela uppsatsarbetet. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund  

Att få ett nytt syskon kan vara en stor omställning och skapa många ambivalenta känslor. Många 

har sett ett barn slå sitt småsyskon i avundsjuka över att bebisen får så mycket av föräldrarnas 

uppmärksamhet. I nästa stund blir det tusen pussar och syskonen är bästa vänner. Att få syskon är 

ofta en underbar gåva och något man ser som positivt. Men att plötsligt inte vara det yngsta eller 

kanske enda barnet ändrar ens roll i familjen. Nu måste man dela med sig av föräldrarnas tid och 

engagemang. Leksakerna får man inte ha för sig själv och ibland måste man till och med dela med 

sig av kompisarna. Det vi vill säga är att få syskon inte alltid bara är roligt och lätt även om det 

naturligtvis även kan vara helt fantastiskt. Hur blir det då om man plötsligt får sig ett syskon till 

låns, ett fostersyskon? 

 
Familjehem är den vanligaste placeringsformen för barn, detta gäller både frivilliga placeringar 

enligt Socialtjänstlagen såväl som tvångsplaceringar enligt Lagen om vård av unga (Socialstyrelsen, 

2010). Placeringar utanför hemmet sker då föräldrar brister i omsorgen och är oförmögna att ta hand 

om sina barn på det sätt de behöver eller när barnens eget beteende kräver det (Höjer & Nordenfors, 

2006; Socialstyrelsen, 2010). Man väljer att placera barn i familjehem för att underlätta för barnen 

att utveckla bra känslomässiga band till en vuxen i föräldrars ställe och för att det följer den sociala 

normen för hur ett barn ska leva och bo, nämligen i en familj (Andersson, 1995). 

Familjehemsplaceringar i Sverige sker oftast med målet att barnen på sikt ska flytta hem till de 

biologiska föräldrarna.  

 

I förhållande till vad det innebär att vara familjehem och de krav det ställer på familjen som helhet 

är det intressant att se på familjehemsföräldrarnas egna barn och deras erfarenheter. Barnen verkar 

vara en viktig del av familjehemmet och ses av föräldrarna som delaktiga i uppdraget (Höjer, 2001).  

Det har gjorts en del, men inte så många, studier om dessa barn. Flera av dessa studier har i 

avslutande kommentarer nämnt ett möjligt stödbehov hos dessa barn. I vår studie vill vi därför ta 

del av intervjupersonernas egna tankar kring ett eventuellt stödbehov för att lyfta frågan ur deras 

perspektiv.  
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1.2 Problemformulering & relevans för socialt arbete 

Familjehem är en viktig resurs för samhällets barnavårdsarbete (Socialstyrelsen, 2010). Flera 

tidigare studier (se Rostill-Brookes, Larkin, Toms och Churchman, 2011; Thompson och 

McPherson, 2011) berör hur de egna barnen kan ha väsentlig betydelse för hur lyckade placeringar 

blir och därför bör deras situation ur ett samhällsperspektiv intressera oss för ett lyckat fortsatt 

familjehemsarbete. Tanken när samhället omhändertar barn och placerar dem i familjehem är att ge 

dessa barn den omsorg deras föräldrar är oförmögna att ge (Höjer & Nordenfors, 2006), men skulle 

detta innebära en försämring för barnen som redan bor i familjehemmet vore det problematiskt. Vi 

anser därför att situationen för de egna barnen i ett familjehem och det stöd de kan behöva är viktigt 

att få ökad förståelse om.  

 

1.3 Förförståelse  

Innan studien presenteras vill vi berätta om förförståelsen vi hade innan arbetet påbörjades. Då en 

av oss i de äldre tonåren hade fostersyskon har hon naturligtvis en egen bild av vad det kan innebära 

att vara barn till familjehemsföräldrar. Det är utifrån den förförståelsen intresset för ämnet skapats. 

Vi anser att då den andra av oss inte har denna erfarenhet utan en annan ingång till ämnet kan vi 

skapa balans i arbetet så studien blir så objektiv som möjligt och inte präglas av egna erfarenheter 

som familjehem. Hur detta hanterats praktiskt beskrivs i metodkapitlet. 

 

1.4 Syfte & frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur familjehemsföräldrars egna barn upplevt det att 

vara familjehem, samt om de utifrån sina egna erfarenheter anser att de hade varit hjälpta av stöd 

och i så fall i vilken form. 

 
 Vilka erfarenheter har de tagit med sig från att vara syskon i ett familjehem? 

 Hur ser de på sin delaktighet i att bli och vara familjehem? 

 Upplever de att de hade varit hjälpta av stöd i den situationen, och i så fall vilken sorts stöd? 

 

1.4.1 Avgränsningar 

Vi har valt att intervjua nu vuxna barn till familjehemsföräldrar. Detta kan ha påverkat vårt resultat 
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då senare erfarenheter kan ha haft betydelse för deras minnen och fått dem att omtolka 

erfarenheterna utifrån ett vuxenperspektiv. Vi anser att det även finns en styrka i att 

intervjupersonerna inte längre är i den beroendeställning ett barn har gentemot sin familj, vilket kan 

göra det lättare för dem att separera sina upplevelser från föräldrarnas och själva sätta ord på 

erfarenheterna.  

1.5 Begrepp  

Familjehem –familj som i hemmet tar emot barn, ”för vård och fostran” på uppdrag av 

socialnämnden (Socialstyrelsen, 2010). 

 
Familjehemsföräldrars egna barn –föräldrarnas biologiska, adopterade och styvbarn. I studien 

kommer ordet barn användas synonymt med familjehemsföräldrarnas egna barn. När vi talar om 

placerade barn kommer vi referera till dem som fosterbarn.  

 
Jourhem –familj som tar emot barn under kortare tid, oftast vid akutsituationer eller i väntan på 

annat boende (Socialstyrelsen, 2010). 

 
Kontaktfamilj –familj som fungerar som stöd för ett eller flera barn och med jämna mellanrum tar 

emot det/dem i sitt hem (Socialstyrelsen, 2010). 

1.6 Disposition  

Uppsatsen inleds med en presentation av kunskapsområdet som fokuserar på forskning kring 

studiens valda teman. Därefter beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter vilket följs av en 

genomgång av den valda metoden. Efter dessa inledande presentationer presenteras studiens resultat 

och analysen av dessa. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av viktiga slutsatser och förslag 

på vidare forskning.  
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2. Kunskapsområdet 

2.1 Sökprocess 

För att utforska kunskapsområdet har följande databaser använts; Libris, Proquest - Social Sciences 

Subject Area, Academic Search Premier, Google Scholar, IngentaConnect.  

Vi använde följande sökord: fosterfamilj*, familjehem*, foster*, barns delaktighet, ”children who 

foster”, foster* AND (biological child* OR own child* OR carers' child* OR birth child*). 

Sökningarna har begränsats till kollegialt granskad forskning1.  

 
Vi valde att främst använda engelska sökord för att nå både internationell och svensk forskning. 

Den svenska forskningen tycks begränsad och domineras av Ingrid Höjer och senare även Monica 

Nordenfors. Genom referenserna i deras arbeten har kedjesökningar genomförts. Det resulterade i 

intressant litteratur, vars referenslistor använts för ytterligare kedjesökning. 

 
Mycket av forskningen kring familjehem fokuserar på föräldrarna och fosterbarn, något vi märkte 

när vi sökte på ordet foster* som genererade mycket som var irrelevant för oss. För att nå forskning 

som fokuserade på familjehemsföräldrarnas egna barn valde vi att inkludera begreppen biological 

child* och liknande för att begränsa och fokusera resultaten.  

 

2.2 Utgångspunkter i tidigare forskning  

Den tidigare forskningen vi utgått ifrån bygger främst på kvalitativ metod genom intervjuer, med 

barn och föräldrar. Ibland förekommer enkäter, oftast kombinerat med djupintervjuer. Studierna 

skiljer sig åt i avseende på typen av familjehemsvård de undersökt. Studiernas resultat liknar 

varandra, vilket framgår i presentationen nedan. Detta kan bero på att de utgår från kvalitativ metod 

och har liknande fokus; barnens upplevelse av att ta emot andra barn i sitt hem. Större delen av 

forskningen kommer från engelsktalande länder, såsom USA och Canada. Ett viktigt bidrag har 

varit den svenska forskningen av Höjer och Nordenfors. Två av studierna har varit mer 

övergripande litteraturöversikter, Twigg och Swan (2007) och Thompson och McPherson (2011). 

 
I den tidigare forskningen uppfattar vi att det finns några specifika fokus, nämligen lärdomar, 
                                                
1  En av rapporterna vi använt är dock skriven på uppdrag av Göteborgs stad. Författaren är Monica Nordenfors 
som är en av de svenska forskarna på det här området.  
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erfarenheter, relationer, förluster samt delaktighet. Ibland kommer även stöd upp som ett tema, och 

flera studier avslutar genom att föreslå detta för fortsatta studier. Vi har utifrån uppsatsens syfte valt 

att presentera de teman vi anser relevanta. Nedan presenteras tidigare forskning därför utifrån tre 

teman; a)lärdomar och erfarenheter, b)delaktighet och c)stöd.  

2.3 Lärdomar och erfarenheter 

Flera studier indikerar att erfarenheten att växa upp med fostersyskon påverkar barnens liv positivt 

(Twigg & Swan, 2007). De flesta av barnen i studierna tycker att det varit lärorikt att vara 

familjehem, de tycker exempelvis att de blivit mer ansvarstagande, känsliga för andras signaler och 

mer omhändertagande (a.a.).  

 
Poland och Groze (1993) visar två olika bilder av hur erfarenheten att vara familjehem påverkat 

familjehemsföräldrarnas egna barn. Vissa menar att de lärt sig mycket genom att ta hand om någon, 

men även att uppskatta sin egen familj och det som de har (a.a.). Att familjehemserfarenheten har 

både positiva och negativa sidor är genomgående i forskningen. För lärdomarna har man ofta 

betalat ett högt pris (Twigg & Swan, 2007). Höjer & Nordenfors (2006) lyfter fram ”loss of 

innocence”, vilket innebär att barnen får ökad insikt i att alla familjer inte fungerar bra; att det finns 

föräldrar som inte kan ta hand om sina barn och behandlar dem illa.  

 
Upplevelsen av att hjälpa någon och göra en insats verkar viktig för många barn och verkar även 

fungera som hjälp att orka med eventuella svårigheter (Höjer & Nordenfors, 2006). Att vara 

familjehem lär barnen att livet kan se väldigt olika ut för olika människor. Livslärdomarna de får är 

inte det enda barnen beskriver som positivt med att vara familjehem, de uppskattar även att bli en 

större familj med fler syskon, allra helst yngre (a.a.). 

 
För många förändrades familjen när man blev familjehem, i vissa fall upplevde barnen den inte 

längre som sin egen (Nordenfors, 2006). Barnen kände att de behövde tänka mer på hur de uttryckte 

och betedde sig även i sitt eget hem (Twigg, 1994). Höjer & Nordenfors (2006) beskriver hur barn 

upplevt att familjen förlorat sin unikhet, och t.ex. blivit mindre flexibel och inte kan prata på samma 

sätt som förr. Saker man gjorde tidigare, exempelvis resor, kan vara svåra att genomföra eftersom 

familjen blivit för stor, eller för att fostersyskonen inte klarar av det (a.a.). 

 
Twigg (1994) reflekterar över barnens tendens att ofta fokusera på det positiva när de beskriver sina 
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erfarenheter, han problematiserar detta och menar att det kan tyda på en ovilja att kritisera de egna 

föräldrarnas val. 

2.3.1 Relationen till föräldrar och syskon 

Tidigare forskning visar att barnen upplever att relationerna till föräldrarna ofta förändras då 

fostersyskon kommer in i familjen. Många barn upplever att fostersyskonen kräver mycket av 

föräldrarnas tid och engagemang, vilket innebär att det blir mindre kvar åt dem själva (se Höjer & 

Nordenfors, 2006; Poland & Groze, 1993; Spears & Cross, 2003; Younes & Harp, 2007).   

Somliga tycker att detta är något positivt som medfört att de blivit mer självständiga (Nordenfors, 

2006) medan andra upplever det svårt att hantera (Höjer & Nordenfors, 2006). Ett sätt att hantera 

den förändrade familjesituationen kan vara att dra sig undan (Twigg & Swan, 2007). För att skapa 

distans mellan sig själv och fostersyskonen kan barnet även behöva distansera sig från föräldrarna, 

eftersom föräldrarna upplevs som så involverade i fosterbarnen (a.a.).  

 
Kaplan (1988), som utgått från ett psykologiskt perspektiv, menar att barnen kan uppleva 

separationsångest till föräldrarna då fostersyskonen kommit. Poland och Grozes (1993) studie visar 

att barnen var mer välvilligt inställda till fostersyskonen om de upplevde att föräldrarna fördelade 

tiden jämnare mellan dem och fosterbarnen. Barnen kan förstå att fosterbarnens behov prioriteras, 

men kan ändå uppleva sig förbisedda och känna avundsjuka (Höjer & Nordenfors, 2006; Twigg & 

Swan, 2007). Avundsjukan kompliceras ytterligare genom skuldkänslorna den medför (Twigg & 

Swan, 2007). Höjer och Nordenfors (2006) beskriver hur barnen kan uppleva sina problem små 

jämfört med fostersyskonens och att de därför kan känna skuld när de inte tycker föräldrarna ger 

dem tillräcklig tid. 

 
Flertalet barn beskriver hur de upplever att föräldrarna förväntar sig att de ska vara duktiga, goda 

förebilder, och ofta kunna klara sig själva (Höjer & Nordenfors, 2006; Twigg & Swan, 2007). Detta 

kombinerat med föräldrars bristande tid och engagemang kan resultera i att barnen ogärna vänder 

sig till föräldrarna för stöd (Twigg & Swan, 2007).  En annan anledning till att barnen väljer att inte 

vända sig till föräldrarna kan vara att de förstår föräldrarnas stressade situation och inte vill öka 

stressbördan (a.a.). 

 

När fosterbarnen kommer in i familjen kan det även påverka relationen till syskonen, även om de 

flesta barn anger att den är oförändrad (Höjer & Nordenfors, 2006). Exempel på hur relationen kan 

förbättras är att man kommer närmare varandra då man enas för att ta hand om fostersyskonen, eller 
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att man får ökad förståelse för komplicerade relationer och därför uppskattar varandra mer. Vissa 

har upplevt att relationen försämrats av de konflikter fosterbarnets placering medfört eller av 

konkurrensen som uppstår då ett nytt syskon kommer in i systemet (a.a.). 

2.3.2 Relationen till fostersyskonen 

Såväl relationen till som känslorna inför fostersyskonen kan vara komplex (Kaplan, 1988). Att ha 

fostersyskon kan skapa en rollförvirring hos barnen, vilket kan medföra svårigheter att veta vilken 

relation man ska ha till varandra (Martin, 1993). Samtidigt som de kan likna varandra och vara 

jämngamla kan de ha olika roller i familjen och därför agera på olika villkor. Fosterbarnen kan ha 

upplevt svårigheter och behöva anpassa sig till ett ”normalt liv”, samtidigt som familjehemmet 

måste anpassa sig efter fosterbarnen. Ofta förväntas de egna barnen anpassa sig efter fosterbarnens 

behov (a.a.). Familjedynamiken förändras när fostersyskon kommer och barnet tvingas omförhandla 

sin roll i familjen såväl som relationerna till övriga familjemedlemmar (Twigg, 1994). Relationen 

till fostersyskonen kan återigen ändras i tonåren då barnen kan bli osäkra på om det ska relatera till 

fosterbarnen som jämbördiga eller mer inta en föräldraroll (Thompson & McPherson, 2011). 

Twiggs studie visar att barnen upplever fosterbarnen som ett hot mot deras roll i familjen. Särskilt 

hotade känner sig barn med jämnåriga fostersyskon eftersom de konkurrerar om samma saker, och 

ibland vänner (a.a.). Ett exempel på hur detta kan vara problematiskt är det Höjer och Nordenfors 

(2006) kallar ”identitetsstöld”. Detta innebär att fosterbarnen försöker bli som de egna barnen 

exempelvis genom att se ut och bete sig på samma sätt. Barnen upplever detta oerhört frustrerande 

och något av det jobbigaste med att ha fostersyskon. Detta är ett exempel på när tanken på barnen 

som förebilder går över styr (a.a.). 

 
När fostersyskonen kommer riskerar barnen att på olika sätt utsättas för deras aggressioner (Twigg 

& Swan, 2007). Barnen måste ha tillräcklig förmåga att kunna bemästra de krävande situationer och 

svåra känslor som kan uppstå (Martin, 1993). Att dela familjen med andra skapar lätt svartsjuka hos 

barnen (Younes & Harp, 2007). Samtidigt kan svartsjuka riktas åt andra hållet, fosterbarnen kan 

avundas barnen deras självklara plats i familjen (Höjer, 2001). 

 
Att få fostersyskon är ofta också positivt, man kan få någon att umgås och ha roligt med (Spears & 

Cross, 2003) och ofta upplevs de som ”riktiga” syskon och blir viktiga personer för barnen (Höjer 

& Nordenfors, 2006). Om fostersyskon då behöver flytta kan det upplevas som att förlora ”riktiga” 

syskon (Younes & Harp, 2007).  
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2.4 Delaktighet 

Barns uppväxt ser annorlunda ut idag än den gjorde för bara en generation sedan och synen på barn 

förändras i samband med samhällets utveckling (Bäck-Wiklund, 2009). De synsätt som vuxit fram 

under 1900-talets senare del fokuserar främst på vad ett barn är och hur uppväxtvillkoren ser ut 

(Berg Eklundh, 2010). I forskningen om barn har två perspektiv tydliggjorts; ett där barn ses som 

objekt i behov av skydd och omsorg (omsorgsperspektiv) och ett där barn ses som aktörer med 

rättigheter och kompetens (rättighetsperspektiv)(Eriksson & Näsman, 2008). FN's barnkonvention 

som antogs 1989 kombinerar synen på barn som aktörer, med synen på dem som i behov av omsorg 

och skydd (a.a.). I Sverige har barnkonventionen ratificerats och är juridiskt bindande, genom att 

svenska lagar har anpassats efter den (UNICEF Sverige, 2008).   

 
Trots att perspektiven ofta kombineras sätts de även i motsats till varandra vilket gör att barn i 

mindre utsträckning får komma till tals och bli delaktiga då omsorgsperspektivet sätts främst 

(Nordenfors, 2010). Resultaten från olika typer av forskning visar att barn själva upplever sig ha lite 

makt och att de inte blir hörda (a.a.). Genom att kombinera synen på barnet som både kompetent 

aktör och någon i behov av omsorg ges barnet möjlighet till delaktighet utan att utlämnas till sin 

egen kraft och förmåga (Berg Eklundh, 2010). Barn måste göras delaktiga utifrån sina egna 

förutsättningar och därför även få omsorg och ibland skydd. Man behöver lyssna på barn utifrån den 

roll och kunskap de har och inte bara utifrån de vuxnas perspektiv (a.a.).  Barn ses ofta som 

omsorgsmottagare, men samtidigt bör man komma ihåg att barn även är kapabla att ge omsorg, 

något som Höjer och Nordenfors (2006) tar upp angående barns delaktighet i 

familjehemsprocessen. Barn kan i dessa sammanhang inte enbart ses som fristående individer utan 

måste även ses som anhöriga eller närstående (Berg Eklundh, 2010). Som närstående blir barnen 

delaktiga i en situation som de inte själva har valt, men ändå måste hitta ett sätt att förhålla sig till 

(a.a.). Detta blir synnerligen aktuellt med barnen till familjehemsföräldrar som blir närstående till 

fostersyskonen.  

2.4.1 Delaktigheten för de egna barnen i familjehemmet 

Flera studier visar att både vuxna och barn tycker att barnens delaktighet är viktig i 

familjehemsprocessen och barnen tycker själva att de behöver involveras mer redan i processen att 

bli familjehem (se Martin, 1993; Spears & Cross, 2003). När barnen är delaktiga i beslutet att bli 

familjehem och fått god information om vad det innebär verkar det underlätta i relationen med 

fostersyskonen och skapa en mer positiv bild av att vara familjehem (Höjer & Nordenfors, 2006). 

Höjer (2001) kom fram till att föräldrarna oftast gjort barnen delaktiga i beslutet, men barnen har i 



 

14 
 

vissa fall upplevt att det inte funnits någon verklig möjlighet att säga nej då föräldrarna redan varit 

fasta i sitt beslut (Höjer & Nordenfors, 2006).  

 
I hur stor utsträckning socialtjänsten gör barnen delaktiga i beslutet och i arbetet med fosterbarnen 

varierar och verkar aningen slumpartat (Höjer & Nordenfors, 2006). Socialtjänsten möter alla barn i 

det inledande skedet tillsammans med hela familjen, men det blir oftast inget enskilt samtal. 

Ungefär en fjärdedel av barnen i studien efterfrågar mer kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten 

talar sällan med de egna barnen i familjehemmet under placeringens gång, fokus ligger på 

fosterbarnen och familjehemsföräldrarna (a.a.). Höjer och Nordenfors menar att den sporadiska 

kontakten med barnen kan bero på dels osäkerhet hos socialtjänsten kring hur barnen ska inkluderas 

i den här typen av frågor och dels uppfattningen att barnen inte är en viktig del i omsorgsarbetet.  

 
Höjer (2001) beskriver hur föräldrarna upplever att de egna barnen varit en viktig resurs i arbetet 

som familjehem genom allt från barnpassning till att hjälpa fosterbarnen att komma in i 

familjerutinerna. Barnen själva uttrycker att de tar ansvar för sina fostersyskon på en rad olika sätt 

(Nordenfors, 2006). De är känsliga för fostersyskonens behov och kan anpassa sitt beteende för att 

hjälpa fostersyskonen och oroar sig för hur det går för dem (Höjer & Nordenfors, 2006). Barnen 

försöker även hjälpa fostersyskonen att skaffa vänner och försöker behandla dem som ”riktiga” 

syskon. Barnen upplever sig också behjälpliga genom att tillåta att fostersyskonen får mer tid och 

uppmärksamhet från föräldrarna. Barnen får också i sin position ett annat perspektiv på 

fostersyskonens situation och får kanske även information av fostersyskonen som vuxna inte får. 

Många barn upplever därför att de vuxna lyssnar alltför lite på deras upplevelse och kunskap om 

fostersyskonen (a.a.). Delaktigheten kan även innebära svårigheter, exempelvis när information inte 

får föras vidare till fostersyskonen, eller när fostersyskonet berättat något i förtroende (Spears & 

Cross, 2003). 

 

2.5 Stöd  

Information och förberedelse utifrån anses nödvändigt för även om föräldrarna försökt förbereda 

barnen så har det i vissa fall har varit lite av en chock hur det verkligen var att ta emot ett fosterbarn 

(Younes & Harp, 2007). Barnen i Martins (1993) studie uttrycker att de vill vara ordentligt 

förberedda på hur det kommer att bli och Martin argumenterar för att barnen behöver mer än ett 

eller två samtal för att vara förberedda. Informationen bör innefatta både vad det innebär att få 

fostersyskon och information om just det fosterbarnet som kommer; förklaringar till varför barnet 

behöver bo i familjehem och vad han/hon varit med om tidigare (a.a.). 
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Några studier har visat på att även om familjehemsföräldrarnas egna barn fått information innan de 

blev familjehem skulle de önskat mer, t.ex. en utbildning eller ett nätverk för barn i samma situation 

(se Poland & Groze, 1993, Spears & Cross, 2003). Barnen vill få möjlighet att ta upp mer känsliga 

frågor med andra som har liknande upplevelser (Poland & Groze, 1993). Watson och Jones (2002) 

har, i sin enkätstudie, funnit att enbart de sjutton (av drygt hundra) respondenter som deltagit i 

stödgrupp upplevde att socialtjänsten lyssnat tillräckligt på dem. Spears och Cross (2003) tar upp att 

den organisation de är kopplade till låter barnen träffa någon med samma erfarenhet innan familjen 

blir familjehem, vilket barnen i studien utrycker sig positiva till och önskar mer av. Barnen upplever 

att de får det starkaste stödet från föräldrar och biologiska syskon, men när familjen befinner sig i 

mer stressade perioder skulle de önska stöd från någon utanför familjen (a.a.). I Höjer och 

Nordenfors (2006) studie önskar barnen att de skulle få ”handledning” när svåra situationer uppstår 

med fostersyskon och på så sätt uppmärksammas och få stöd. Det viktigaste är att få dela med sig 

av sina upplevelser, både som avlastning och för att de tycker att deras kunskap bör tas tillvara 

(a.a.). Forskningen visar att barnen skulle vilja ha ett större erkännande från socialarbetare och bli 

lyssnade på i större utsträckning (Twigg & Swan, 2007). Om socialarbetarna spenderade mer tid 

med familjehemsföräldrarnas egna barn skulle de lättare kunna hjälpa familjen i tuffa tider och det 

skulle även underlätta för föräldrarna (Poland & Groze, 1993). Även Twigg (1994) argumenterar 

för ett ökat stöd till barnen, möjligen genom stödgrupper. 

 

2.6 Sammanfattning 

Att få fostersyskon kan beskrivas som mångfacetterat och upplevas skiftande av olika barn och i 

olika situationer. Att det innebär en stor förändring när familjen tar emot ett fosterbarn är 

genomgående i tidigare forskning, ofta påverkas man i både positiv och negativ riktning. Det som 

verkar svårast för barnen är hur relationen till föräldrarna och familjesammanhållningen förändras. 

Det positiva är lärdomarna om livet man får och att få vara delaktig i att hjälpa någon annan.  

Forskningen visar på vikten av barnens delaktighet både i processen att bli familjehem och medan 

de är familjehem. Behovet av delaktighet i form av information har ett starkt samband med det 

behov av stöd som barnen ger uttryck för. 
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3. Teoretiska perspektiv 

3. 1 Teorival 

De teoretiska perspektiv vi valt är Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang, KASAM, 

samt som komplement en teoretisk modell av Heidbuurt (1995) om upplevelsen av vem som tillhör 

familjen. Teorierna valdes utifrån den tidigare forskningen då vi sett ett samband mellan de centrala 

begreppen inom KASAM och det som tidigare forskning beskriver som viktigt för barnens 

upplevelser av att vara familjehem. Heidbuurts modell baseras på hennes egen studie kring 

biologiska barn i familjehem och är därför högst relevant. Detta kapitel inleds därför med en 

presentation av KASAM och kopplingen till vårt område för att sedan gå vidare till 

familjetillhörighetsmodellen. Kapitlet avslutas med en teorireflektion.  

 

3.2 Känsla av Sammanhang - KASAM 

Känsla av sammanhang är en teori utvecklad av Aaron Antonovsky som undersöker hur liknande 

händelser påverkar människor på olika sätt (Forinder & Hagborg, 2008). KASAM är en form av 

bemästringsteori och fokuserar på vad som gör att personer klarar påfrestande situationer 

(Sommerschild, 1999). Antonovsky vänder i sin forskning fokus från att studera hur sjukdom 

skapas till att fokusera på hur hälsa skapas, d.v.s. ett salutogent tänkande istället för ett patologiskt. 

Enligt Antonovsky ska kaos ses som normaltillståndet och alla behöver finna ett sätt att förhålla sig 

till detta. Hur stressande och svåra en person upplever påfrestningar beror på hur stark känsla av 

sammanhang man har (Forinder & Hagborg, 2008).  

KASAM innefattar tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). 

 Begriplighet - jag vet, förmåga att strukturera och förstå sin omgivning.  

 Hanterbarhet - jag kan, att uppleva sig kapabel att klara av situationen, själv eller med 

andras hjälp. Det är viktigt att inte betrakta sig som ett offer utan som en aktör som kan 

påverka sin situation.  

 Meningsfullhet - jag vill, att kunna se en emotionell såväl som kognitiv mening i det som 

händer, samt kunna se på det som något värt att engagera sig i.  

 
Antonovsky (1991) menar att de tre centrala begreppen kan rangordnas efter hur viktiga de är för att 

skapa känsla av sammanhang. Meningsfullhet är den mest betydelsefulla aspekten eftersom den 

utgör grunden för såväl begriplighet som hanterbarhet. Därpå följer begriplighet som i sin tur kan 
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fungera som grund för hanterbarheten. De tre komponenterna samverkar och bygger på varandra, 

men meningsfullheten verkar ha något större betydelse för hur högt eller lågt KASAM man har 

(a.a.).  

 
KASAM skapas främst av vad man upplever i livet, med störst fokus på det man upplever som barn 

och ung vuxen. Små och stora händelser i livet påverkar hur man lär sig att uppfatta omgivningen 

och meningen med det man gör. Omgivningens bemötande, kanske framför allt föräldrarnas, skapar 

en grund för hur man ser på det som möter en i livet, alltså hur begripligt, hanterbart och 

meningsfullt livet ter sig (Antonovsky, 1991). Hur stark ens eget KASAM är har betydelse för om 

man upplever händelser som stressande eller inte, men också för hur långvarig stressen blir. 

Begreppet generella motståndsresurser används för att beskriva hur man genom att se mönster i sitt 

liv kan skapa mening i tillvaron (Gjærum, 1999). Detta har samband med begripligheten som 

fordrar en viss förutsägbarhet i livet (Lindstein, 2001). Bemästring är inte en strategi som enbart 

används i dysfunktionella familjesystem utan gäller generellt, vilket enligt Gjærum (1999) innebär 

att vi kan lära oss om bemästring från ”normalfamiljer”. Som tidigare nämnts menar Antonovsky 

(1991) att kaos är en del av livet även i ”normala” familjer. Det finns vissa stora händelser i livet, 

vilka Antonovsky benämner som livshändelsestressorer, såsom närståendes död, personlig 

framgång, pensionering eller att få en ny familjemedlem, vilka människan inte har några 

automatiska reaktioner på. Det viktiga är inte händelserna i sig utan vad som händer sen och de 

konsekvenser de får.  Det kan få positiva, negativa eller inga följder alls för personen i fråga 

beroende på styrkan i personens KASAM (Antonovsky, 1991). En av de största skyddande faktorer 

man kan se i samband med KASAM är hoppfullhet; med hopp för framtiden minskas en hel rad 

risker vilket ger ett bättre KASAM (Nagy, 2004). Hoppfullhet skapar samtidigt ett gott KASAM. 

Enligt Olsson, Hansson, Lundblad och Cederblad (2006) är KASAM ett mångfacetterat begrepp 

som kräver att man studerar många aspekter av individers liv och där familjerelationerna har en 

central roll.  

 
Under 1990-talet såväl som 2000-talet har man byggt vidare på KASAM och nya mätinstrument har 

utvecklats och prövats (se Nagy, 2004; Olsson, m.fl., 2006; Skerfving, 2009). Malka Margalit har 

utvecklat BarnKASAM vars mål är att mäta känsla av sammanhang hos barn på samma sätt som 

hos vuxna (Nagy, 2004). Vi kommer inte gå närmare in på BarnKASAM och andra mätinstrument 

då vi inte kommer mäta intervjupersonernas KASAM, utan endast använda KASAM som teoretisk 

utgångspunkt i analysen av resultaten.  
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3.2.1 Känsla av sammanhang för barn  

Som tidigare nämnts utvecklas känsla av sammanhang främst när man är barn eller ung vuxen 

(Antonovsky, 1991). Näsman (1998) lyfter fram att familjen anses vara den viktigaste delen i barns 

liv och därför bör betyda mycket för utvecklandet av KASAM. Genom av ha en lagom stressnivå 

inom familjen stärks barnets KASAM, men blir det alltför mycket stress försvagas KASAM istället. 

För barn behöver hanterbarhet och begriplighet inte bygga på den egna förmågan, utan kan skapas 

utifrån viktiga vuxnas förmåga att klara av och förstå saker (a.a.). Om de vuxna klarar av, alltså 

bemästrar, påfrestningar skyddas barnet från stress medan erfarenheter av vuxna som inte kan 

bemästra situationen skapar tvivel hos barnet kring den egna förmågan (Gjærum, 1999).  

Ett högt KASAM hos föräldrarna behöver dock inte alltid innebära ett högt KASAM hos barnen då 

man trots högt KASAM kan vara fylld av maktfullkomlighet, så man själv tar allt ansvar, och 

barnet inte ges möjlighet att utveckla sina egna förmågor (Sommerschild, 1999).  

 
Erfarenheter av att få vara delaktig, och någon som får vara med och bestämma snarare än någon 

andra bestämmer över, möjliggör för barnet att känna sig som subjekt istället för objekt (Näsman, 

1998). Sommerschild (1999) lyfter i sin modell för bemästrandets villkor fram att utöver 

samhörigheten med familj och kringliggande nätverk är också känslan av att vara till nytta, samt 

möjligheten att både få och ta ansvar viktig för ens förmåga att bemästra. Upplevelsen av att vara 

delaktig är starkt kopplad till meningsfullhet vilket ger möjlighet att känna hopp inför framtiden 

(Lindstein, 2001). Havik (1999) beskriver hur fosterföräldrar behöver se mening i sitt arbete för att 

kunna skapa en god miljö uppväxtmiljö för fosterbarnen och detta anser vi även kan gälla för 

barnen. För att själv kunna få mening i saker kan man ofta behöva hjälp för att förstå varför saker 

händer, t.ex. varför fosterbarnen beter sig som de gör (Havik, 1999).  

 

3.3 Heidbuurts familjetillhörighetsmodell 

På 1970-talet skrev den framstående familjeterapeuten Minuchin (1976) om hur subsystem inom en 

familj kan se ut och hur de samspelar. Med subsystem menas exempelvis mamma-pappa systemet, 

syskonsystemet och förälder-barn systemet. Gränserna mellan familjens subsystem kan vara olika 

tydliga. Både alltför stängda system och alltför öppna system skapar dysfunktionalitet, men alla rör 

sig på en skala däremellan. Minuchin beskriver hur identiteten kan skapas i förhållande till familjen 

och familjerelationerna, t.ex. att man har en identitet som någons barn, förälder eller syskon.  
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Heidbuurt (1995) har utifrån empirin2 i sin masteruppsats skapat en teoretisk modell kring hur 

familjehemsföräldrarnas egna barn upplever familjen och vilka som tillhör den. Heidbuurts modell 

påminner om Minuchins teori, men Heidbuurt betonar att hennes modell handlar om 

intervjupersonernas upplevelser snarare än faktiska omständigheter. Hon menar att alla familjer hon 

grundat sin modell på, är att betrakta som funktionella. Tidigare forskning visar att för 

familjehemsföräldrarnas egna barn är det av vikt att skapa begriplighet, i enlighet med KASAM, 

kring vilka som ingår i familjen. Genom att reflektera kring vilka som tillhör familjen och vilka som 

bara bor i hemmet gör man vardagen begriplig och hanterbar. Fig. 1. visar en familj med öppna 

gränser där inte bara den biologiska familjen ingår i begreppet familj utan även de fosterbarn som 

bor i familjen. När fosterbarnen flyttar upplevs de oftast inte längre som en del av familjen - 

hemmet och familjen är i någon mån synonymt (a.a.). 

 

 

       

 

 

 

 

Fig. 1. Familj med öppna gränser  Fig. 2. Överlevnadsstrategi i familj med öppna gränser 

 
I fig. 2. visas en för barnen möjlig överlevnadsstrategi, nämligen att distansera sig från familjen 

(Heidbuurt, 1995). Distanseringen kan bero på att barnen upplever det alltför svårt att engagera sig 

känslomässigt i nya fosterbarn. Strategin är vanligast hos äldre barn och när fosterbarnets beteende 

är påfrestande.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Familj med solid kärna  Fig. 4. Familj med selektiv integration av andra  

                                                
2 Heidbuurt genomförde nio enskilda intervjuer, fem med barn som fortfarande bodde hemma och fyra med vuxna 

barn till familjehemsföräldrar. Därefter genomfördes två fokusgrupper med fem föräldrapar där resultaten 
(avpersonifierade) från barnens intervjuer diskuterades.  
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Ett annat sätt att uppfatta familjen på visas i fig. 3, nämligen familjen med den solida kärnan 

(Heidbuurt, 1995). Detta innebär att man skiljer på familjen, som bara innefattar den biologiska 

familjen, och hemmet som även innefattar de fosterbarn som bor där. Det här kan också fungera 

som en sorts distansering, ett känslomässigt skydd, från fostersyskonen som kan komma och gå 

utan att det påverkar familjehemsföräldrarnas egna barn särskilt mycket. I vissa fall kan gränserna 

till familjen öppnas för några fosterbarn, oftast de som stannar länge vilket visas i fig. 4. På det här 

sättet kan barnen skilja mellan tillfälliga, eller nyanlända, fosterbarn och de som bott i familjen 

länge (a.a.). 

 

3.4 Teorireflektion 

KASAM, precis som andra bemästringsteorier, används oftast i forskning kring utsatta barn eller 

barn i riskgrupper och har även använts i studier om familjer med funktionshindrade barn 

(Sommerschild, 1999). Höjer och Nordenfors (2006) gör en koppling mellan upplevelsen av att ha 

ett funktionshindrat syskon och att ha ett fostersyskon, då båda handlar om situationer där det 

största fokuset läggs på barnet med ”svårigheter”. Med utgångspunkt i dessa paralleller och 

familjerelationens vikt i utvecklandet av KASAM anser vi det högst relevant för vår studie.  

 
En annan kritisk reflektion kring KASAM är att Antonovsky främst fokuserar på yttre 

omständigheter som skapande av KASAM och inte i tillräcklig utsträckning diskuterar de inre 

subjektiva faktorer som också har betydelse för hur man hanterar stress (Kumlin, 1998). Ett 

exempel på detta kan vara att man inte ger tillräckligt utrymme för andlighet (Nilsson, 2002). 

KASAM hävdas vara en neutral teori i förhållande till kulturella värden, vilket ska göra den 

användbar över kulturella gränser, men detta ställer sig Gjærum (1999) frågande till. Kan vi 

verkligen avskriva den betydelse kulturen har både för den som skapat teorin och de som ska 

studeras utifrån den? Detta är något som har varit viktigt för oss att ha i åtanke under analysen 

speciellt när vi sett på vad som kan ha gett individerna en känsla av sammanhang.   

 
Westman (1998) har problematiserat huruvida man ska se KASAM som ett psykologiskt fenomen 

eller som en sociologisk teori. Genom att KASAM kan uppfattas som en blandning av sociologi och 

individualpsykologi kan det vara svårt att få en enhetlig bild av teorin (Theorell, 1998). I vår 

uppsats har vi främst använt oss av KASAM som en sociologisk teori och har därför behövt vara 

medvetna om att KASAM kan uppfattas på andra sätt. 
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Det man kan invända mot angående användandet av Heidbuurts modell är att den är framlagd i en 

masteruppsats. Vi anser dock att det faktum att etablerade forskare, bl.a. Twigg & Swan (2007) 

refererar till studien visar på en särskild kvalitet.  
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4. Forskningsmetod  

4.1 Metod 

Vi har valt en kvalitativ metod och genomfört enskilda forskningsintervjuer, vilket är en passande 

metod för att ta del av människors egna upplevelser och erfarenheter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wägnerud, 2007). Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från våra tre teman; 

a)lärdomar och erfarenheter, b)delaktighet, c)stöd (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer gav vi oss möjligheten att anpassa oss efter situationen och vad som 

kom upp i samtalet (a.a.). Intervjuerna gav rum för svar som vi inte väntat oss, på ett annat sätt än 

när man använder sig av t.ex. frågeformulär (Esaiasson, m fl. 2007). På det sättet kunde vi komma 

närmare det personen verkligen ville säga och menade. Fokus i kvalitativa intervjuer är inte att få 

fram statistiska resultat utan att synliggöra intervjupersonens upplevelse av det vi vill undersöka 

(a.a.). Vi har haft möjlighet att ställa tolkande frågor för att se att vi förstått rätt och ställa 

följdfrågor för att följa upp intressanta spår i det intervjupersonen sagt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi har i intervjuguiden (se Bilaga 1) valt att undvika alltför ledande frågor för att inte påverka 

intervjupersonens berättelse, detta hade vi även i åtanke under intervjun i de följdfrågor vi ställde 

(a.a.).  

 

4.1.2 Metodöverväganden 

Från början var vår avsikt att använda fokusgruppsintervjuer då det skulle kunna hjälpa oss att få en 

bredare bild av området. (Wibeck, 2000). Då vi hade svårigheter att få tillräckligt många deltagare 

valde vi att istället genomföra enskilda intervjuer. 

 

4.2 Vetenskapsteoretiska överväganden 

I uppsatsen har vi haft en hermeneutisk ansats. Inom den hermeneutiska traditionen menar man att 

människan har intentioner med sina handlingar oavsett hur absurda de kan te sig för en yttre 

betraktare (Sjöström, 1994). Forskarens uppgift är att tolka handlingar och utsagor och hitta den 

bakomliggande meningen (a.a.). Tolkningen har för oss inneburit en växling mellan att se texten i 

sin helhet respektive tolkningar av delarna, samt deras samspel, utifrån det som kallas den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009). En grundtanke inom hermeneutiken är att all 

förståelse bygger på någon form av förförståelse som utgör en referensram inom vilken 
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tolkningarna kan göras (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

  

4.3 Urval och avgränsningar 

I studien användes ett icke-slumpmässigt urval, eftersom familjehemsföräldrarnas egna barn kan 

vara svåra att nå, då något register över dem inte existerar (Esaiasson m fl., 2007). Vi har 

kombinerat ett självselektionsurval med ett kriterieurval. Självselektionsurvalet innebär att 

intervjupersoner som vill delta själva fått kontakta oss efter att ha läst ett informationsbrev (a.a.). Vi 

har av kommunerna i FoU Nordost fått hjälp med att skicka ut introduktionsbrev (se Bilaga 2) till 

familjehem de har kontakt med och därefter har intresserade fått höra av sig. Dessutom har vi 

spridit information om studien i vår bekantskapskrets vilket har gett nya kontakter som varit 

intresserade av att delta, och dessa har då fått läsa ett introduktionsbrev (se Bilaga 3). Genom 

kontakten med kommunerna fick vi två intervjupersoner, och de övriga fyra har vi fått kontakt med 

via vår bekantskapskrets. Vi annonserade även på Socialhögskolan i Stockholm och på 

diskussionsforumet på www.familjehemmet.se, men detta resulterade inte i några intervjuer. 

De personer som visat intresse har prövats mot våra kriterier innan intervju bokats (Dalen, 2008). 

Våra kriterier, som är våra avgränsningar, är: 

 Intervjupersonerna ska vara mellan 18 och 45 år, då vi ur etisk synpunkt finner det 

lämpligast att intervjua vuxna som i någon mån lämnat familjehemmet. För att slippa alltför 

stora skillnader i hur lagstiftningen såg ut när man var familjehem har vi valt en övre 

åldersgräns på 45, vilket innebär att man varit under femton när Socialtjänstlagen 

(1980:620) trädde i kraft.  

 Familjen ska ha varit familjehem minst ett år så de hunnit få längre erfarenhet av att vara 

familjehem.  

 Familjen ska inte enbart ha varit kontaktfamilj eller jourhem, men kan även haft denna typ 

av uppdrag. 

 Familjen ska ha varit familjehem i Sverige. 
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4.4 Genomförande  

4.4.1 Operationalisering 

För att kunna genomföra undersökningen behövde syftet brytas ner i mer lättförståeliga delar 

(Esaiasson m fl. 2007). Vi har därför främst utgått från de tre begreppen i vårt syfte och 

frågeställningar; a)lärdomar och erfarenheter, b)delaktighet samt c)stöd. Dessa operationaliserades 

med hjälp av tidigare forskning och frågorna utformades så att KASAMs begrepp; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet skulle bli applicerbara på resultaten. Detta gjordes dels för att 

underlätta för intervjupersonerna att dela med sig av sina erfarenheter och dels för att underlätta 

analysen av empirin utifrån KASAM (a.a.). Intervjuguiden (se Bilaga 1) utvecklades utifrån våra tre 

teman, och under utformandet hade vi KASAMs begrepp i åtanke. 

 
Eftersom vi ville ta del av intervjupersonernas subjektiva upplevelser ansåg vi det inte nödvändigt 

att definiera begreppen åt dem. Vi var främst intresserade av den mening deltagarna själva lägger i 

begreppen. 

 

4.4.2 Intervjuer  

När potentiella intervjupersoner kontaktade oss stämde vi av att de matchade våra uppställda 

kriterier varefter intervjuerna bokades. Intervjuerna genomfördes 11.11.14–11.11.29. 

Intervjuplatserna valdes utifrån intervjupersonernas önskemål. Två intervjuer skedde i respektive 

intervjupersons hem för att det skulle fungera praktiskt för dem. De övriga hölls på allmänna platser 

såsom bibliotek, skola och kyrkolokaler. Intervjuerna var enskilda och hölls i grupprum eller 

liknande, och blev 35-55 minuter.  

 
Vid de tre första intervjuerna valde vi att närvara båda två, en agerade intervjuare och den andra var 

ljudupptagningsansvarig. Detta gjordes för att säkerställa att frågorna ställdes på liknande sätt och 

att ingen av oss färgades alltför mycket av tidigare förförståelser. Därefter genomfördes de övriga 

intervjuerna var för sig. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades, och under 

transkriberingen användes skriftspråk och vissa dialektala uttryck ändrades för att försvåra 

identifiering. 
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4.4.3 Analys 

Analysen påbörjades i någon mån redan under intervjuerna. Större delen av analysen genomfördes 

under resultatsammanställningen och i efterföljande arbete.  Analysen genomfördes i två steg, där 

det första var att kategorisera intervjumaterialet utifrån uppsatsens tre huvudteman (Halvorsen, 

1992). Därefter följde steg två som innebar kategorisering utifrån KASAMs huvudbegrepp samt 

Heidbuurts familjetillhörighetsmodell med hjälp av tankekartor. Vi valde att främst fokusera på det 

som verkat positivt utifrån att KASAM är en del av det salutogena perspektivet där fokus läggs på 

det som ger hälsa och välbefinnande, de tveksamma eller negativa synpunkter som ändå 

framkommit sammanfattas under varje analysavsnitt. Under arbetet med tankekartorna studerades 

resultatet utifrån delbegreppen inom KASAM (a.a.). Vi fortsatte med att studera vad som 

sammanföll mellan de olika begreppen och reflekterade över hur detta kunde betraktas utifrån 

KASAMs övergripande salutogena perspektiv. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Styrkan i forskningsintervjuer är att man får möjlighet att komma väldigt nära sina 

intervjupersoners upplevelser och därmed kan få djupare förståelse (Esaiasson m fl. 2007). 

Samtidigt innebär denna metod att man förlorar den breda information som t.ex. en kvantitativ 

undersökning kunnat ge (a.a.). Intervjuernas djup kan variera kraftigt eftersom intervjupersonerna 

kan ha reflekterat olika mycket och kommit olika långt i sina tankar kring intervjuämnet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

En annan faktor som kan påverka resultatet enskilda intervjuer ger är intervjuaren, både genom sin 

personlighet, förförståelsen och sättet att ställa frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har därför 

under våra intervjuer försökt vara medvetna om hur vi talat och agerat. 

4.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser om man faktiskt undersökt det man avsett, och reliabilitet innebär hur väl 

undersökningen genomförts (Kvale & Brinkmann, 2009).  För att upprätthålla hög validitet och 

reliabilitet krävs noggrannhet i studiens alla steg, från planering till rapportering (a.a.). För oss har 

detta inneburit att ha genomskinlighet och tillgänglighet i arbetet samt att göra välgrundade 

antaganden och beslut. En aspekt vi reflekterade över under förberedelsearbetet, intervjuerna och 

vid analysen var frågornas utformning. Då vårt intresse rörde deltagarnas egen bild behövde vi 

begränsa ledande frågor och undvika att förutsätta hur saker varit (Kvale & Brinkmann, 2009). 



 

26 
 

Detta har varit viktigt att tänka på så att studien inte färgades alltför mycket av tidigare forskning. 

Eftersom en av oss har egna erfarenheter som barn till familjehemsföräldrar behövde hon reflektera 

över dessa erfarenheter och känslor, för att vara medveten hur det kunde påverka hennes tolkning 

och förståelse (a.a.).  

 
Reliabilitet innebär också huruvida studien kan upprepas av någon annan (Kvale & Brinkmann, 

2009). Skulle intervjupersonerna ge samma svar även i en andra studie? Vi har försökt vara tydliga 

med vad vi gjort och reflekterat över användandet av intervjuguiden. Olika intervjuare kan påverka 

intervjupersonerna på olika sätt och frågornas fokus kan variera (a.a.). Som tidigare nämnts försökte 

vi se till att frågorna ställdes på liknande sätt.  

 

4.5.2 Generaliserbarhet 

I en hermeneutisk ansats fokuserar man inte främst på möjligheterna att generalisera utan på den 

unika berättelse individen delger (Sjöström, 1994). Samtidigt kan man genom kunskap från flera 

individuella berättelser se mönster och likheter vilket kan ge en generaliserbar förståelse för en viss 

situation eller grupp (a.a.). Detta har även varit fokus i vår uppsats.  

 
Kvale och Brinkman (2009) säger att frågan om generalisering i kvalitativ forskning rör huruvida 

man kan se resultaten som allmängiltiga. Då vi har sett att upplevelsen av att vara fostersyskon kan 

se väldigt olika ut för olika individer kan vi inte säkerställa att det vi kommit fram till är 

allmängiltigt. Men vårt resultat kan ge en idé om hur det är för många att vara barn till 

familjehemsföräldrar och vad man kan efterfråga.  

 
Att använda självselektionsurval kan ge problem med generaliserbarheten eftersom deltagarna 

aktivt valt att medverka (Esaiasson m fl., 2007). 

 

4.6 Etiska överväganden 

I uppsatsen har vi försökt beakta etiska ställningstaganden inom följande områden; informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Informerat samtycke: Vid första kontakten informerades intervjupersonerna om vad studien innebar 

och hur deras uppgifter skulle hanteras avseende anonymitet och konfidentialitet (a.a.). Vi ville 

tydliggöra redan på ett tidigt stadium vad ett deltagande skulle innebära. Vi försökte tydliggöra 
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detta i introduktionsbrevet (se Bilaga 2 & 3). Genom detta förfarande försökte vi hjälpa 

intervjupersonerna att ge ett informerat samtycke till att delta. 

 
Konfidentialitet: Ett annat etiskt övervägande rörde fosterbarnen som indirekt skulle komma att 

beröras under samtalen kring familjehemmen. Även om vår studie inte fokuserar på fosterbarnen ser 

vi dem som väldigt viktiga och har bemödat oss om att visa dem respekt och förståelse i hur vi 

uttryckt oss kring dem både i intervjuerna och uppsatsen. Vi har även försökt underlätta för 

intervjupersonerna att tala respektfullt om dem och bevara deras anonymitet.  

 
Konsekvenser: Ännu en aspekt att ta hänsyn till är de konsekvenser studien kan få för deltagarna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Om de varit med om väldigt svåra situationer kan det kännas 

komplicerat att tala om även i nutid, därför var det viktigt för oss att vara uppmärksamma på om 

någon av intervjupersonerna verkade obekväm i intervjusituationen. Med tanke på de konsekvenser 

det kan få för deltagarna att vara med i en studie krävs det många etiska överväganden innan man 

väljer att intervjua barn under 18 år (Øvreeide, 2010). Eftersom vi har en så pass begränsad tidsram 

och inte har någon större erfarenhet av att prata med barn om denna typ av frågor fann vi det 

lämpligare att intervjua vuxna med erfarenheter av att vara familjehemsföräldrars egna barn.  

 
Forskarens roll: Som forskare är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse och hur egna 

erfarenheter påverkar studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom en av oss har egna erfarenheter 

som barn till familjehemsföräldrar behövde detta beaktas i varje steg av studien. När man har egna 

upplevelser finns det alltid en risk att man identifierar sig för starkt med intervjupersonerna, som 

Kvale & Brinkmann uttrycker det finns det en risk att ”go native”. För att motverka detta har vi 

försökt utnyttja att vi är två och att materialet bearbetas gemensamt.  
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5. Resultat 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Alla namn på intervjupersoner och deras familjer är fingerade, och vissa känsliga uppgifter har 

modifierats för att undvika identifiering. Två av våra intervjupersoner har lärt känna varandra i 

vuxen ålder och har möjligen pratat med varandra om sina upplevelser. Vi har beaktat detta, men 

väljer att inte ange vilka dessa två personer är för att bättre bevara deras anonymitet. 

 
Katarina, 20-25 år. Katarinas uppväxtfamilj bestod av hennes föräldrar, en jämnårig biologisk 

syster och en biologisk bror. Familjen har tagit emot fosterbarn så länge hon kan minnas. Då hon 

var yngre var det barn i hennes egen ålder, men numera är det främst tonårstjejer i någon form av 

utslussning. Det har dock funnits en mer permanent placering i Katarinas familj; Mia, som kom till 

familjen när hon bara var några månader och som Katarinas föräldrar nu övertagit vårdnaden för. 

Familjen har också varit jourhem i perioder.  

 
Malin, 20-25 år. Malin växte upp med båda sina föräldrar och två biologiska systrar, båda lite äldre 

än hon. Malin var i tio-års åldern när familjen blev familjehem, då kom en jämngammal pojke som 

stannade i familjen i ett år. Han följdes av en liten pojke som stannade en kortare tid. Sen kom en 

flicka som bara var några veckor; Sara som stannade i ca sex år. Familjen har även varit jourhem 

och det har oftast bott flera ungdomar i familjen. De har även tagit emot mammor med barn i en 

uthyrningsdel av bostaden. Under Malins tonårstid var det hennes mamma som var familjehem. 

 
Markus, 30-35 år. Markus uppväxtfamilj bestod av hans föräldrar och en äldre biologisk syster. 

Första fosterbarnet, Carl, kom till familjen när Markus var i sju-års åldern och bodde i familjen ett 

par år innan han flyttade tillbaka till sin biologiska mamma för att sedan återvända till familjen och 

stanna i två år till. Markus familj blev sedan kontaktfamilj för honom. Lite senare flyttade Louise, 

två och ett halvt år, in. Hon stannade i familjen till tonåren. Familjen tog även emot ett två 

månaders tvillingpar som stannade ett halvår i familjen.  

 
Pernilla, 35-40 år. Pernilla växte upp med sina föräldrar och en äldre biologisk syster. Familjens 

första fosterbarn kom när Pernilla var väldigt liten, och flickan som kom var bara några månader. 

Placeringen fick en dramatisk avslutning när flickorna var i sex-års åldern. En tonårstjej bodde 

också i familjen en kortare tid. Pernillas familj har även fungerat som jourhem och det har kommit 

yngre barn i perioder. När Pernilla var i de övre tonåren bodde en tjej som var några år yngre i 

familjen en längre period. Pernillas föräldrar hade även en långvarigt placerad tonårstjej efter att 
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Pernilla flyttat hemifrån.  

 
Peter, 35-40 år. Peter växte upp med sina föräldrar och en yngre biologisk syster. Han var i 

lågstadieåldern när de första fosterbröderna, jämngamla med honom, kom till familjen. De bodde 

där i åtta-nio år. När Peter gick i gymnasiet bodde en pojke hos dem, men placeringen avbröts efter 

ett par månader. Sedan blev familjen kontaktfamilj till två bröder i mellanstadieåldern. När 

bröderna inte längre kunde bo kvar hemma flyttade de in hos Peters familj, och under några 

månader tog familjen även hand om deras två yngre bröder. En av de äldre bröderna stannade i 

familjen till vuxen ålder medan den andra flyttade tillbaka till sin biologiska mamma redan efter ett 

par år.  

 
Sofia, 35-40 år. Sofias uppväxtfamilj bestod av hennes föräldrar och två biologiska systrar, Sofia 

var mellanbarnet. När hon var i mellanstadieåldern kom fosterbrodern Sam, ett och ett halvt, till 

familjen. Inledningsvis kom även Sams lillasyster, men hon placerades efter ett par månader i ett 

annat familjehem medan Sam blev kvar till vuxen ålder. 

 

5.2 Lärdomar och erfarenheter 

5.2.1 Relationen med fostersyskonen 

Den första upplevelsen av att få fostersyskon skilde sig mellan våra intervjupersoner. Pernilla var 

liten då hennes första fostersyster kom och minns inte hur det var innan. Katarina beskriver på 

liknande sätt att fosterbarn alltid har funnits i hennes familj. 

Vi har varit fosterhem så länge jag kan minnas, det finns till och med fosterbarn som jag 
inte kommer ihåg som mamma och pappa har berättat om. Så det här att det kommer och 
går personer i mitt liv är vardag. – Katarina 

 
Både Peter och Sofia beskriver en stor förväntan och glädje när fostersyskonen skulle komma, Peter 

liknar det vid ett barns känsla innan julafton. Samtidigt väckeas många frågor hos Peter då de första 

fosterbröderna kom och kunde äta fjorton mackor samma kväll för att dagen efter inte ens tycka om 

det brödet. Markus första fosterbror kom plötsligt och oplanerat, men han beskriver det ändå som 

positivt. För Malin var den första placeringen inte lika positiv eftersom hon upplevde en konkurrens 

om mamman och bråkade mycket med fosterbrodern. Hennes upplevelse av fortsatta placeringar 

var betydligt mer positiv.  

 
Hur relationen med fostersyskonen utvecklats har också varierat mellan intervjupersonerna. För 
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Sofia som bara haft en fosterbror blev denne med tiden alltmer en del av familjen och hon ser 

honom som sin lillebror. Relationen förändrades när fosterbrodern kom i tonåren, och Sofia 

upplevde att det ändå fanns en skillnad mellan den och relationen till sina biologiska systrar. 

Pernilla uppfattade som barn sin första fostersyster som ett ”riktigt” syskon. Markus beskriver sina 

fostersyskon som syskon, men upplever ändå en skillnad mellan dem och sin biologiska syster. Det 

verkar för alla intervjupersonerna svårt att sätta fingret på exakt hur relationen ser ut.  

 
... jag upplevde dem som riktiga syskon, men samtidigt alltid när folk frågar ”Vad har du 
för familj?” så blir det ”Jag har två fostersyskon och en biologisk syster” så blir det ju.  
– Markus 

 
Peter upplevde sina fosterbröder som syskon, men samtidigt levde de till stor del parallella liv. Den 

relationen var ganska lik den han hade med sin biologiska syster. Peter beskriver sig som närmare 

den fosterbror som bodde kvar i familjen till vuxen ålder. 

 
Det är svårt att förklara, inte riktigt som syskon men ändå [...] – Peter 

 
 
Katarina beskriver sina relationer till fostersyskonen som olika från fosterbarn till fosterbarn. Hon 

beskriver att vissa blir mer som kompisar då de är jämnåriga och umgås mycket.  

 

Det blir inte riktigt en kompisrelation eftersom man bor ihop men man blir ju som syskon 
fast ändå inte. –Katarina 

 
Det finns en stor skillnad i hur hon talar om den yngsta fostersystern, som föräldrarna nu har 

övertagit vårdnaden om; henne skulle hon aldrig kalla något annat än lillasyster. De hon beskriver 

som kompisar kallar hon syskon medan de bor i familjen.  

 

Jag räknar in alla som bor i familjehemmet, så länge de bor hos oss är de en del av 
familjen och det är aldrig någon skillnad. – Katarina 

 
Även Malins relationer till olika fostersyskon varierar. De som stannade längre i familjen blev mer 

som syskon, exempelvis Sara, men de flesta ser hon mer som kompisar. Malin beskriver hur de 

umgicks, precis som med vilka kompisar som helst.  

… de blir ju som kompisar också. Många var ju samma ålder [...] vi hade en kille som 
bodde hos oss, då hade vi ett syskonpar, han var ett år äldre än mig, som min syster. Och 
honom umgicks vi med, jag blev tillsammans med hans kompis, ja men du vet... så vi 
hängde med honom på helgerna och hans kompisar. – Malin 
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Hur man har umgåtts med fostersyskonen beror på ålder och relationen man utvecklat. För Sofia 

och Markus innebar det mycket barnpassning då de hade yngre fostersyskon. Både Markus och 

Pernilla berättar att de lekte med jämnåriga fostersyskon.  

 

För Pernilla var det stor skillnad mellan hur relationerna med olika fostersyskon såg ut. Det har 

berott både på att fostersyskonens olikheter och att de kommit till familjen under olika delar av 

Pernillas liv. Det var på ett sätt när hon var liten och lekte, och på ett annat när hon var tonåring och 

mer delaktig i omsorgen. Markus beskriver också en stor skillnad i relationen till fostersyskonen. 

 
Vi hade ju provat på det, då med Carl egentligen, så där det var ju den bilden man hade, 
man tyckte det var kul.[...] Mot vår familj har han alltid varit extremt lojal, plikttrogen, 
aldrig ljugit, aldrig, skulle aldrig.. det vore det sista han skulle göra att svika någon i vår 
familj.[...] Så det är väl det som är så stor skillnad då, mot Louise då som har ljugit jämt, 
hur mycket som helst bara hit och dit och hittat på och dragit till med allt möjligt.  
–Markus 

 
Relationerna till fostersyskonen har naturligtvis ändrats med tiden och blivit olika beroende på hur 

länge de bott i familjen. Peter ser fortfarande en fosterbror som sitt syskon och upplever honom som 

en del av familjen. Han har även kontakt med de andra fostersyskonen, eller vet hur det gått för 

dem. Markus har fortfarande en relation till båda sina fostersyskon, de träffas när han hälsar på sina 

föräldrar, och han räknar dem fortfarande till familjen. Sofia talar om sin fosterbror som sin 

lillebror, men som vuxen tog han avstånd från familjen även om han på senare tid återigen kommit 

närmare.  

 
Malin har någon kontakt med de flesta som bott en längre tid i hennes familj. Huruvida hon 

fortfarande räknar dem till familjen är oklart. Pernilla vet hur det gått för barnen som bott hos henne 

och med ett av dem har familjen fortfarande kontakt. Katarina har bara kontakt med några av 

fosterbarnen. 

 

De beror på hur tajta man blivit, och som sagt så har ju många kommit till 
behandlingshem och får inte ha kontakt, andra som har blivit rehabiliterade eller vad 
man ska säga vill ofta inte ha kontakt med det livet som de hade när de mådde dåligt. Då 
väljer de att inte ha kontakt med oss för vi är en del av det gamla livet. –Katarina 
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5.2.2 Relationer med föräldrar och syskon  

Familjens samarbete verkar vara en viktig del av att vara familjehem. Katarina beskriver hur 

familjen blev som ett lag och arbetade tillsammans och de pratade mycket kring vad som hände och 

hur situationer skulle hanteras. Både Peter och Sofia beskriver att familjen blivit starkare genom att 

öppna hemmet för andra.  

 
Man blir starkare som familj, grundfamiljen blir starkare tror jag, man går igenom 
mycket samma, alla går igenom samma sak och det stärker en tror jag. – Sofia 

 

Samtidigt kan familjemedlemmarnas upplevelser variera. Både Markus och Sofia nämner att deras 

systrar betraktar det annorlunda än de själva gör. Malin beskriver sig som mer engagerad och 

delaktig än sina systrar. Att ha fostersyskon har för några intervjupersoner inte påverkat relationen 

till de biologiska syskonen medan andra upplever att det fört dem närmare varandra. Katarina 

beskriver hur hon och hennes syster blivit starkare av uppväxten med fostersyskon.  

 

Generellt har intervjupersonerna beskrivit relationen till föräldrarna som nära. Peter och Sofia 

uttrycker även att de har fått en positiv syn på föräldrarna. Flera har uppfattat att deras familjer är 

öppna och välkomnar andra in i familjen. Engagemanget för andra människor är något alla 

beskriver som viktigt hos föräldrarna.  

 

Men mamma, ja alla barn är hennes barn typ. – Katarina 
 

Pernilla har upplevt hur den fostersyster som flyttat in efter att Pernilla flyttat hemifrån till viss del 

lagt beslag på föräldrarna som sina egna. Katarina upplevelse är annorlunda, hon beskriver att 

föräldrarna sett henne mer och varit mer uppmärksamma på hur hon mår.  

 
Alla intervjupersonerna hade som barn en bild av att de var familjehem för att familjen ville hjälpa 

till, men som vuxna beskriver de lite olika skäl till varför de blev familjehem. För Sofia, Markus 

och Peter spelade familjernas kristna värderingar in i beslutet att bli familjehem när behovet 

uppkom. Att vara familjehem var inget föräldrarna planerat men när ett behov uppstått i deras 

närhet har det varit ganska självklart att ställa upp. Sofia beskriver att även om föräldrarna 

naturligtvis ställde upp var beslutet inte helt enkelt.  
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Hur jag upplevde det som barn var mycket att vi ville finnas till hands och finnas där för 
andra. Att det inte var ett så svårt val för oss, så upplevde jag det som barn. Jag såg inte 
att det var svårt för mamma och pappa, att de hade svårt att bestämma sig och 
diskuterade mycket; ”ska vi eller ska vi inte”. – Sofia 

 
Malin och Katarinas föräldrars beslut grundade sig i föräldrarnas, särskilt mödrarnas, stora önskan 

att ta hand om och hjälpa barn. Pernilla uttrycker sig inte lika tydligt men menar att det grundat sig i 

ett engagemang för människor.  

 

När föräldrarna tar beslutet att bli familjehem såväl som medan man är det kan det finnas en oro för 

de egna barnen. Detta är något Sofia, Markus och Peter tar upp i sina respektive intervjuer. 

 

De [föräldrarna] är som sagt rädda att vi ska ha tagit skada av det här och, ja, mycket 
sådana tankar har de haft som vi inte har reflekterat över egentligen. Så jag har försökt 
säga till dem ”Det där är ju, jag har aldrig tänkt sådär ens”. Det har väl varit skönt för 
dem då att höra det men…  -Markus 

 
Precis som Markus beskriver ovan uttrycker flera av intervjupersonerna att de känt ett ansvar för 

föräldrarna och velat underlätta för dem. 

5.2.3 Lärdomar och positiva erfarenheter 

Alla intervjupersonerna ger i stort en positiv bild av att vara familjehem. Peter utrycker att han har 

svårt att se något som direkt negativt då hans generella bild är positiv. Pernilla har en mer tudelad 

bild än övriga intervjupersoner och beskriver fler svårigheter kopplade till familjehemserfarenheten.  

 

Både Malin och Katarina ger uttryck för att något positivt med att vara familjehem är att man lär sig 

tycka om människor mer, och upplever sig vara mer omtänksamma. Katarina beskriver vidare att 

man lär sig inse att man inte alltid kan hjälpa, ibland behöver personer mer hjälp t.ex. av en 

psykolog. Malin ger exempel på hur hon kände sig mer tolerant än jämnåriga när hennes klass 

delade lokaler med en klass som lärde sig svenska. 

 
Men alltså, man lär sig att ge folk en andra chans. Istället för att tycka att ”den där lilla 
invandraren, han är så jobbig och springer runt och skriker” så tyckte jag ju att ”jamen, 
det är väl kul att lära känna dem!”. Man ser ju på människor på ett helt annat sätt. 
 – Malin 

 

Sofia beskriver hur hon då hennes fosterbror hade en annan etnisk härkomst lärde sig hur lika man 
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trots allt är och samtidigt hur olika man kan behandlas av samhället. Peter tror att 

familjehemserfarenheten påverkar hur man blir som människa men tycker samtidigt det är svårt att 

säga hur man skulle blivit om man inte varit familjehem. Peter och Sofia tycker att man lär sig 

något bara av att familjen öppnas för andra.  

 

...kraften att som familj kunna göra förändringar hos någon annan, att vi gör det 
tillsammans, att ens eget vardagsliv kan andra få ta del av. – Sofia 

 
Pernilla och Markus upplever att de fått större insikt i familjeproblematik och vad andra kan ha 

upplevt Markus uttrycker även att man lär sig uppskatta det man själv har. För honom har det varit 

givande att se när det gått framåt för fostersyskonen, exempelvis när fosterbrodern började reda upp 

sitt liv igen och bildade familj. Katarina, Sofia och Malin talar om den positiva upplevelsen av att få 

hjälpa någon.  

 

Det var som att vi ett jullov hade en tjej som var placerad hos oss för att hennes 
familjehem skulle på semester, eller ha semester. Då när vi skulle hämta gran i skogen, 
vi bor på landet, och vi åkte på traktorflaket så skrattade hon så att hon grät för att hon 
åkte på traktorflaket. Det var så...hon var så lycklig...det är sådana saker. Att ge 
livskvalité. – Katarina 

 
Flera intervjupersoner uttrycker att det varit roligt att få fler syskon, framförallt yngre att ta hand 

om och busa med.  

 

Men man lekte och busade med henne mycket också, så det var kul. Det är många 
positiva minnen så, som extrasyskon. – Markus 

 
Katarina ger uttryck för något annat hon upplevt positivt, nämligen föräldrarnas syn på henne.  

 
Det som är mest positivt med att vara biolog [barn] i ett fosterhem är att man framstår 
som en ängel när vissa [...] när de har bråkat med mina föräldrar har man framstått som 
en ängel då man aldrig har gjort något eller varit ute och festat eller så. – Katarina 

 

5.2.4 Svårigheter 

Som tidigare nämnts minns Peter inga direkta svårigheter, möjligen praktiska saker som trängseln i 

bilen med många barn. Våra övriga intervjupersoner har tydligare exempel på svårigheter med att 

vara familjehem.  
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Malin tyckte det var jobbigt när den första fosterbrodern kom och det blev konkurrens och bråk om 

mamman. Då hon blev äldre tyckte hon det var jobbigt att inte få ha sina saker ifred.  

 

… ibland var jag ju skitförbannad när de snodde mitt smink och mina cd-skivor och 
rotade i min garderob. Det var en tjej som läste min dagbok, då var jag så fly förbannad 
att jag tror aldrig jag har varit så arg i hela mitt liv. – Malin 

 

Ibland fick inte heller Pernilla ha sina saker och sitt liv ifred, en av hennes fostersystrar försökte bli 

alltför lik henne.  

 

...sen började hon, när hon flyttade till oss då var hon liksom blond, och sen efter ett tag 
hade hon färgat sitt hår mörkt som jag och sminkade sig precis som jag. Och när... jag 
kunde komma hem och så fattades det skivor, då hade hon tagit mina saker. Hade jag 
kompisar hemma så försökte hon gärna liksom gå in och ta över dem, vilket hon 
naturligtvis inte kunde, det var inte det. – Pernilla 

 
I Sofias fall fanns en hotbild mot fosterbrodern som gjorde att hemmet inte alltid var en trygg plats, 

och familjen fick ibland plötsligt åka bort några dagar. Som barn upplevde Sofia inte detta som 

särskilt svårt då hennes föräldrar utgjorde den trygga punkten i hennes tillvaro. Malin beskriver att 

hennes hem vid ett tillfälle inte var tryggt då en av de mammor som bodde där fick ett raseriutbrott. 

Malin själv hade nästan glömt denna händelse, men blev påmind av sin pappa om hur skrämd och 

ledsen hon blivit.  

 

Flera uttrycker att det ibland varit svårt att veta hur man ska handla i komplexa situationer och hur 

man bäst bemöter fostersyskonen. Pernilla ger exempel på en sexuellt utagerande fostersyster, och 

både hon och Markus berättar om hur svårt det varit när fostersyskonen ljugit mycket. Katarina 

berättar om när de var kontaktfamilj åt en tjej där hon upplevde sig ha ett större ansvar. Hon tyckte 

det var svårt att se hur dåligt tjejen mådde och veta hur hon skulle agera. Katarina uttrycker också 

den maktlöshet man kan känna inför vad som händer med fosterbarnen när andra bestämmer kring 

placeringarna. Markus beskriver också svårigheten i att se när det inte går bra för fostersyskonen. 

 

Mycket av det jobbiga bygger ju på att man hoppas att det ska bli bättre, men det blir ju 
inte bättre. Eller, man hoppas på små saker [...] och sen går det tillbaka. – Markus 

 

Katarina och Markus uttrycker att det kan kännas tråkigt när fostersyskon lämnar familjen, men för 
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Pernilla och Malin var det mer komplicerat än så. Malin berättar om en placering som efter flera år 

avslutades på ett välplanerat sätt med utslussning till den biologiska mamman. Efter utslussningen 

klippte den biologiska mamman dock kontakten med familjehemmet. Malins familj har försökt 

underlätta avslutningar genom att prata om dem och ha en gemensam avskedsmiddag.  Pernilla 

berättar om hur placeringen av den första fostersystern plötsligt avbröts på ett, som hon själv 

uttrycker det, traumatiskt sätt. Fostersystern hade då bott i familjen sedan hon var ett spädbarn. Som 

vuxna har de dock återigen fått lite kontakt med varandra. 

Sofia och Markus beskriver hur det varit svårt att se när placeringar påverkat föräldrarna negativt, 

och Markus påpekar att hela familjen påverkas om en familjemedlem inte mår bra. 

 

…jag vet att det påverkade mamma och pappa jättemycket att Sam kom in i vår familj. 
Jag vet att mamma har haft tuffa perioder när hon inte har mått bra och detta är väl en 
av många orsaker till det.  – Sofia 

 

5.3 Delaktighet 

 

5.3.1 Beslut och förberedelse 

Flera av intervjupersonerna har svårt att minnas hur förberedelserna innan man blev familjehem såg 

ut. Sofia har inget minne av att någon på ett tydligt sätt förberedde henne, och hon har också svårt 

att säga vad man berättade för henne och vad hon bara råkade snappa upp. Markus och Peter har 

svårt att säga om de fick veta något om fostersyskonen innan de kom, eller om de fick information 

senare. Katarina däremot minns att hon fått delta när familjen mötte barnen innan placeringarna, 

och hon fick information om barnens ålder, skälen till placeringarna och huruvida man behövde 

tänka på något särskilt. Till skillnad från Katarina fick Malin inte så mycket information, men hon 

säger sig inte heller varit i så stort behov av det.  

 

Nej, det tror jag inte hade spelat så stor roll för man kan ändå aldrig... […] man får ju 
alltid en bild av en person när man träffar dem och sen så stämmer den ju ändå aldrig.  
– Malin 

 

Intervjupersonerna har lite olika erfarenheter av sin delaktighet i beslutsprocessen. Man har inte 

alltid fått vara delaktig i beslutet kring varje enskild placering, men frågan om att bli familjehem har 

i regel lyfts i ett samtal med barnen. Katarina och Pernilla har båda blivit tillfrågade inför 
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placeringarna men ingen av dem hade någon tanke på att säga nej. Båda uttrycker osäkerhet kring 

vad som skulle hänt om de faktiskt hade sagt nej.  

 
...mina föräldrar frågade om det var okej och sådär. Men för mig fanns det nog aldrig 
någon tanke på att säga nej heller. Jag vet inte, om jag hade sagt nej alltså om... Om de 
inte hade gjort det då, jag vet inte. – Pernilla 

 
En annan svårighet när man som barn ges möjlighet att vara med och fatta beslutet är frågan om 

man egentligen vet vad man tar ställning till. Detta är något Malin, Pernilla och Peter alla tre ger 

uttryck för. För Markus blev det klart att erfarenheter från en placering inte alltid utgör tillräcklig 

grund för att veta vad man säger ja till.  

 

Och de frågade ju då med Louise till exempel, absolut. ”Vi har blivit tillfrågade att ta 
hand om den här, vad säger ni om det?”[…] Det pratade vi om ganska mycket. Så det 
var vi med på, absolut. Sen hade man ju som sagt kanske en lite naiv bild och man var 
inställd på att ”det här blir kul!”. – Markus 

  
När Malin tänker tillbaka på den första placeringen tror hon att hon gärna hade sagt nej till att ha 

fosterbrodern kvar om hon fått möjligheten, även om hon senare tyckte det var roligt att vara 

familjehem. Under tonåren var det en situation då hon sa ifrån och en placering avbröts. Även 

Markus har vid ett tillfälle sagt ifrån vid en placering, då han tyckte det blev för mycket för 

föräldrarna. Placeringen avbröts, och i efterhand har hans mamma uttryckt att hon tyckte det var 

bra.  

 
De flesta av intervjupersonerna tycker att de fått vara tillräckligt delaktiga i beslutet i proportion till 

sin ålder. Informationen och möjligheterna till beslut har ökat för de flesta när de kommit upp i de 

äldre tonåren.  

5.3.2 Omsorg  

Flera intervjupersoner beskriver hur de hjälpt till med praktiska saker; Malin har åkt och handlat 

inför inflyttningar och både Pernilla och Peter har ställt upp och skjutsat. Katarina och Malin 

berättar hur de tog ansvar för fostersyskonen genom att låta dem vara med på saker de gjorde. 

Markus, Sofia och Malin har även varit delaktiga i barnpassningen. Sofia berättar om hur härligt det 

kunde vara att känna sig delaktig i att ta hand om någon: 
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Jag har starka minnen av hur vi åkte till vår sommarstuga och då hade man inte så bra 
med barnsäten. Vi var ganska många, vi hade inte så stor bil men vi tog med alla barnen, 
han satt i mitt knä hela vägen. Jag kommer ihåg att jag verkligen njöt av det, jag kände 
att jag kan få liksom, jag kan ge något, han kan få sitta hos mig i min omsorg. – Sofia 

 

Markus beskriver hur han ibland tog på sig en uppfostrarroll i förhållande till sina yngre 

fostersyskon och upprepade föräldrarnas ord och sa ifrån om de gjorde fel. Katarina tycker hon 

fungerat som en ventil för fostersyskonen, att de lättare pratat om vissa saker med henne än med 

hennes föräldrar. Hon upplever också att hon blivit mer omhändertagande mot fostersyskonen i takt 

med att hon blivit äldre. Även Pernilla berättar hur hennes roll förändrades när hon blev äldre.  

 
...det var inte tilldelat alls, det var jag som tog på mig det. Det fanns inga sådana krav på 
mig alls. Men jag var ju hemma, och mina föräldrar jobbade så det blev ju ganska 
naturligt.[...]Ta med henne på saker och ägna henne mycket tid och sådär. Jag kanske 
har fel nu, men det känns på ett sätt som att jag kanske hade den största omsorgsdelen, 
även om jag inte hade ansvaret för henne så kan jag nästan tycka det faktiskt. – Pernilla 

 
Peter berättar att han, som yngre än de första fostersyskonen, inte upplevde sig särskilt delaktig i 

omsorgen, men han berättar hur han tog dem i försvar om någon i skolan retade dem eller 

behandlade dem illa.  

 

Att hjälpa till i omsorgen om fostersyskonen beskrivs av Sofia och Markus som lika självklart som 

att hjälpa till med övriga sysslor i hemmet. Malin berättar att hon var mer delaktig i omsorgen än 

sina systrar eftersom hon tyckte det var roligt. Markus reflekterar i efterhand kring om han borde 

varit mer delaktig i att ta hand om sin fostersyster genom att hjälpa henne med praktiska saker, men 

också genom ett större emotionellt engagemang.  

 

5.3.3 Svårigheter 

Att vara delaktig i omsorgen om fostersyskonen kan medföra vissa svårigheter. Katarina beskriver 

att det ibland känts betungande med ett stort ansvar för fostersyskonen. Hon tyckte också att det var 

svårt att veta hur mycket av det man vet man kan berätta för andra. För Pernilla betydde ansvaret 

hon kände för sin fostersyster att hon ett tag valde att flytta till mormor så fostersystern kunde få 

mer utrymme.  

 

Pernilla beskriver också att det kan vara svårt att försöka ge omsorg till någon som är ”taggig” och 
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inte vill ta emot den. Markus nämner det uttröttande i att alltid ge utan att känna att man får något 

tillbaka. 

 

5.4 Stöd  

5.4.1 Kontakt med socialtjänsten 

Ingen av intervjupersonerna har några minnen av någon egen kontakt med socialtjänsten inför att de 

blev familjehem, men flera berättar att de deltagit i möten med hela familjen. Malin och Katarina 

har deltagit i möten inför varje ny placering och Pernilla och Markus säger också att de varit med på 

möten, men specificerar det inte.  

 
Markus är den enda av intervjupersonerna som berättar att han fått träffa någon från socialtjänsten 

och prata enskilt i samband med att de träffade hela den biologiska familjen. 

 
...det var nog bara att man skulle få tillfälle att säga saker om man tyckte det. Men nej, 
jag hade inte så mycket att säga då så därför blev det säkert inte fler gånger. De tyckte 
väl att ”det här ser ju bra ut”. Det var någon gång det har hänt, men jag kommer inte 
ihåg när det var, eller hur gammal jag var. –Markus 

 
Andra har fått stöd vid speciella händelser. Katarina berättar om en krävande placering där familjen 

fick ”mycket stöd” från socialtjänsten men beskriver inte stödet närmare. Malin berättar om hur den 

biologiska familjen tillsammans varit på ett briefingsamtal efter en svår händelse. 

 
Varken Pernilla, Sofia eller Peter har några minnen av egna möten med socialtjänsten. Peter berättar 

att han inte efterfrågade något stöd och att han inte hade någon relation till socialtjänsten.  

 
Jag förstod aldrig riktigt varför de där konstiga tanterna kom hem till oss ett par gånger 
om året. Opps, var de här, ungefär så. Det var inget man reflekterade över. –Peter 

 

5.4.2 Stöd från omgivningen 

Föräldrarna verkar ha varit det viktigaste stödet för intervjupersonerna och alla nämner att de fått 

stöd av dem. Pernilla berättar dock att även om hon kunde vända sig till föräldrarna, som ville 

finnas där för henne, så upplevde hon att de inte riktigt hade kompetens nog att ge det stöd hon 

behövt. Hon tycker idag att även om föräldrarna ville väl så reflekterade de inte tillräckligt över 



 

40 
 

fostersyskonens beteende. 

 

För Sofia har stödet från föräldrarna och systrarna som barn, men främst i vuxen ålder, hjälpt henne 

att bearbeta sina upplevelser. Även Malin nämner systrarna som ett viktigt stöd. 

 

Man håller ju ihop på ett annat sätt i alla fall. Jag kommer ihåg, jag och mina syrror 
hade, med hon som var äldst, vi hade syskonmöten inne på hennes rum när det var någon 
som kändes jobbigt. Typ en gång i veckan. Om småsaker liksom... –Malin 

 
På liknande sätt som Malin fick stöd av sina systrar kunde Peter få stöd av vänner i samma 

situation. I familjens närhet fanns två andra familjehem och genom detta kunde både barn och 

vuxna få stöd och möjlighet att prata. Peter beskriver det som ett naturligt nätverk. 

 
Både Katarina och Sofia beskriver hur mor- och farföräldrar varit ett bra stöd, för Katarina 

förstärktes det av att mormodern själv varit familjehem och förstod situationen. Pernilla berättar om 

hur familjen fick komma på ett nätverksmöte på LVU-hemmet hennes fostersyster flyttat till. Även 

om detta inte var tänkt som stöd till Pernilla hjälptes hon av ett samtal med en psykolog som 

förklarade fostersysterns beteende och varför hon utsatt Pernilla för ”identitetsstöld”. 

  

5.4.3 Tankar om stöd  

Sofia ger uttryck för vikten av att socialtjänsten tar sig tid och verkligen ser de biologiska barnen i 

vardagen, t.ex. genom att fråga barnen hur de upplever saker och lära känna dem. Hon fortsätter 

med att nämna behovet av förstärkt stöd i svåra situationer.  

 

Nu i efterhand så ser jag; så hemskt att det inte fanns något stöd, men de gav ju stöd till 
mamma och pappa och vi var trygga, men ändå, till barnen, efterfrågan ”vad tänker ni 
nu mitt i allt detta, vad känner ni?”. – Sofia 

 
Malin och Katarina tror att de kunnat få mer stöd om de frågat, men att det är svårt att som barn 

tänka på att fråga. 

 

... man hade väl säkert fått det om man velat. Men det kanske man inte tänker på när man 
är tolv år ”Jag kanske ska ringa och fråga om jag får lite handledning.” – Malin 

 
Katarina säger att hon hade önskat mer stöd från socialtjänsten och Sofia tror att hon nog efterfrågat 
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mer stöd om hennes upplevelser varit mer negativa. Peter upplever inte att han själv behövt mer 

stöd men tror att det kunde vara bra för andra.  

 
När intervjupersonerna uppmanades tänka fritt kring stöd och hur de önskat att det skulle utformas 

nämnde de flesta att det skulle varit bra med en samtalskontakt. Katarina, Markus och Sofia tror att 

mängden stöd man behöver och hur det ska utformas beror på åldern. Att prata med någon som är 

insatt i vad det innebär att vara familjehem, men inte är involverad i familjehemmet är något Malin 

och Katarina tror skulle vara bra. Katarina påpekar att det ibland är socialtjänstens agerande man 

vill tala om, och då skulle det vara bättre att prata med någon annan. Markus, Katarina och Malin 

tycker att handledning skulle vara ett bra stöd, och Malin anser att hon gärna hade gått på 

handledning tillsammans med sina systrar. Pernilla ger också uttryck för att det skulle vara bra om 

såväl vuxna som barn får mer utbildning om hur man bemöter fostersyskonens beteenden.  

 

”Hon har haft det jobbigt, hon har haft det svårt.” Det är den förklaringen man får, och 
så är det någon som beter sig jätteilla och vänder upp och ner på allt. Det är mycket 
begärt av ett barn, tycker jag. Att leva i det och hantera det utan något stöd. – Pernilla  

 

Att förbereda barnen genom att tala om saker som kan hända och hur det kan kännas tycker Sofia är 

mycket viktigt, samt att följa upp detta under placeringen. Pernilla tycker att alla former av stöd där 

barnen ges tillfälle att lyfta sina tankar skulle vara bra, i en grupp kunde de få möjlighet att uttrycka 

det jobbiga utan att känna krav på att alltid vara förstående. Markus kan se att stödgrupper kan 

skapa förståelse och ge möjlighet att prata, men hade själv föredragit att prata ensam med någon 

vuxen. Malin och Katarina tror också att stödgrupper kan vara bra men känner att de själva inte 

behövt det eftersom de haft syskon att prata med. De kan även se det positiva med nätverk av olika 

slag. Peter tror, utifrån sina egna erfarenheter, att nätverk kan vara bra.  

 
Ett sorts nätverk skulle man kunna säga. Och det kan jag inse var väldigt positivt, å 
andra sidan så byggde det på att det redan var en uppbyggd relation innan. Frågan är 
hur man skapar sådana nätverk. – Peter 

 
Markus är den ende av intervjupersonerna som tydligt nämner behovet av stöd när föräldrarna mår 

dåligt eller har det jobbigt. När föräldrarna inte mår bra påverkas hela familjen, och han beskriver 

att han inte alltid kunnat få stöd av föräldrarna.  
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…familjesituationen och hur det påverkar ens föräldrar. Det hade nog varit mer, i vårt 
fall, faktiskt. ”Vad gör jag när mamma är helt knäckt?” ”Hur hanterar jag det här, hur 
kan jag hjälpa henne?”. Man kan ju fråga dem, men den typen av svar får jag ju inte av 
mina föräldrar, de vill ju som sagt förskona mig snarare. – Markus   

 

5.5 Tankar kring att själv bli familjehem 

Något vi inte frågade om, men som flera av våra intervjupersoner tagit upp är huruvida de själva 

skulle kunna tänka sig att vara familjehem. Peter och Sofia har båda varit familjehem. Malin har 

som vuxen fortsatt engagera sig för fosterbarn tillsammans med sin mamma.  

 

För Peter fanns en tveksamhet inför att bli familjehem eftersom han inte ville utsätta sina barn för 

ett ”socialt experiment”, samtidigt som han ville att barnen skulle få ta del av de lärdomar han själv 

fått av att vara familjehem. Han upplever att han och hans fru haft kompetens nog att stödja barnen, 

men att det inte bara borde vara deras ansvar. 

 
Däremot kan jag tycka att när jag ställt frågan på socialtjänsten om sådana här frågor 
har det varit väldigt lite reflektion och eftertanke så jag har nästan ställt sådana frågor 
bara för att få igång tankarna. Jag tänker att socialtjänsten måste reflektera över det, för 
det kan inte bara vara familjehemsföräldrarnas uppgift. Utan det måste finnas någon typ 
av förberedelse och reflektion från socialtjänstens sida om det för att kunna hjälpa till 
om det behövs. – Peter  

 
Markus berättar att hans familj funderat på att bli kontaktfamilj. Han tycker det är en långsiktig 

uppgift som kräver mycket engagemang för att kunna vara en fast punkt som ger trygghet till 

kontaktbarnet, och då de funderar på att flytta är det inte aktuellt i nuläget.  

 
Pernilla har blivit tillfrågad om hon skulle kunna tänka sig att bli familjehem, men vill inte göra det 

för sina barns skull. 

 
…Och jag kände bara; ”Nej. Aldrig i livet. Jag utsätter inte mina barn för det.” Lite så. 
Nu har jag ju väldigt små barn, men jag kände bara ”nej, jag gör inte det”. Och nu 
kanske jag, med den utbildning jag har och mina erfarenheter av att ha vuxit upp med 
det här hade kunnat hjälpa mina barn bättre än vad jag fick stöd, kanske. Jag vet inte. 
Men ändå. Det är väldigt mycket begärt. – Pernilla 
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5.6 Sammanfattning 

Våra intervjupersoner ger genomgående en positiv bild av att vara familjehem, men de ger även 

exempel på svårigheter. Den positiva bilden grundar sig främst i de lärdomar de tycker sig ha fått, 

t.ex. empatisk förmåga och tolerans för andra. Alla beskriver att de varit delaktiga i omsorgen om 

fostersyskonen på olika sätt med allt från att vara barnvakt till att stötta i svårigheter. De allra flesta 

efterfrågar mer stöd och då främst handledning i hur man bäst bemöter fostersyskonen. De 

efterfrågar även mer information och kunskap, både till dem själva och föräldrarna.  
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6 Analys och diskussion 
Att få en ny familjemedlem räknar Antonovsky (1991) som en livshändelsestressor och beskriver 

att händelsen i sig inte är det viktiga utan konsekvenserna det får i vardagslivet. I resultatet framgår 

att upplevelsen att få fostersyskon skiljer sig åt och är beroende av hur familjehemsföräldrarnas 

egna barn och fosterbarnen är. Det finns gemensamma drag i intervjupersonernas berättelser och vi 

har sett exempel på hur de genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bättre klarat av 

situationen.  

 
Analysen utgår från KASAMs tre huvudbegrepp och relevanta resultat analyseras under dessa 

teman. Vi inleder med begriplighet – jag vet, därefter kommer hanterbarhet - jag kan, som följs av 

meningsfullhet – jag vill. Efter KASAMs begrepp följer Heidbuurts (1995) 

familjetillhörighetsmodell med reflektioner kring hur intervjupersonerna i tanken tycks ha 

strukturerat sin familj. Kapitlet avslutas med en jämförelse med tidigare forskning utifrån våra tre 

huvudteman. 

 

6.1 Begriplighet 
Eftersom begriplighet handlar om förståelse och förutsägbarhet blir det viktigaste för barnen att få 

information och förklaringar till det som händer i familjen. Intervjupersonerna ger både exempel på 

när de fått en ökad förståelse och när de saknat hjälp att förstå.  

 
Peter beskriver sin egen förvirring över sina fosterbröders beteende, och hur föräldrarna förklarade 

och satte detta i ett sammanhang. Genom föräldrarnas hjälp menar vi att Peter kunde få den 

förståelse som krävdes för att få grepp om situationen. För honom fanns det även saker som han inte 

förstod, exempelvis de ”konstiga tanterna” från socialtjänsten. Även om det i den situationen 

saknades förklaring för Peter verkade det heller inte krävas för att ge honom sammanhang. De 

”konstiga tanterna” var på sätt och vis inte en del av Peters livsvärld.  

 
Att flera av intervjupersonerna ger en positiv bild av att vara familjehem tolkar vi som att de haft 

tillräcklig begriplighet i situationen. Katarina berättar hur hela familjen pratat om hur man ska tänka 

kring situationen och detta ser vi som ett exempel på hur de tillsammans skapat begriplighet. 

Begriplighet verkar ofta lättare kunna skapas tillsammans med andra. En möjligen tolkning är att 

det både för Malin och Peter underlättade att kunna prata med andra i samma situation. Om man 
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inte får tillräcklig information kring situationen försöker man ändå skaffa sig detta för att själv 

skapa begriplighet. Sofia beskriver hur hon är osäker på vilken information hon faktiskt fick och 

vad hon bara ”snappat upp” från omgivningen, men utifrån hennes berättelse tolkar vi det som att 

hon ändå lyckats skapa tillräcklig begriplighet som barn. 

 

Information är inte bara viktigt inför och medan man är familjehem utan har även stor betydelse i 

samband med placeringens avslutning och även efteråt. När en placering avslutas alltför abrupt blir 

det för barnet en upplevelse av att fostersyskonet bara är försvunnet och det gör det svårt att skapa 

ett sammanhang och få förståelse. Om man istället får en tydlig avslutning och får veta vad som 

händer med fostersyskonet sedan blir det lättare att hantera. För Malins familj har det varit viktigt 

att markera placeringars avslutningar med en avskedsmiddag med hela familjen. Även om 

fostersyskonen försvinner ur ens liv verkar det möjligt att sätta detta i ett sammanhang. För Katarina 

verkar förklaringen att det kan vara jobbigt för fostersyskonen att ha kontakt med sitt gamla liv 

underlätta för henne att förstå varför de inte vill ha kontakt med henne. Man skulle kunna se detta 

som en form av ”tvåstegsbegriplighet” eftersom hon genom att förstå fostersyskonen kan skapa 

begriplighet i sin egen situation.   

 

Vidare tolkar vi det som att något som för vissa av intervjupersonerna varit avgörande för hur de 

fått förståelse för situationen har varit att sätta den i ett sammanhang som en del av hur deras familj 

är. Sofia, Peter och Katarina ger alla exempel på hur deras familj är en sådan familj som hjälper 

andra och att det är något som hör till vardagen. Möjligheten att sätta funktionen som familjehem in 

i ett större sammanhang skapar en ökad förståelse och präglar bilden man har av familjen som 

sådan.  Att man reflekterar kring vilka som ingår i ens familj och i tanken skapar en struktur anser 

vi vara något som kan bidra till att öka förståelsen för situationen. Hur intervjupersonerna tänker 

kring detta tas upp under analysavsnittet om Heidbuurts familjetillhörighetsmodell. 

 
Det är möjligt att begriplighet i någon mån även kan skapas i efterhand, som för Pernilla i mötet 

med psykologen på LVU-hemmet. Där kunde hon få de förklaringar hon saknat kring fostersysterns 

beteende, vilket hjälpte henne att få en ökad tolerans för människors beteenden. Just att få stöd och 

förklaringar för att förstå fostersyskonens beteenden är något ett par av våra intervjupersoner 

efterfrågar. Vi tolkar det som ett uttryck för att begripligheten som barn inte var fullständig, och att 

man behövt hjälp att skapa det. Flera av våra intervjupersoner talar även om situationer när de inte 

fullt ut förstått situationen och skulle ha önskat att de fått mer information och förklaringar. 
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Något som kan ha försvårat för våra intervjupersoner att skapa begriplighet är den oförutsägbarhet 

det innebär att ha fostersyskon, ofta vet man inte hur länge de kommer att stanna i familjen. Detta är 

något som kan ses som att barnen kan behöva hjälp att hantera, då även det oförutsägbara kan bli 

begripligt om man får en förklaring kring det. 

 

6.2 Hanterbarhet 

Att uppleva sig som en aktör med förmåga att hantera situationer ökar ens känsla av betydelse och 

vi ser flera exempel på just detta i våra intervjupersoners berättelser. Som nämnts tidigare behöver 

barnet få lagom mycket ansvar i förhållande till sin ålder och förmåga för att dess känsla av 

hanterbarhet ska kunna utvecklas gynnsamt. I intervjupersonernas berättelser kan vi se att det 

ansvar de haft har ökat med åldern och vi anser att detta talar för att de har kunnat utveckla en 

känsla av hanterbarhet.  

 
Barns tilltro till sin egen förmåga bygger i stor utsträckning på de vuxnas möjligheter att hantera 

situationen såväl som barnets möjlighet att lita på att de vuxna gör just detta. Sofia ger ett exempel 

på hur hon kände sig förmögen att hantera hastiga förflyttningar från hemmet genom den trygghet 

föräldrarna utgjorde för henne. Även om Sofia som vuxen kan se tillbaka på förflyttningarna som 

problematiska såg hon dem inte alls så som barn, vilket kan tyda på att hon upplevde sig ha 

möjlighet att bygga sin egen hanterbarhet på föräldrarnas förmåga. För att kunna hantera saker 

måste man även förstå sina begränsningar och veta var man kan få hjälp. Katarina ger exempel på 

hur man måste inse att man ibland inte kan hjälpa andra utan skicka dem vidare, t.ex. till en 

psykolog. Det är dock inte bara med hjälp av vuxna som barnen upplevt att de kunnat hantera 

situationen. Ett exempel på detta är hur Peter genom sina naturliga kontakter med andra barn i 

samma situation haft bättre möjlighet att hantera erfarenheten av att vara familjehem. 

 
I hur Markus och Malin beskriver hur de haft möjlighet att påverka så att en placering avbrutits ser 

vi hur de varit aktörer med möjlighet att fatta beslut. Möjligt är att detta kan ha gett dem en känsla 

av att ha förmåga att kunna påverka sin situation och därmed gjort dem mer positivt inställda till att 

vara familjehem.  

 
Vi har också sett några exempel på sådant som kan ha försvårat för intervjupersonerna att uppleva 

sig förmögna att hantera situationer. Den situation vi beskriver ovan, då Markus hade möjlighet att 
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säga ifrån, kan problematiseras eftersom den inte enbart gav Markus en möjlighet att känna sig 

kapabel, utan också en insikt om att han inte alltid kunde lita till föräldrarnas förmåga. Denna 

situation är intressant för om Markus upplevelse av föräldrarnas oförmåga skulle kunna minska 

hans känsla av hanterbarhet skulle samtidigt det faktum att han själv kunde påverka situationen 

kunna öka den. Att Markus efterfrågar hjälp kring hur man hanterar att föräldrarna har det jobbigt 

skulle kunna tyda på att han upplevde en svårighet med detta. För Pernilla låg svårigheterna i 

hennes upplevelse av att föräldrarna inte hade kompetens nog att kunna hjälpa henne att hantera 

problem med fostersyskonen. Vi tolkar det som att detta tyder på att det blev svårare för Pernilla att 

utveckla sin egen hanterbarhet och kan ha gett henne en något mer negativ bild av att vara 

familjehem.  

 
När vi betraktar intervjupersonernas erfarenheter menar vi att samtliga haft varierande grad av 

förmåga till hanterbarhet. Att flertalet intervjupersoner ändå efterfrågar handledning med råd om 

hur man bemöter fostersyskonen kan tyda på en önskan att förstärka sin egen möjlighet att hantera 

situationen. 

 

6.3 Meningsfullhet 

En viktig faktor för att uppleva meningsfullhet är att få vara delaktig. Våra intervjupersoner ger alla 

uttryck för något som vi tolkar som att de har upplevt en mening i att vara familjehem. 

Intervjupersonerna har på olika sätt beskrivit sig som delaktiga i omsorgen om fostersyskonen och 

flertalet nämner hur positivt det känns att kunna få vara med och hjälpa någon. I Sofias beskrivning 

av hur fosterbrodern fick åka i hennes knä till sommarstugan ser vi ger ett exempel på hennes glädje 

över att kunna hjälpa till. Katarina kan finna mening i den glädje hon kan ge fosterbarnen genom att 

låta dem delta i hennes familjeliv.  

 
Utifrån Markus berättelse tolkar vi att något som gjort att han sett mening i att hjälpa 

fostersyskonen är att få se hur det går framåt för dem. Att känna hopp är starkt kopplat till känslan 

av meningsfullhet, och i Markus beskrivning kan vi se att han känt hopp för fostersyskonen vilket 

kan hjälpt honom att se mening i det han gjort.  

 

Meningsfullhet kan inte bara uppnås genom det man ger till andra utan även av det man själv får 

och lär sig. Alla intervjupersoner menar att det är lärorikt att vara familjehem, och detta kan ha 
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bidragit till att skapa mening för dem i det de gjort. För vissa av intervjupersonerna verkar 

möjligheten att se mening i det man gjort kommit än starkare som vuxen när de ser tillbaka och 

inser vad de lärt sig. Att som vuxen kunna se mening i det man gjorde menar vi kan bidra till att 

våra intervjupersoner i efterhand kunnat skapa begriplighet. Peter är ett exempel på någon som i 

efterhand sett vad erfarenheten har lärt honom, och han anger som en av anledningarna till att han 

själv tagit emot fosterbarn att han vill att hans barn också ska få ta del av dessa lärdomar. Malin ger 

exempel på hur hon genom att hon mött så många i sitt hem lärt sig att se det intressanta med olika 

människor. Att hon ser den lärdomen som viktig tror vi har gett henne en större mening i att 

engagera sig i fostersyskonen. Markus säger att inblicken i fostersyskonens liv fick honom att 

uppskatta det han själv hade mer. Vi tolkar det som att han genom att se det han själv hade, t.ex. en 

stabil familj och en positiv uppfostran, kan ha sett en större mening i att dela med sig av det till sina 

fostersyskon. Tre av våra intervjupersoner berättar att deras familjers kristna värderingar spelat in i 

anledningen till att bli familjehem. Det skulle kunna vara så att det var lättare för dem att se 

meningen i att vara familjehem då de satte detta i ett större sammanhang och kopplade det till en 

livsstil där stor vikt läggs vid att hjälpa sina medmänniskor.  

 
Intervjupersonerna har också gett exempel på sådant som kan försvåra att känna meningsfullhet. 

Markus beskriver hur uttröttande det kan vara att se små tecken hos fostersyskonen som skulle 

kunna tyda på en positiv utveckling men sedan gång på gång bli besviken. Vi tolkar det som att 

detta i längden kan vara något som gör det svårare att se meningen i att försöka. I begreppet 

meningsfullhet ligger känslan av att vilja och att se att det man gör har betydelse, därför kan känslor 

av maktlöshet vara något som minskar ens möjlighet att känna mening. Den maktlöshet gentemot 

socialtjänsten som Katarina uttrycker kan ha försvårat för henne att finna mening i att engagera sig i 

fosterbarnen om man ändå inte kan påverka vad som kommer hända med dem.  

 

6.4 Slutkommentar om KASAM 

Avslutningsvis vill vi visa på hur erfarenheten av att vara familjehem kan ha utvecklat barnens 

KASAM för framtiden. Vår tolkning är att intervjupersonerna genom de lärdomar kring andra 

människor de tillgodogjort sig som familjehem har kunnat öka sin förståelse för människor i stort. 

Detta är något de som vuxna kan ha användning för även utanför familjehemmet och det kan därför 

ses som en möjlighet att höja deras känsla av sammanhang. Vi har även kunnat se exempel på hur 

de haft möjlighet att öka sin känsla av hanterbarhet genom ett med åldern ökande ansvar. Eftersom 
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de flesta av intervjupersonerna beskriver att de haft en lagom delaktighet i förhållande till sin ålder 

tolkar vi att de haft en bra grund för att utveckla en hållbar känsla av hanterbarhet. Genom deras 

mestadels positiva erfarenheter av att hjälpa andra tolkar vi det som att intervjupersonerna kunnat se 

mening i att engagera sig i andra även i vuxen ålder. Det är svårt att veta om intervjupersonerna 

utvecklat ett gott KASAM för att de var familjehem, eller om de klarade att vara familjehem på ett 

bra sätt genom att de hade ett högt KASAM. 

 

6.5 Heidbuurts familjetillhörighetsmodell 

Vi har valt att presentera exempel på hur det våra intervjupersoner ger uttryck för skulle kunna 

kopplas till de olika familjestrukturerna i Heidbuurts (1995) modell. I vissa fall ger 

intervjupersonerna exempel som skulle kunna tala för att de passar in under fler än en kategori och 

vi har då valt att presentera exemplen under båda kategorierna.  

 

6.5.1 Familj med öppna gränser 

Heidbuurt menar att detta synsätt på familjen ofta gör att man betraktar fostersyskon som ”riktiga” 

syskon medan de bor i familjehemmet, men inte när de flyttat därifrån. Katarina säger vid ett 

tillfälle i intervjun att det är just under tiden de bor i hemmet som fosterbarnen räknas till familjen. 

Detta uttalande skulle kunna tyda på att hon betraktar sin familj som en med öppna gränser. För 

Markus del tyder den beskrivning han ger om fostersyskonen på att han har räknat in dem i familjen 

redan från början, men han har till skillnad från Katarina räknat dem som familjemedlemmar även 

efter att de flyttat därifrån. 

 
Vi har bland våra intervjupersoner inte funnit något tydligt exempel på någon som praktiserat 

överlevnadsstrategin för familjer med öppna gränser.  

 

6.5.2 Familj med solid kärna 

Det enda exempel vi sett bland våra intervjupersoner som skulle kunna vara en familj med solid 

kärna är Malins familj. Malin beskriver till större delen sina fostersyskon som kompisar och med 

den stora mängd av placeringar som bott i hennes familj blir det svårt att räkna in alla i ”familjen”. 

Att se fosterbarn främst som kompisar och inte som familjemedlemmar kan underlätta eftersom det 
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kan vara svårt att engagera sig emotionellt i ett stort antal personer när man inte vet hur länge de 

stannar kvar i familjen. Genom att inte göra alla fosterbarn till syskon så kan man medvetet, eller 

omedvetet, skydda sig själv från förlusten när de flyttar igen.    

 

6.5.3 Familj med selektiv integration av andra 

Det vi anser oss se flest exempel på bland intervjupersonerna är familjer med selektiv integration. 

Detta tar sig lite olika uttryck i olika familjer och det verkar även bero på barnens ålder. Peter är det 

tydligaste exemplet på denna typ då han valde att integrera en fosterbror, som han fortfarande ser 

som sin bror. De första fosterbröderna såg han dock främst som bröder medan de bodde hos 

familjen. Även Malins familj tycks ha drag åt selektiv integration ifråga om lillasystern, Sara, som 

tydligt räknades som lillasyster. Men efter Saras flytt är det oklart om Malin fortfarande såg henne 

som sin syster. Katarinas familj liknar Malins och lillasystern Mia räknas som en i familjen. 

Katarina uttrycker detta med så tydliga ord som; Hon har varit hos oss så länge, jag skulle aldrig 

kalla henne något annat än lillasyster. 

 

För Pernilla var hennes första fostersyster, till skillnad från de senare, som en ”riktig” syster. Vi 

funderar på om detta främst grundar sig i att hon var så liten när fostersystern kom att hon inte 

visste om något annat, i så fall var integrationen av fostersystern inte selektiv från hennes sida då 

hon inte hade någon annan referensram. Eftersom Sofia bara haft ett fostersyskon kan det vara svårt 

att uttala sig kring hur integreringen av fostersyskon såg ut i hennes familj. Vi menar ändå att 

genom Sofias tydliga uttalande om att fosterbrodern med tiden blev en del av familjen skulle det 

kunna klassas som selektiv integration. Samtidigt kan vi inte veta hur det skulle blivit om Sofia fått 

fler fostersyskon, då skulle det kanske istället visat på en familj med öppna gränser.  

 

6.5.4 Egna reflektioner med förslag till utvecklande av modell  

När vi har studerat familjerna utifrån Heidbuurts modell anser vi att det finns en möjlig utveckling 

av modellen3 som kan illustrera hur några av personerna i vår studie tycks resonera. Det första av 

våra förslag är den vi skulle vilja kalla ”Växthusfamiljen”4 (Fig. A) där gränserna in i familjen är 

lätta att forcera men då man väl tagits in i familjen hör man till den, oavsett om man stannar kvar 

                                                
3 I fig. A samt fig. B visas de förslag vi utvecklat som ett komplement till Heidbuurts modell. 
4 ”Växthusfamiljen” har fått sitt namn från sin likhet med växthuseffekten, där värmestrålning kommer in och sedan 

hålls kvar. 
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eller inte. Ett exempel på detta skulle kunna vara Markus, som beskriver båda sina fostersyskon 

som familj trots att de flyttat från familjen innan vuxen ålder. Hans fosterbror bodde enbart i 

familjen i två perioder om två år, men Markus räknade honom som bror redan från början och har 

fortsatt göra det även i vuxen ålder.  

 

 
 

 
 

 
 

 Fig. A. ”Växthusfamiljen”.   Fig. B. Familj med öppna gränser och selektiv 
       integration. 

 
Vi anser även att en familj där öppna gränser kombineras med selektiv integration (se Fig. B) skulle 

kunna vara ett möjligt komplement. Denna typ möjliggör att se de fall där man inkluderar alla barn 

som bor i hemmet som en del av familjen likt en familj med öppna gränser, men samtidigt kan 

integrera vissa på en mer permanent basis och således räkna dem till familjen även om de flyttar. Ett 

exempel på detta är Peters beskrivning av sin familj där alla fosterbröder räknades som bröder då de 

bodde i familjen, men bara en fortsatte vara det i vuxen ålder.  

 

6.6 Jämförelse med tidigare forskning 
Trots att det finns relativt lite forskning inom området överensstämmer studiernas resultat mestadels 

med varandra. Våra resultat följer till största del samma linje och ger en mångfacetterad bild av att 

vara familjehem. Våra intervjupersoners erfarenheter uppvisar stora likheter främst med Höjer och 

Nordenfors (2006) vilket vi menar kan bero på att intervjupersonerna haft liknande förutsättningar i 

det svenska systemet. Vår studie innefattar sex barn till familjehemsföräldrar, men genom den 

samstämmighet resultaten uppvisar med tidigare forskning kan det tala för möjligheter till 

generalisering. Utifrån uppsatsens tre huvudteman presenteras likheter och skillnader mellan våra 

resultat och tidigare forskning i följande avsnitt. 

 

 

Familj = 
Biologiska barn + 
fosterbarn 

FB 

Familj = biologiska 
barn + fosterbarn 

  FB 
   FB 

  FB 
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6.6.1 Lärdomar och erfarenheter 
Likheterna ligger dels i helhetsbilden av att vara familjehem, som till största delen är positiv, och 

dels i konkreta exempel på erfarenheter. Pernillas beskrivning av hur fostersystern försökte vara 

precis som hon är det Höjer och Nordenfors (2006) beskriver som ”identitetsstöld”. Pernillas annars 

goda relation med fostersystern försvårades av detta beteende och relationen kan beskrivas som 

komplex. Martin (1993) beskriver hur relationen till fostersyskonen ofta är komplex vilket vi också 

kan se i flera av våra intervjupersoners berättelser. Trots de ibland komplexa relationerna beskriver 

våra intervjupersoner fostersyskonen mestadels som just syskon. Younes och Harp (2007) beskriver 

hur man genom att uppfatta dem som syskon riskerar att uppleva en stor förlust när de flyttar. Vi 

kan i våra resultat tydligt se hur förlusten av fostersyskon varit en svår del av att vara familjehem. 

Detta kan jämföras med Kaplans (1988) undersökning av graden av separationsångest mellan barn 

och föräldrar efter att fosterbarn kommit till familjen. Kanske kan våra intervjupersoner ha upplevt 

separationsångest i relationen med fostersyskonen. Skulle det vara så kan paralleller dras till 

Heidbuurts (1995) familjetillhörighetsmodeller där man väljer vilka man känslomässigt släpper in i 

familjen. Genom att använda modellen med den solida kärnan kan man skydda sig mot en möjlig 

emotionell förlust. Eftersom ingen av våra intervjupersoner fullt ut tycks ha använt sig av detta 

synsätt kan man anta att de kan ha upplevt separationsångest inför möjligheten att fostersyskonen 

skulle behöva flytta.   

 

På många håll i tidigare forskning beskrivs hur familjerelationerna komplicerats, t.ex. hur barnen 

upplever föräldrarna som frånvarande då fosterbarnen kräver mycket tid (se Poland & Groze, 1993; 

Younes & Harp, 2007). Nästan alla i vår studie beskriver att deras familjerelationer snarare blivit 

starkare och att man kommit närmare varandra, och har svårt att se att de skulle ha förlorat något. 

Ingen av våra intervjupersoner säger sig ha fått mindre föräldratid, istället beskriver Katarina att 

föräldrarna blivit mer uppmärksamma. Samtidigt kan Markus beskriva hur han upplevt att 

föräldrarna ibland mått dåligt och att detta påverkat relationerna inom familjen.  

 
Generellt lyfter våra intervjupersoner inte fram lika många svårigheter som återfinns i tidigare 

forskning, och vi menar att detta kan bero på att våra intervjupersoner själva valt att delta vilket kan 

ha resulterat i att vi fått deltagare som haft en mer positiv upplevelse. Twigg (1994) problematiserar 

att barnen tenderar att, medvetet eller omedvetet, fokusera på det positiva för att inte kritisera 

föräldrarnas val att bli familjehem. Vi funderar på om det kan vara så att det blir än svårare att 

kritisera föräldrarna om man har en nära relation, vilket de flesta av våra intervjupersoner har 
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beskrivit att de haft. Markus beskriver t.ex. hur han lugnat föräldrarna när de uttryckt oro över hur 

det kunnat påverka honom att vara familjehem, detta skulle möjligtvis kunna vara ett exempel på 

hur man för att skydda föräldrarna också låter bli att kritisera dem. I tidigare forskning beskrivs hur 

familjen kan förändras när man blir familjehem, t.ex. att man inte känner sig riktigt hemma och att 

familjens unikhet försvinner (se Twigg, 1994; Höjer & Nordenfors, 2006). Några av våra 

intervjupersoner uttrycker att vara familjehem är en del av vilka man är som familj; unikheten 

skulle alltså kunna beskrivas som något som skapats av att vara familjehem, snarare än något som 

gått förlorat.  

 

Att man genom att vara familjehem får ökad insikt i hur andra familjer fungerar och att det finns 

föräldrar som inte kan ta hand om sina barn (loss of innocence) är något Höjer och Nordenfors 

(2006) lyfter fram och problematiserar. Våra intervjupersoner ger främst en positiv bild av det man 

lär sig av att få insikt i andra familjers problematik, och beskriver det som de fått snarare än förlorat 

något. De lärdomar och förmågor man tycker sig ha fått av att vara familjehem, t.ex. större 

ansvarstagande och empatisk förmåga, är en stor del i såväl den tidigare forskningen (se Twigg & 

Swan, 2007; Poland & Groze, 1993) som i våra resultat. Höjer och Nordenfors (2006) lyfter fram 

hur den positiva upplevelsen av att få hjälpa någon kan underlätta att hantera de negativa sidorna 

med att vara familjehem, vilket vi kan känna igen i våra intervjupersoners berättelser.   

 

6.6.2 Delaktighet 
Vi har tidigare beskrivit hur två perspektiv för att se på barn vuxit fram, omsorgs- och 

rättighetsperspektivet (Eriksson & Näsman, 2008). I våra resultat kan vi se att föräldrarna tycks 

tillämpa båda dessa synsätt på barnen, ifråga om att ge omsorg ses barnen som delaktiga och 

aktörer, men ifråga om beslutsfattande tycks omsorgsperspektivet gälla. Höjer (2001) beskriver hur 

föräldrarna betraktar barnen som en viktig resurs i familjehemsarbetet, och även våra 

intervjupersoner upplever att föräldrarna uppskattat deras insatser. Utifrån våra intervjupersoners 

upplevelser verkar dock socialtjänsten inte se barnen som aktörer med rätt till delaktighet i form av 

stöd och information. Vår uppfattning är att man i många lägen knappt sett barnen alls utan bara 

haft ett omsorgsperspektiv på fosterbarnen.  

 
Berg Eklundh (2010) menar att barn måste göras delaktiga utifrån sina egna förutsättningar, något 

som våra intervjupersoner tycks uppleva att de har blivit. De flesta beskriver sig lagom delaktiga i 

förhållande till sin ålder och att deras ansvar ökat med åldern och förmågan. Samtidigt beskriver 
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flera hur de är osäkra på vad som hänt om de sagt nej till att bli familjehem. En förfrågan där det 

bara finns ett möjligt svar skulle kunna kallas en ofullständig delaktighet.  

 
I tidigare forskning beskrivs hur barnen på olika sätt anpassar sitt beteende efter vad de uppfattar 

som fosterbarnens behov (Höjer & Nordenfors, 2006). Vi kan i Pernillas berättelse om hur hon 

flyttade hem till mormor ett tag för att ge fostersystern mer utrymme, se ett tydligt exempel på 

sådan anpassning. Förutom att anpassa sig beskriver Höjer och Nordenfors (2006) att barnen pratar 

med fostersyskonen och får information och ett perspektiv vuxna inte kan få. Katarina berättar hur 

hon upplevt att hon kunnat fungera som en ventil för fostersyskonen, och att de berättat saker för 

henne som de inte kunnat berätta för de vuxna.  

6.6.3 Stöd  
Spears och Cross (2003) beskriver att det största stödet för barnen i deras studie kommer från 

föräldrar och biologiska syskon, vilket även är den genomgående beskrivningen från våra 

intervjupersoner. Samtidigt beskriver Pernilla att hon upplevde en bristande kompetens hos 

föräldrarna för att ge henne det stöd hon hade behövt. Vi funderar därför på om förbättrad 

utbildning för föräldrarna, med större fokus på de egna barnen, kunde fungera som ett indirekt stöd 

för barnen.  

 

Både våra intervjupersoner och barnen i Spears och Cross (2003) studie önskar att de, trots att 

familjen ger stöd, skulle vilja ha stöd utifrån under svårare perioder. Kontakten och stödet från 

socialtjänsten har visat sig vara varierande både utifrån det barnen i Höjer och Nordenfors (2006) 

studie och våra intervjupersoner gett uttryck för. Poland och Groze (1993) menar att socialtjänsten 

för att lättare kunna stödja barnen under svårare perioder behöver ha etablerat kontakt tidigare. 

Detta liknar Sofias tankar kring att socialtjänsten behöver ”se barnen” redan i ett tidigt skede. 

Poland och Groze nämner även att barnen efterfrågar möjlighet att prata om känsliga frågor med 

andra i samma situation, vilket även flera av våra intervjupersoner ställer sig positiva till. Vi kan 

också se exempel på hur Malin och Peter tycks ha blivit hjälpta av att kunna prata med syskon och 

vänner med samma erfarenheter. Det våra intervjupersoner efterfrågar mest är dock handledning 

kring hur man ska hantera svåra situationer med fostersyskonen, vilket även barnen i Höjer och 

Nordenfors (2006) studie önskar. Det finns dock skillnader i varför handledning efterfrågas, våra 

intervjupersoner efterfrågar främst själva råden i handledningen, medan barnen i Höjer och 

Nordenfors studie också efterfrågar uppmärksamhet och möjlighet att dela med sig av sin kunskap.  
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7 Slutsatser och sammanfattande diskussion  
 

7.1 Uppsatsens syfte, frågeställningar och viktiga resultat 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur familjehemsföräldrars egna barn upplevt det 

att vara familjehem, samt om de utifrån sina egna erfarenheter anser att de varit hjälpta av stöd och i 

så fall i vilken form. De frågeställningar vi arbetat utifrån har varit: 

 Vilka erfarenheter har de tagit med sig från att vara familjehem? 

 Hur ser de på sin delaktighet i att bli och vara familjehem? 

 Upplever de att de hade varit hjälpta av stöd i den situationen, och i så fall vilken sorts stöd? 

 

Vår slutsats är att de flesta intervjupersonerna anser att de utifrån sina erfarenheter hade varit 

hjälpta av mer stöd, och nedan presenteras de viktigaste resultaten utifrån syfte och frågeställningar. 

För intervjupersonerna verkar upplevelsen av att vara familjehem ha varit positiv, även om det 

naturligtvis har funnits svårigheter. Våra resultat följer mestadels samma linje som tidigare studiers, 

även om våra intervjupersoner verkar något mer positiva (jfr Höjer & Nordenfors, 2006). 

Genomgående beskriver intervjupersonerna de positiva lärdomar de tagit med sig, t.ex. empati, 

tolerans mot andra och ett annat sätt att se på tillvaron. Flera har också beskrivit det roliga i att få 

fler syskon, särskilt småbarn. Exempel på svårigheter intervjupersonerna nämnt har varit att få veta 

hur svårt fostersyskon haft det och hur man ska bemöta dem. Praktiska saker, som att inte få ha sina 

saker ifred eller få plats i bilen, har heller inte varit problemfritt. Det svåraste har dock varit när 

fostersyskon tvingats flytta, eller själva valt att ta avstånd från familjen. Att beskriva relationen till 

fostersyskonen har inte varit okomplicerat för intervjupersonerna. Somliga har talat om dem som 

syskon, andra mer som kompisar och några någonting mitt emellan. Något intressant är att alla har 

någon kontakt med fostersyskonen än idag. Hur kontakten ser ut beror på hur många fostersyskon 

de haft och hur avslutningen gick till, men alla har kontakt med åtminstone ett fostersyskon. 

Intervjupersonerna upplever att övriga familjerelationer stärkts genom att man tillsammans har tagit 

hand om fosterbarnen.  

 

De flesta intervjupersonerna upplevde sig delaktiga i omsorgen om fostersyskonen och 

delaktigheten ökade med åldern. Deltagandet beskrivs som något självvalt som främst grundats i 

eget intresse, eller som en naturlig del i familjelivet. Våra intervjupersoner har t.ex. suttit barnvakt, 

skjutsat fostersyskonen, låtit dem vara med på aktiviteter och lyssnat på och stöttat dem. De flesta 
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har upplevt sig lagom delaktiga i beslutet att bli familjehem i förhållande till sin ålder. Mer 

information innan man blir familjehem och mer uppmärksamhet från socialtjänsten är dock 

generellt något som efterfrågas (jfr Martin, 1993).  

 
Det största stödet verkar intervjupersonerna fått av föräldrarna (jfr Spears & Cross, 2003), även om 

föräldrarna ibland inte kunnat stötta tillräckligt då de själva varit starkt involverade i situationen. 

Syskon, andra släktingar och vänner har också kunnat vara ett viktigt stöd. För en intervjuperson 

var det naturliga nätverket med andra i samma situation betydelsefullt. Stöd från socialtjänsten har i 

de flesta fall lyst med sin frånvaro. En av intervjupersonerna fick komma till socialtjänsten för ett 

enskilt stödsamtal och några andra minns hur hela familjen fått samtal efter en speciell händelse. De 

flesta efterfrågar mer stöd, även om de själva tycker att de klarat sig bra. Den mest önskade 

stödformen är handledning där de kunnat få ökad förståelse för fostersyskonens beteende och hur de 

kan bemöta dem. Stödgrupp eller nätverk tror flera också skulle kunna vara givande för att få dela 

och få förståelse av andra i samma situation (jfr Poland & Groze, 1993).  

 

7.1.1 Analysens viktigaste punkter 
Utifrån analysen kan några punkter lyftas fram som extra viktiga för att underlätta barnens 

utvecklande av KASAM (Antonovsky, 1991). Som tidigare nämnts efterfrågar många av barnen 

mer information och vi har även sett hur information kan underlätta för barnen att vara familjehem. 

Genom information får barnet möjlighet att sätta saker i ett sammanhang, vilket underlättar 

skapandet av begriplighet. Några av intervjupersonerna har även satt familjehemserfarenheten i ett 

större sammanhang utifrån sin tro, vilket vi menar kan ha underlättat deras begriplighetsskapande 

ytterligare. Vi har även sett att ett åldersadekvat ansvar kan ha hjälpt i skapandet av hanterbarhet. 

Där tycks även de vuxnas kompetens, eller bristfällig sådan, haft betydelse. Det vi främst har sett 

som kan haft betydelse för intervjupersonernas känsla av meningsfullhet har varit möjligheten att få 

hjälpa någon samt egna lärdomar. Vår tolkning är att man genom ökad information, hanterbar 

delaktighet och hjälp att se den egna betydelsen kan underlätta familjehemsföräldrarnas egna barns 

tillvaro och möjlighet att utveckla känsla av sammanhang. 

 

Ifråga om hur man betraktar familjen och dess medlemmar tolkar vi, utifrån Heidbuurts (1995) 

modell, att den vanligaste formen verkar vara selektiv integration, där vissa fosterbarn som stannar 

längre i familjen blir permanenta medlemmar, medan andra inte blir det. Vi menar dock att 

Heidbuurts modell möjligen inte täcker in alla synsätt och har därför utformat förslag på 
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utvecklande av modellen, vilka visas under analysavsnittet.  

 

7.2 Reflektioner och slutsatser 

Arbetet med studien har väckt en rad frågor och vi har kommit att reflektera alltmer kring 

syskonrelationer såväl som barns delaktighet och makt. Som tidigare nämnts har det varit svårt för 

våra intervjupersoner att förklara hur relationen till fostersyskonen sett ut, och vi anser att 

svårigheterna att benämna relationen kan kopplas till att man ofta inte vet hur länge de stannar. Om 

vi ser på vilka ord intervjupersonerna använt för att beskriva relationen så rör det sig mellan syskon, 

fostersyskon och kompisar. Vi menar att försöka passa in olika relationer i olika mallar kan vara ett 

sätt att skapa begriplighet och sammanhang. En sådan mall är just epitetet syskon som förklarar att 

man har ett speciellt band till varandra, ofta att man vuxit upp i samma familj. Detta kan 

problematiseras med att syskonrelationer kan se väldigt olika ut; somliga är väldigt nära, medan 

andra knappt har kontakt. Därför måste vi beakta att våra intervjupersoner haft olika utgångspunkter 

när de placerat någon i facket ”syskon”, beroende på hur syskonrelationerna i övrigt sett ut. Vi vill 

även lyfta fram aspekten att det kan vara lättare i samhället idag att ha olika former av syskon då det 

tycks allt vanligare med halvsyskon, låtsassyskon etc. Vi menar att detta är en intressant aspekt som 

vi tror kan ha betydelse för de barn som framöver växer upp i familjehem.  

 
En annan intressant fråga vi har funderat över är hur mycket makt barn måste få för att känna sig 

delaktiga och hur man bäst hittar balansen mellan rättighets- och omsorgsperspektivet. Även om vi 

tidigare talat om att fostersyskonsrelationen i mycket kan likna en vanlig syskonrelation finns 

aspekter i den som inte finns i andra syskonrelationer, t.ex. möjligheten till ett val. När man 

försöker göra familjehemsföräldrars egna barn delaktiga kan ett sätt vara att låta dem vara med och 

bestämma om placeringar ska påbörjas eller avslutas. I våra resultat kan vi se exempel med Malin 

och Markus som båda kunnat avbryta placeringar, vilket vi menar kan ha gett dem större känsla av 

delaktighet och möjlighet att påverka sin egen situation. Vi vill dock problematisera detta med 

frågan huruvida man har rätt att välja sina syskon. Hur påverkas syskonrelationen när det finns 

möjlighet att avbryta relationen exempelvis vid en konflikt?  

 
Även om barns delaktighet kan problematiseras menar vi att den naturligtvis är viktig att beakta 

ifråga om familjehem. I studiet av tidigare forskning såväl som i vår studie har vi förvånats över den 

bristande kontakt socialtjänsten tycks ha med dessa barn. Trots att de flesta av våra intervjupersoner 
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har en positiv bild av att vara familjehem har de efterfrågat stöd, vilket vi menar tyder på hur viktigt 

det är. Att några med så positiva bilder efterfrågar stöd anser vi talar för att behovet kan finnas hos 

flera, med positiva såväl som negativa erfarenheter. Något vi menar är viktigt för alla, oberoende 

ålder, är att bli uppmärksammade och att få bra information. Informationen bör vara åldersanpassad 

och skulle antingen kunna ges genom en förberedelsekurs eller en informationsskrift om hur det kan 

vara att få fostersyskon. När våra intervjupersoner reflekterat över vilket stöd de tycker verkar 

lämpligt har de främst uttryckt sig positiva till handledning men även till stödgrupper eller nätverk. 

Vi anser att handledning nog är lämpligast för äldre barn som tycks mer involverade i omsorgen och 

bättre kan ta tillvara hjälpen från handledningen än mindre barn. Däremot menar vi att stödgrupper 

eller någon typ av nätverk skulle kunna fungera för alla åldrar för att kunna få förståelse från andra 

med liknande erfarenheter, vilket kan bidra till att höja barnens känsla av sammanhang. 

 

7.3 Reflektion kring forskningsprocessen 

Vi valde från början att arbeta utifrån kvalitativ metod och hoppades kunna genomföra 

fokusgrupper. Det visade sig dock ganska snart svårt att få tillräckligt många deltagare för att få 

fungerande fokusgrupper. Vi bestämde därför att genomföra enskilda intervjuer istället. Även 

processen att få kontakt med intervjupersoner visade sig komplicerad då gruppen inte finns i något 

register. Som nämnts tidigare har vi fått kontakt med intervjupersoner dels genom kommunerna i 

FoU Nordost och dels genom vår bekantskapskrets. I resultatdiskussionen reflekterade vi över om 

faktumet att intervjupersonerna själva fick kontakta oss efter att ha fått information om studien kan 

ha påverkat vilka som valde att delta. Vårt genomgående positiva resultat skulle kunna bero på att 

främst de med en positiv bild av att vara familjehem valt att delta. Eftersom vi saknar möjlighet att 

jämföra resultaten med hur det ser ut i populationen i stort är det svårt för oss att uttala oss om vårt 

resultat ger en ovanligt positiv bild eller ej. 

 
Något som kan ha påverkat resultatet är att vi genomfört några intervjuer var för sig. Även om vi 

försökt följa intervjuguiden och agera på liknande sätt kan vi ha påverkat intervjupersonerna olika. 

En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att ett par av intervjuerna hölls i 

intervjupersonernas hem med andra familjemedlemmar i närliggande rum. Detta kan ha påverkat 

vad intervjupersonerna valt att berätta, även om vi inte uppfattat att de undvikit att dela med sig av 

sina erfarenheter på grund av detta.  
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För studien valde vi att arbeta utifrån KASAM, och Heidbuurts familjetillhörighetsmodell. Valet av 

KASAM som teori grundades i en önskan om att fokusera på hur barnen sett på det ”kaos” som 

adderades till deras liv och möjliga sätt att stötta dem. Vi valde Heidbuurts 

familjetillhörighetsmodell för att bredda perspektivet på hur man kan se på upplevelsen av att få 

fostersyskon. Teorierna har varit med redan från arbetet med intervjuguiden och har därför till stor 

del präglat resultaten och vår förståelse av dessa. Att använda en modell som den Heidbuurt 

utvecklat kan medföra vissa svårigheter då det kan finnas skillnader i hur man ser på familjehem i 

olika länder. Vi har försökt kringgå begränsningen genom att utforma förslag på hur modellen kan 

vidareutvecklats.  

 

Även valet av KASAM som teori har medfört vissa begränsningar då vi valde att strukturera 

analysen kring huvudbegreppen, vilket medförde att somligt som kunnat vara intressant att se 

närmare på inte var relevant för analysen. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnts har uppsatsarbetet väckt många frågor och reflektioner och därmed tankar 

kring vad man kan forska vidare på. Ett förslag är att forska just på temat stöd och utveckla förslag 

på hur dessa barn kan stödjas på ett adekvat sätt. Vi skulle även med intresse läsa studier kring hur 

socialtjänsten tänker kring dessa frågor. En annan intressant forskningsfråga skulle vara att bredda 

perspektiven och studera fostersyskonskap i jämförelse med andra syskonskap.  
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            Bilaga 1 
Intervjuguide   (ca 60 min)       

 
Presentation (5 min) 
Intervjutillfället inleds med att vi berättar vilka vi är och återigen presenterar studien för 
intervjupersonen. Vi påminner denne om att medverkan är helt frivillig och att materialet kommer 
att behandlas konfidentiellt. Innan samtalet påbörjas informerar vi om våra respektive roller som 
intervjuare och ljudupptagningsansvarig samt om hur ljudupptagningen kommer att gå till. Vi tar 
även upp att ingenting är rätt eller fel i det här samtalet, att det är dennes egna upplevelser som är 
av intresse och att vi inte sitter inne med några rätta svar. 
 
Vi tänkte börja med att du får berätta hur din uppväxtfamilj såg ut, föräldrar, syskon, hur många 
fostersyskon du har haft, om de var äldre eller yngre än du och hur länge de bodde hos er. 
 
Som liten, vad upplevde du var anledningen till att din familj var familjehem?  
 
Vad tänker du kring det idag? 
 
Lärdomar och erfarenhet  (15 min) 
 
Det första temat vi ska ta upp är lärdomar och erfarenheter.   
 
När man får fostersyskon kan familjen förändras på olika sätt, hur ser du på det?  
Hur påverkades relationerna i familjen av att ni var/blev familjehem? 
Hur upplevde du det att få fostersyskon? 
Hur såg din relation med fostersyskonen ut? 
 
Vilka upplevde du då var en del av din familj, och förändrades det när du växte upp? 
 
Vad upplevde du som positivt med att vara familjehem? 
 
Vad upplevde du var svårt med att vara familjehem? 
 
Familjehemsföräldrar pratar ofta om hur mycket deras egna barn lär sig av att vara familjehem, men 
man kan även se det som att man förlorar något. Vad är dina tankar kring vad man lär sig av att vara 
familjehem? 
 
Har du några konkreta exempel på vad du lärt dig? 
Stödord: Empati, socialt ansvar, oskuldsfullhet 
 
Delaktighet (15 min) 
 
Nästa tema vi vill gå in på är delaktighet. Att bli familjehem kan vara en stor förändring och vi 
skulle vilja veta mer om hur delaktig du var i beslutet att bli familjehem. 
 



 

 

Beslut & Information 
I hur stor utsträckning fick du information om vad det innebar att vara familjehem? 
- om fostersyskonens erfarenheter? 
Hur mycket information fick du kring avslutningen av placeringen? 
 
Hade du någon kontakt med socialtjänsten i relation till att ni var familjehem? 
 
Vad tänker du kring din egen delaktighet i beslutet att bli familjehem? 
 
Omsorg 
Som vuxna ser vi ofta inte barn som delaktiga i att ge omsorg, men i tidigare studier har många av 
familjehemsföräldrars egna barn sett sig som delaktiga i att ta hand om fostersyskonen. Hur ser du 
på din roll i familjehemmet?  
 
På vilket sätt var du delaktig i omsorgen om fostersyskonen? 
Kan du ge exempel? 
 
Hur upplevde du din delaktighet i omsorgen om fostersyskonen? 
 
Stöd (15 min) 
 
Nu är det dags att gå in på vårt sista tema; stöd. Familjehemsföräldrars egna barn är en grupp som 
ganska nyligen börjat uppmärksammas och då väcks frågor kring vad för hjälp och stöd de skulle 
kunna behöva. Vad tänker du kring det här? 
 
Vad fick du för stöd ? 
-innan? 
-under tiden? 
-avslutning? 
Från föräldrarna, andra familjemedlemmar eller utifrån (socialtjänst, skolan, andra)? 
 
Vad skulle du velat ha för stöd? 
-innan? 
-under tiden? 
-avslutning? 
 
Nu har vi pratat om stöd du fick och stöd du önskat. Det finns på vissa håll olika satsningar på att 
ge stöd till familjehemsföräldrars egna barn. Exempel på det är; stödgrupper, stödsamtal och 
nätverk specifikt för familjehemsföräldrars egna barn. Hur tänker du kring de här typerna av stöd? 
 
Avslutning (10 min) 
Nu upplever vi att vi talat om de teman vi valt att fokusera på. Men vi vill gärna veta om du har 
något att tillägga eller som du vill tala mer om. 
 
Tack för att du ville ställa upp! Kommer du i efterhand på något du behöver ta upp får du gärna 
kontakta oss. Är du intresserad av att läsa uppsatsen när den är färdig kan du lämna din mejladress 
till oss så skickar vi ut den. 



  

  

Bilaga 2 
 

Stockholm, 28 oktober 2011 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter på Socialhögskolan i Stockholm som arbetar med en uppsats om hur 
familjehemsföräldrars egna barn upplevt det att vara familjehem samt om de anser att de varit 
hjälpta av stöd i den situationen. Vi söker personer från 18 år och uppåt som är intresserade av att 
delta i denna studie. 
 
Beroende på hur stort intresset av att delta är kommer vi att genomföra antingen 
fokusgruppintervjuer eller enskilda intervjuer. En fokusgrupp innebär att fyra-fem deltagare samlas 
för att med oss samtala om sina erfarenheter. Vid enskilda intervjuer träffar du oss för en mer 
traditionell intervju. Dessa intervjuer planeras huvudsakligen äga rum under vecka 46-48 (14/11-
2/12). 
 
För att studien ska kunna berätta något om familjehemsföräldrars egna barns erfarenheter är det 
viktigt att så många som möjligt deltar för att ge en bred bild av vad det kan innebära att vara 
familjehem. Vi vill ta del av era erfarenheter, och det är bara du som kan berätta om vad just du 
upplevt. Därför hoppas vi att du vill vara med och berika vår studie! 
 
Naturligtvis är ditt deltagande helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. Om du väljer att delta kommer vi låta dig vara anonym, bara vi kommer veta din 
identitet eftersom vi kommer att fingera ditt namn i uppsatsen.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in och resultatet kommer att redovisas i en C-uppsats som kommer 
att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org). 
 
Vi hoppas att du vill medverka och ser fram emot att höra från dig! Hör av dig även om du bara 
känner dig bekväm med att medverka i en viss typ av intervju så försöker vi lösa det tillsammans. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Rakel Johnell och Emelia Newman 
 
Du kan kontakta oss antingen via mejl eller telefon. 
Mejl: rakeljohnell@hotmail.com eller newemelia@gmail.com 
Telefon: 073-8457996 (Rakel) eller 070-4770735 (Emelia) 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

           Bilaga 3 
Stockholm, 28 oktober 2011 

 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter på Socialhögskolan i Stockholm som arbetar med en uppsats om hur 
familjehemsföräldrars egna barn upplevt det att vara familjehem samt om de anser att de varit 
hjälpta av stöd i den situationen. Vi söker personer från 18 år och uppåt som är intresserade av att 
delta i denna studie. 
 
Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer.  Du träffar oss för en intervju på 45-60 min. 
Intervjuerna planeras huvudsakligen äga rum under vecka 46-48 (14/11-2/12). 
 
För att studien ska kunna berätta något om familjehemsföräldrars egna barns erfarenheter är det 
viktigt att så många som möjligt deltar för att ge en bred bild av vad det kan innebära att vara 
familjehem. Vi vill ta del av era erfarenheter, och det är bara du som kan berätta om vad just du 
upplevt. Därför hoppas vi att du vill vara med och berika vår studie! 
 
Naturligtvis är ditt deltagande helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. Om du väljer att delta kommer vi låta dig vara anonym, bara vi kommer veta din 
identitet eftersom vi kommer att fingera ditt namn i uppsatsen.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in och resultatet kommer att redovisas i en C-uppsats som kommer 
att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org). 
 
Vi hoppas att du vill medverka och ser fram emot att höra från dig! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Rakel Johnell och Emelia Newman 
 
Du kan kontakta oss antingen via mejl eller telefon. 
Mejl: rakeljohnell@hotmail.com eller newemelia@gmail.com 
Telefon: 073-8457996 (Rakel) eller 070-4770735 (Emelia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


