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Meningen med denna studie var att låta de biologiska barnen i familjehemmet 
komma till tals om hur de upplevde uppväxten i ett familjehem och hur 
uppväxtförhållanden har påverkat dem som vuxna. För att besvara studiens 
syfte har vi använt oss av tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Vi 
valde en halvstrukturerad intervjumetod med öppna underfrågor där 
intervjuguiden var vårt underlag för våra samtal. Respondenterna inledde med 
en liten berättelse av sin uppväxt. Därefter övergick intervjun till att vara 
strukturerad med en öppen rörlighet i både frågor och svar. Analysmetoden vi 
valde var tematisk där ämnes områden skrevs ner och underfrågor sorterades in 
under rätt ämnesområde, för att få struktur i arbetet och kunna sammanställa 
analysen. Undersökningen gjordes ur ett vuxenperspektiv och vi intervjuade 
två kvinnor och två män med olika familjehemsbakgrund. Männen var 
uppvuxna med ett familjehemssyskon och kvinnorna med flera 
familjehemssyskon samtidigt. I studien framkom att flickorna hade fått ta ett 
större ansvar om sig själv och hade haft förväntningar på sig att vara förstående 
i många situationer vilket inte pojkarna upplevde att det förväntats av dem. 
Flickorna hade känt sig i skymundan och känt av rivalitet till sina 
familjehemssyskon medan pojkarna tog den plats de behövde och hade alltid 
känt sig delaktig i familjen. Flickorna hade önskat mer tid och uppmärksamhet 
av sina föräldrar medan pojkarna upplevde att de fått den tid och 
uppmärksamhet de behövde av sina föräldrar.  Vi kom fram till att det inte går 
finna någon generell förklaring till hur uppväxten i ett familjehem upplevs, 
men att de biologiska barnen har det gemensamt att de hjälper familjen genom 
stöttning och kan många gånger känna oro för sina föräldrar. De problem och 
svårigheter som uppkommer i ett familjehem får de biologiska barnen många 
gånger ta del av, vilket kan vara en förklaring på en tidig intellektuell 
åldersutveckling. De biologiska barnens uppväxtförhållanden påverkar dem till 
att bli omsorgsgivande med en empatisk förmåga för andra människor i vuxen 
ålder.  
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1. Inledning 
 

År 1889 utsåg Stockholms fattigvårdsnämnd en kommitté som skulle undersöka 

möjligheten till inspektion av barn som var utackorderade. Ur detta föddes Byråns 

barnavårdsinspektör. I Sverige kom den första familjehemssyskonslagen år 1902, ”Lag 

om familjehemssyskonsvård” (Sköld 2006). Enligt barnkonventionen som antogs av 

FN:s generalförsamling år 1989, har varje barn rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt 

våld, övergrepp, vanvård eller otillbörligt utnyttjande av förälder eller annan närstående 

person. Barnet har även rätt till en social trygghet (www.barnkonventionen.se).  
 

I Sverige finns det ca 11 000 barn som växer upp i ett familjehem när barnens 

biologiska föräldrar brister i sin omsorg (www.familjevårdenscentralorganisation.nu). 

Inför en familjehemsplacering görs en noggrann utredning av familjens möjligheter till 

förmågan att möta upp barnet med dess problematik. I en familjehemsutredning ingår 

intervjuer, samtal, registerutdrag och hembesök för matchning av ett specifikt barn. 

Utredningen kan se olika ut i olika kommuner (Socialstyrelsen 2008). Fosterhem, 

familjehemssyskon och familjehemssyskon är flitigt diskuterat inom den sociala 

barnavården, men det är sällan vi hör talas om de biologiska barnen. Intresset för 

familjehemmets biologiska barns uppväxt har den senaste tiden vaknat och blivit 

intressant.  Fosterhem och familjehemssyskon har funnits sedan 1800-talet 

(www.familjevårdenscentralorganisation.nu).  
 

I familjehemsvården hade drygt 21 500 barn och unga heldygnsinsats någon gång under 

2007. Den 1 november 2007 hade ca 15 100 barn och unga heldygnsinsats, av dessa var 

drygt 11 000 barn och unga i familjehemsvård (www.forumfamiljevård.se). Begreppet 

fosterhem försvann ur offentligt språkbruk i samband med Socialtjänstlagens införande 

1981,men begreppet lever dock kvar i viss utsträckning 

(www.familjevårdenscentralorganisation.nu).  

1.1 Bakgrund 

När ett föräldraskap inte fungerar och ett barn inte kan bo hemma, behöver barnet ett 

nytt hem för trygghet, omvårdnad och en bra fostran. För barnet innebär det en ny familj 

och en ny uppväxtmiljö. Genom barnet utökas den nya familjens nätverk, när social 

arbetare, barnens föräldrar och släktingar får tillgång till hemmet. Den nya familjens 

regler och rutiner omskapas. Familjehemmet blir barnets nya familj. 
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Familjehemsföräldrar menar att fosterföräldraskapet är som en belönad utmaning. Det 

kan vara jobbigt och påfrestande med påverkan på hela familjen, samtidigt som det 

tillfredställer och belönar. De biologiska barnen och dess situation osynliggörs när ett 

familjehemssyskon behöver familjens uppmärksamhet. Föräldrars tidsbrist för de 

biologiska barnen blir deras verklighet (Höjer 2001, Höjer & Nordenfors 2006). 

Familjehemsföräldrar förmodar att deras biologiska barn är nöjda med en uppväxt i ett 

familjehem och säger sig veta att de biologiska barnen lär sig förståelse genom olika 

situationer med andra människor. Livsinsikten ökar och empatin tränas upp. De 

biologiska barnen bekräftar att det är en positiv känsla att kunna hjälpa någon annan. 

Insikt och förståelse är en utvecklande upplevelse för många, samtidigt som många 

biologiska barn känner en saknad av förlorad familjegemenskap (Höjer & Nordenfors 

2006). Hur relationer i ett familjehem påverkas av den nya familjekonstellationen, har 

betydelse för alla som har med familjehemmet att göra och för den fortsatta barnavården 

(Höjer 2001).  

1.2 Tidigare forskning 

I en amerikansk studie av Twigg (1994) av de biologiska barnen i familjehemmet. De 

sista årtiondena har familjehemmen ökat och blivit den vanligast förekommande formen 

inom vård för barn och ungdomar som inte kan bo hemma. Intresset har under en längre 

tid funnits för att forska om familjehemmen, men de biologiska barnen har man aldrig 

tittat närmare på. Forskning inom detta ämne har efterfrågats under flera år. En 

kanadensisk rapport har varit en del i ett forskningsprojekt för att förstå familjehemmet 

som ett system. Det saknas litteratur inom ämnet som beskriver hur de biologiska 

barnen reagerar på processen i ett familjehem. Det finns forskning om hur mödrarna ser 

på sina barn och barnets reaktioner, att de har lärt sig att visa hänsyn, har en stark 

empatisk förmåga och att de är givmilda. När frågan ställs till de biologiska barnen 

stämmer inte alltid svaret med det som mödrarna gav. De biologiska barnen säger att de 

förlorar sin identitet och plats i familjen. Det kan utvecklas till en vrede som växer till 

en stark rivalitet mot familjehemssyskonet. En stark känsla av att mista sina föräldrar 

kan orsaka stor skada (ibid).  
 

I en amerikansk studie av Kaplan (1988) om vilken uppfattning, känslor och fantasier 

barn har på grund av sin ålder och om mödrar kan förstå och ge respons till dessa 

känslor, ingick 15 biologiska barn som vuxit upp i familjehem och var i åldrarna 6-12 

år. Mödrarna fick berätta vad de förmedlat till sina biologiska barn, om varför 
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familjehemssyskonet inte kunde bo hemma med sina föräldrar. Förklaringen kanske inte 

blir densamma när barnen tagit emot den utan i tanken blir till något helt annat. Det är 

viktigt hur föräldrarna ger förklaringen till sina barn om varför familjehemssyskonen 

inte kan bo hemma (ibid).  
 

I en amerikansk studie av Younes (2007) om hur de biologiska barnen påverkades av att 

bo i ett fosterhem och hur de biologiska barnen kunde anpassa sig till de nya 

familjmedlemmarna, framkom det att de biologiska barnen blev påverkade. Att förlora 

ett familjehemssyskon kunde ge en upplevelse av sorg från krisen. De upplevde att det 

var som att förlora ett biologiskt syskon. Men samtidigt kunde familjen slappna av 

innan nästa barn skulle flytta in och enbart ägna sig åt varandra och vara en normal 

familj. De intervjuade barnen tyckte trots all förändring i familjen och synen av 

negativa sidor av livet, gjorde dem till människor med mer förståelse för livet. Allt detta 

gjorde att de uppskattade och kände sig lycklig över sin egen uppväxt och familj. Både 

barnen och föräldrarna samtycker i att barnen bör delta i utbildningen och 

informationsträffar och att ett stödprogram tillsammans med handläggaren bör finnas 

tillgängligt. Att hela familjen är delaktig och inte bara föräldrarna och 

familjehemssyskonen.  De biologiska barnen har ett stort ansvar för att familjen ska 

fungera. Förståelsen för vilket jobb dessa familjer lägger ner på att hjälpa 

familjehemssyskon bör ge en belöning, men nedskärningar påverkar alla tjänster till 

dessa familjer (ibid).  
 

I en amerikansk studie av Rich (1996) ville man lyfta fram vikten av utbildning. 

Familjehemsföräldrar skulle kunna bidra mer med att stärka barnets utveckling och för 

att lösa beteende problem om de ingår som en del av det terapeutiska teamet och om de 

var tillräckligt förberedd. De var vanligtvis oförberedd att förstå och hantera de 

emotionella och beteendemässiga problem familjehemssyskon har. Det finns vissa 

belägg för att fosterförälder med utbildning kan vara effektivt för att förhindra fallande 

placering i fosterhem (ibid).  
 

I en äldre svensk forskning av Höjer (2001) ville hon veta hur en kärnfamilj påverkas av 

att bli familjehem, när ansvar och omvårdnad till ett familjehemssyskon kräver sin tid. 

Höjer kom fram till att familjehemsföräldrarna ansåg att fosterföräldraskapet var som en 

belönad utmaning. Det kan vara jobbigt och påfrestande och påverkar hela familjen 

samtidigt som det tillfredställer och belönar. Det biologiska barnets situation 
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osynliggörs när trötthet och konfliktfyllda situationer uppslukar en 

familjehemsmammas vardag (ibid). 
 

I Sverige finns det två avhandlingar om de biologiska barnen. Först år 2006 synliggörs 

de biologiska barnens situation i rapporten ”Att leva med familjehemssyskon” av Ingrid 

Höjer och Monica Nordenfors. Här får barn och ungdomar berätta om hur det är att 

växa upp med familjehemssyskon. Författarna kom fram till att jobbet som familjehem 

påverkar det privata vardagslivet. Rutiner och regler omskapas och när 

familjehemssyskon kommer först och minskar möjligheten att synas för de biologiska 

barnen. En positiv upplevelse är när det biologiska barnet känner att de hjälper någon 

annan. Insikt och förståelse är en utvecklande upplevelse för många (Höjer & 

Nordenfors, 2006).  
 

I en svensk forskning om reflexivt syskonskap av Nordenfors (2006) ville hon få höra 

från de biologiska barnen hur det var att vara en del av ett familjehem. Hon kom fram 

till att ett reflexivt syskonskap innebär att man hela tiden är involverad med att få och 

ge omsorg. Genom ett familjehemssyskon kan värderingar till livet och andra 

människor få en annan betydelse. Det finns flickor som än idag känner dåligt samvete 

över att de inte förstod hur allvarliga problem familjehemssyskonen hade och därmed 

behövde mer tid med familjehemsföräldrarna (ibid).  
 

1.3 Problemformulering  

När ett familjehemsplacerat barn behöver få vara i centrum, och som genom sin 

problematik behöver få komma i första hand, osynliggörs de biologiska barnens 

situation.  De biologiska barnen och deras föräldrar ser den prövande uppväxten som en 

fördel, där barnen lär sig förståelse och empati för andra människor. Genom att lyfta 

fram de biologiska barnens situation i familjehemmet och hur uppväxtförhållanden 

påverkat dem som vuxna, finns möjlighet till förändring för de biologiska barnen och 

deras föräldrar (Höjer 2001, Höjer & Nordenfors 2006).  

1.4 Syfte   

Syftet med denna studie är att låta fyra biologiska barn komma till tals om hur de 

upplevde sin uppväxt i familjehemmet och hur deras uppväxtförhållanden har påverkat 

dem som vuxna.  
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1.5 Frågeställningar 

• Uppfattar de biologiska barnen att de fick den tid och uppmärksamhet från 

föräldrarna som de behövde? 

• Hur uppfattar de biologiska barnen att deras ansvarstagande i familjehemmet 

var? 

• Upplever de biologiska barnen att de fick bli vuxna tidigt?  

 

2 Metod 
 

2.1 Förförståelse 

För att få en första kunskap i ämnet ”biologiska barn i ett familjehem”, kontaktade vi en 

kvinna som arbetat med familjehem under större delen av sitt vuxna liv. Vi besökte 

familjehemmet som nu övergått till att bli HVB-hem. Kvinnan gav oss sin historia av 

familjehemmet, de biologiska barnen och familjehemssyskonen. Dagen därpå besökte vi 

kvinnans biologiska dotter. Dottern, som i dag är ca 30 år, gav oss sin historia av att 

vara biologiskt barn i ett familjehem. Utifrån vår faktainsamling fick vi förförståelse till 

vårt ämne. De båda kvinnorna var behjälpliga i vårt sökande efter intervjupersoner.  

2.2 Urval av intervjupersoner 

De biologiska barnen i ett familjehem skulle utifrån ett vuxenperspektiv få berätta sin 

historia. Vi valde att intervjua två kvinnor och två män med olika familjehemsbakgrund. 

Männen var uppvuxna med ett familjehemssyskon samtidigt medans kvinnorna var 

uppvuxen med flera familjehemssyskon samtidigt. De biologiska barnen har i dag 

uppnått en ålder av 25-45 år.  

2.3 Etiska överväganden 

Målet med forskning inom socialt arbete, är att genom kunskap möjliggöra en bättre 

livssituation för människor. De etiska ramar som finns innehar vissa riktlinjer. I en 

kvalitativ forskning ifrågasätts en konfidentiell genomförd undersökning då 

tillförlitligheten av intervjugenomförandet ej går pröva. Under intervjun skall forskaren 

vara medveten om respondenternas öppenhet av inre känslosamma berättelser, som 

respondenten vid senare eftertanke ibland inte önskas berättat. Ett respektfullt 

omhändertagande av intervjufrågor så eftertanke kommer till stånd för var gränsen av 

förmedling går (Kvale 1997). Den etiska frågan var central under hela arbetet med 
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analysen. För att inte förorsaka respondenterna eller deras familjer några konsekvenser 

vid den färdiga rapporten diskuterade vi var gränsen för respondentens inflytande över 

intervjusvaret och vår tolkning i analysen gick. För övervägande av samtycke 

informerades respondenterna via telefon om syftet med vår undersökning och att 

uppsatsens slutprodukt kommer finnas tillgänglig för allmänheten via universitetet.  

Vidare gavs information via e- post om respondenternas rättigheter till att avbryta sin 

medverkan i undersökningen när helst de ville. Informationen skulle behandlas 

konfidentiellt och namn och orter utelämnas eller ersättas med andra namn och orter. De 

intervjufrågor som skulle besvaras vid intervjun skickades samtidigt med för påseende 

och godkännande.  

2.4 Intervjugenomförande 

Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjumetod med öppna underfrågor, 

där vi satte samman en intervjuguide som innehöll fem ämnesområden: familjhem, 

familjehemssyskon, nätverk, tonårstid och vuxentid. Något som försvårade vårt 

genomförande av intervjuer var det geografiska avstånd som fanns till tre av de 

tillfrågade, vilket innebar att personliga intervjuer ej var genomförbart och fick 

uteslutas, så intervjuerna genomfördes via IP telefoni med ett inkopplat digital 

lagringsmedia för inspelning av samtalen. Intervjuguiden var vårt underlag för våra 

samtal, samtidigt som nya infallsvinklar kunde användas. Tiden för intervjun fick 

respondenterna fastställa men platsen var intervjun skulle äga rum var inte möjlig för 

dem att avgöra. Respondenterna informerades om att intervjun skulle vara i cirka en 

timme. Den inledande frågan var om de ville börja med en liten berättelse om sin 

uppväxt i ett familjehem. Därefter blev intervjun mer strukturerad med en öppen 

rörlighet i både frågor och svar. Avslutningsvis fick intervjupersonerna frågan om de 

var något de ville tillägga.  

2.5 Materielbearbetning  

Det inspelade materialet avlyssnas ett flertal gånger och varje gång tolkas samtalet 

utifrån ett nytt perspektiv. Det finns nu möjligheter till att bilda sig en första uppfattning 

av intervjupersonernas berättelse, vilket blir en första analys (Backman 1998). För att 

samtalet skulle kännas nytt genomfördes transkriberingen omgående efter 

intervjutillfällena. Transkriberingen skedde i det närmaste ordagrant från den digitala 

lagringsmediet. Vi använde oss av en tematisk analys metod där de ämnesområden vi 

ämnade utgå ifrån skrevs ner och alla underfrågor till analysen sorterades in under rätt 
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ämnesområde. Detta för att strukturera upp arbetet och sammanställa analysen. Texten 

omarbetades från talspråk till skriftspråk.  De citat vi valde att använda i analysen 

transkriberades ord för ord med undantag av vissa justeringar i språket. Upprepningar, 

konstpauser och slangord togs bort. Respondenternas citat kopplades till den forskning 

vi läste om i de vetenskapliga artiklarna, avhandlingarna och studentlitteraturen. 

Slutligen plockade vi bort ämnesområden och underfrågor som inte gav svar på vår 

frågeställning eller på annat sätt inte var relevant för vårt arbete. 

2.6 Reabilitet  

Reliabilitet är när en mätning i en undersökning görs av samma sak två gånger eller fler, 

vid flera olika tillfällen och av flera olika personer och ger samma resultat vid alla olika 

tillfällen. Reliabilitet har inte lika höga krav på sig i den kvalitativa undersökningen. 

Genom att höja reliabiliteten i undersökningen, definieras begreppets tydlighet för 

intervjupersonen (Svenning 2003). Frågeformuleringen och intervjutekniken är av 

betydelse då det kan påverka svaret. För att höja reliabiliteten i ett arbete ska man skriva 

så utförlig som möjligt om hur analysen genomförts, så analysresultatens trovärdighet 

går ifrågasätta av läsaren själv (Kvale 2009). Vår analys är gjord utifrån citat som 

kopplats till tidigare forskning. De intervjufrågor vi ställde återfinns i Bilaga 2. 

Intervjufrågornas svar kunde vi sedan använda som citat i analysen. I källförteckning 

återfinns de vetenskapliga artiklar som vi använde oss av i analysen.   

2.7 Validitet  

Validitet definieras genom hur väl vi mäter det vi ska mäta och inget annat. Har vi ställt 

de rätta frågorna till respondenterna för att kunna få svar på vår fråga (Kvale 1997). I 

analysen är formuleringen viktig för att få svar på undersökningens syfte (Thomsson 

2002). Vi har kritiskt granskat oss själva genom att sortera bland urvalsfrågorna och 

utifrån den information vi fått ifrågasatt hur vi ser på familjehemmet. Vi har knutit den 

information vi fått tillbaka till utgångsläget för vad vi ville veta och varför. 

Vi blev medvetna om den eftertanke som krävs för att inte ställa ledande frågor. Hur 

olika formuleringar av en fråga kan ge olika betydelse av svar, så intervjufrågorna som 

skickades till intervjupersonerna omformulerades ett flertal gånger.  
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2.8 Generaliserbarhet 

När man använder sig av ett fåtal respondenter kan man inte säkerställa resultatet och 

säga att det gäller för en hel grupp av människor med samma bakgrund (Backman, 

1998). Vi har använt oss av fyra respondenter så resultatet av vårt arbete kan inte räknas 

som generellt tillämpbart.  
 

3 Teoretiska utgångspunkter  
 

3.1 Familjehemsplacerade barns bakgrund 

Enligt Höjer (2001) lever de barn som behöver socialtjänstens insatser i en familj som 

har svårigheter både på det ekonomiska och sociala planet. Föräldrarna klarar då inte av 

att ge sina barn en bra uppfostran och trygghet. Barn som har föräldrar med 

missbruksproblem, psykiska problem eller både och, är de som oftast får en plats i ett 

familjehem (ibid). Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga, 

skall användas när den finns en tydlig risk för de ungas hälsa eller att deras utveckling 

skadas på grund av psykisk eller fysisk misshandel, bristande omsorg eller olagligt 

utnyttjande, och samtycke till vård inte går uppnå enligt 2§LVU och genom missbruk 

av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för uppenbar risk för att skadas 

enligt 3§LVU (Nya sociallagarna 2008).  

3.2 Familjehemsföräldrars omsorgsförmåga 

I en äldre studie gjord av Höjer (2001) står det att läsa, genom urval för godkännande av 

familjehemsföräldrar får familjehemmen gemensamma kännetecken, som ett stabilt 

parförhållande, och ett ”traditionellt” familjeliv med traditionell arbetsfördelning där 

kvinnan sköter hushåll, hem och barn och mannen ansvarar för det yttre utanför 

hemmet. Familjehemsföräldrarnas livsplan är att vara en skicklig omsorgsgivare, främst 

kvinnor framhåller sin omsorgsförmåga och vill då ge sin omsorg till flera barn och inte 

bara de egna. Omsorgen blir en viktig del av ett eget projekt av sin livsplan (ibid). 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 6kap.6§ lyfter familjehemsutredningen fram 

lämplig familjesammansättning med ett gott förhållande i hemmet och omgivningen, 

mot den unges läggning och personlighet samt dennes behov och förutsättningar. 

Slutligen utreds och bedöms familjehemsföräldrarnas vilja och förmåga att ge den unge 

nödvändig omsorg och tillgodose den unges särskilda behov (Nya sociallagarna 2008).  
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3.3 Familjehemsföräldrars perspektiv på de biologiska barnens 

omsorgsförmåga 

Enligt en studie av Höjer & Nordenfors (2006) får de biologiska barnen i 

familjehemmet ta ansvar för både familjehemssyskon och föräldrar. Barnen tar ofta 

hand om de yngre familjehemssyskonen och ger dem praktisk kunskap och hjälp med 

sociala relationer. De kan känna oro för äldre syskon om de tror att de inte har det bra. 

De visar förståelse för föräldrars problem och ger omsorg och tröst till föräldrarna när 

de är ledsna och bekymrade. Genom att ge omsorg kunde de biologiska barnen se hur 

besvärligt och problematiskt en vuxens liv kan vara. De svårigheter som en familj kan 

ha och den vuxnes behov hade de biologiska barnen en tydlig uppfattning om vilket 

bidrog till ett aktivt omsorgsgivande till syskon och föräldrar. Barnen uppfattas som en 

passiv mottagare av omsorg och barndomen som en oskuldsfull uppväxt, där barnen ska 

vara förskonade från den vuxnes bekymmer och problem. Utifrån det perspektivet ses 

barnen som omsorgsgivande och empatiska familjemedlemmar (ibid).  
 

3.4 Nätverket, sociallagen och kontakten med familjehemssyskonets 

biologiska familj  

Enligt Nya sociallagarna (2008) Socialtjänstlagen (2001:453) 6kap.1§ handlar inte 

vården bara om hjälptagaren utan det handlar om brister och problem i närmiljön, 

hjälpen bör därför ses som en helhet med t.ex. familjeterapi. Den som behöver hjälp ska 

därför inte skiljas från närmiljön utan vården ska genomföras så nära hemmet som 

möjligt. Vård går före närmiljön när den anses rätt och bra. Med närmiljö menas inom 

kommunen (ibid). Enligt Socialtjänstförordningen (2001:937) 5kap ligger ett ansvar på 

nämnden att vården följs upp när barn och unga bereds vård (ibid). Vården av barn och 

unga ska enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller med stöd av Lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga och Lagen (1988:870) om vård av missbrukare 

i visa fall, noga följas upp av den socialnämnd som fattat beslutet. Enligt 

Socialtjänstförordningen (2001:937) 5kap.1b§ ska vården följas genom att regelbundet 

personligen besöka barn och unga i det hem där de för tillfället bor med privata samtal 

med den inneboende och samtal med familjehemmets familj och den unges 

vårdnadshavare (ibid). I prop.1996/97:124 går det läsa att det är av största betydelse att 

hemmet kan samarbeta med det placerade barnets biologiska föräldrar, och speciellt när 

invandrarbarn placeras (ibid).  
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3.5 Syskon med funktionshinder.  

Enligt (Alwin 2008) får ett syskon som växer upp med en funktionshindrad bror eller 

syster ta ett stort ansvar utan att föräldrarna har bett om det. Tillgångar som dessa 

syskon får med sig i livet är att de lär sig mycket. De får lära sig att visa hänsyn och ha 

tålamod. I väntan på föräldrarnas uppmärksamhet utvecklar de självständighet och 

empatin för andra människor har möjligen utvecklats utifrån uppväxtförhållanden. De 

blir vuxna tidigare än andra (ibid). 

3.6 Växa upp med familjehemssyskon 

Enligt Höjer & Nordenfors (2006) minskar tillgången till föräldrarna drastiskt för de 

biologiska barnen när ett familjehemssyskon flyttar in. Ett familjehemssyskon har ett 

stort behov av att synas och få närhet och tillsyn vilket gör att de biologiska barnen får 

backa. Föräldrarna känner att de försummar sina egna barn vilket ger föräldrarna dåligt 

samvete. Föräldrar anser att de första året med familjehemssyskon gör deras egna barn 

osynliga, när föräldrarnas energi och uppmärksamhet behövs för familjehemssyskonen 

(ibid) 

3.7 Reflexivt syskonskap 

I Nordenfors (2006) avhandling går läsa att de biologiska barnen ofta får erfara att de 

får växa upp och ta hand om sig själv i tidig ålder. De biologiska barnen upplevde sina 

egna problem som små i jämförelse med familjehemssyskons stora problematik, och vill 

då inte framhålla sina egna problem. De biologiska barnen upplevde att 

familjehemssyskon har ett större behov av de biologiska barnens föräldrar än vad de 

själva hade. För att bli sedd var de duktiga och gjorde allt för att var till lags. En stor del 

av de biologiska barnen ansåg att de tog hand om sina familjehemssyskon ganska ofta 

och kunde känna en stor oro för dem. Det fanns familjehemssyskon som var sjuka, 

självmordsbenägna eller skadar sig själva. Alla dessa beteenden kan vara svåra för det 

biologiska barnet att förstå. De kände en oro för sina föräldrar när de såg hur de oroar 

sig för familjehemssyskonen. De flesta pojkar kände ingen utanförskap eller att 

föräldrarna ställde upp mindre på dem. De kände tvärtom, att föräldrarna kunde låta 

deras tid för fritidsintressen gå före familjehemssyskonens tid. De kände ingen 

konkurrens och var alltid delaktig. De upplevde inte att de fått mindre känslomässig tid 

av sina föräldrar. Pojkarna kände att de hade en klar plats i familjen som inte blev 

annorlunda när ett familjehemssyskon flyttat in. Flickorna kände sig mer som ett offer 
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och maktlösa och om det fanns någon konkurrens mellan de biologiska syskonen och 

familjehemssyskonen var det oftast de biologiska flickorna som kände av den (ibid).  

3.8 Familjehemmets föräldrars biologiska barn  

I en amerikansk studie av Kaplan (1988) finns det barn som tror att vissa barn blir 

familjehemssyskon om de inte är snälla och deras mamma vill att de ska flytta. Det är 

viktigt att föräldrarna förstår att förklaringen de ger till sina barn om varför 

familjehemssyskonen inte kan bo hemma kanske inte blir densamma när barnen tagit 

emot informationen och som sedan i barnets tanke omformuleras till något helt annat. 

De kan ha svårt att acceptera förklaringen eller förstår den på sitt sätt för sin ålder och 

gör den till sin egen idé. De yngre barnen tänker på snällhet och dumhet som, om man 

är snäll får man bo hos sin mamma och pappa men om man är dum får man flytta. De 

äldre barnen kände mera empati för familjehemssyskonen och mer förståelse för 

situationen. De hade mer förståelse för familjehemssyskonens känslor och fick lättare 

kontakt med familjehemssyskonen (ibid).  

3.9 Betydelsen av hur fosterhemmet påverkar de biologiska barnen 

och deras familj 

Enligt en amerikansk studie av Younes (2007) kände de biologiska barnen sig som en 

främling i sitt eget hem när ett familjehemssyskon flyttade in. De var oroliga att 

familjehemssyskonet inte skulle tycka om dem. De kände inget annat val än att försöka 

tycka om familjehemssyskonet. Vissa barn drog sig undan och tillbringade mer tid i sitt 

rum. När det hade gått en längre tid såg föräldrarna att de biologiska barnen förändrades 

i sin personlighet antingen till det positiva som att vara mera omsorgsgivande, 

kärleksfulla, hjälpsamma och mera ansvarstagande och då vara en god förebild, eller 

negativt som att vara tillbakadragen, arg och svartsjuk. De biologiska barnen 

accepterade situationen men ville inte hela tiden föregå med gott exempel. Några barn 

kunde känna sig förvirrade i sin nya roll i syskonskaran genom att inte längre vara minst 

eller äldst och att föräldrarna helt plötsligt förväntade sig andra beteenden av dem. Det 

var lättare att ta till sig familjehemssyskon som var yngre, än de i samma ålder. 

Beroende på om familjen hade äldre eller yngre familjehemssyskon förändrades alla 

familjemedlemmars personlighet (ibid).  
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3.10 De biologiska barnen som förlorare av det egna hemmet 

I en amerikans studie av Twigg (1994) framkommer att oavsett vilken ålder ett barn är i 

kan det vara svårt att berätta om ett problem. Som förälder är det en nödvändighet att 

vara uppmärksam på sina barn och deras mående för att sedan hjälpa dem. Om inte 

detta sker måste barnet vänja sig vid problemet eller vara ledsna hela tiden. Om inte det 

biologiska barnet kan anpassa sig till förändringarna som sker, kan barnet själv få 

problem. Föräldrarnas krav på de biologiska barnen och familjehemssyskonen kan vara 

svårt att anpassa sig till. På grund av många familjehemssyskon och andra personer i 

familjehemmet kan gränserna bli suddiga och positionen i hemmet och till de äldre 

ungdomarna kan kännas osäkra för de biologiska barnen.  Man förlorar sin identitet och 

sin plats i familjen. Det här kan leda till vrede som sen kan växa till en stark rivalitet till 

det nya familjehemssyskonet. Den här starka känslan av att mista sina föräldrar kan 

orsaka stor skada. Svårigheter som barnen kan känna då familjehemssyskonen kommer 

mellan dem och sina föräldrar kan utveckla en kris (ibid).  
 

Alla biologiska barn kände att de hade en förlorad föräldratid.  Tiden som avsattes till 

de biologiska barnen var alltid sent på kvällen då familjehemssyskonen hade lagt sig 

och den var viktig för de biologiska barnen. När familjehemssyskonen blev äldre fick de 

biologiska barnen en senare tid för läggdags och det resulterade i för lite sömn. Att 

behöva ge upp sin rätt till sina föräldrar och vänja sig vid att andra barn bor i deras hem, 

kan kännas som att någon har tagit deras plats i familjen. Det är något de måste lära sig, 

att dela med sig av, men ibland ville de bara skrika ut att, det var deras föräldrar och att 

de skulle gå därifrån (ibid.) 
 

Alla barn ville ha en bästis. Barnet förväntar sig en bästa vän. Men när 

familjehemssyskonet kommer kan det bli en stor besvikelse. Familjehemssyskonet själv 

kan känna en stor besvikelse över att vara där och kan vara arg eller ledsen och vill inte 

stanna hos familjen. Det biologiska barnet kan känna ett starkt svek (ibid.) 
 

Systemet förväntar sig att de biologiska barnen ska anpassa sig till den nya familjen.  

Om man skulle lyssna på vad de biologiska barnen har att säga och vad de känner, 

skulle många familjehemsplaceringar avslutas.  Rädslan för detta gör att många 

föräldrar ljuger för sig själva och menar att denna uppväxt ger barnen större empati till 

andra har lättare att visa hänsyn och dela med sig i vuxen ålder (ibid.) 
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3.11 Familjehemsföräldrars uppfattning av beteende och utveckling 

hos familjehemssyskon. 

Enligt en amerikansk studie av Rich (1996) är de flesta barn som placeras i fosterhem 

har svåra beteendeproblem eller att deras föräldrar inte kan på lämpligt sätt ta hand om 

barnen. Familjehemsföräldrar skulle få tillgång till mera utbildning för att hantera dessa 

problem. De är vanligtvis oförberedd att förstå och hantera de emotionella och 

beteendemässiga problem som ett familjehemssyskon har. Dessa problem innefattar 

aggressivitet, vredesutbrott, lynnighet, sömnsvårigheter, onormala matvanor, 

hyperaktivitet, depression, ångest, och olämpligt sexuellt beteende. 

Familjehemsföräldrar skulle kunna bidra för att stärka barns utveckling och för att lösa 

beteende problem om de ingick som en del av ett terapeutiskt team. Det är rimligt att 

förvänta sig att detta även skulle öka deras tillfredsställelse och aktning och ökar 

sannolikheten för framgångsrika placeringar. Det finns vissa belägg för att utbilda 

familjehemsföräldrar kan vara effektivt i fosterhem för att undvika att få färre som vill 

ta emot placeringar och avbrott i placeringen och öka förmågan hos 

familjehemsföräldrar för att kunna hantera svåra beteenden (ibid).  

3.12  Barn som är svikna 

Enligt en svensk litteratur studie av Killén (2007) är tillvaratagandet av barnets rötter 

och identitet viktigt.  Det finns barn som inte känner till sin vistelse under delar av sitt 

liv. Det sammanhang som man sedan lång tid tillbaka förstått har betydelse för 

utvecklingen av identiteten, försöker man engagera föräldrar i att förmedla till sina barn. 

Genom att skriva, berätta och visa eventuella fotografier av barnet och dess bakgrund är 

föräldrarna en bra resurs att engagera. Föräldrarna involveras i placeringsprocessen. Till 

en början kan föräldrarna visa sig en aning avig till samarbetet så det är viktigt att 

investera tid och kraft i detta motivationsarbete. Föräldrarnas samverkan ger barnet en 

känsla av tillåtelse till att flytta, vilket underlättar för barnet att ta emot omsorgen från 

familjehemmets föräldrar. Föräldrarnas känsla av behjälplighet stärks och barnet får en 

förmedling av omtanke. I engagemanget av barnet kan andra personer ur familjen och 

dess nätverk engageras. Det förflutna knyts då ihop med framtiden och känslan av 

kontinuitet skapas som i sin tur bidrar till utveckling av barnets identitet. Det centrala 

för arbetet med familjehemssyskon i familjehemmet är att ta vara på kontakten med 

föräldrarna och barnets nätverk för en bevaring av barnets rötter och identitet (ibid). 
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4 Resultat och analys 
   

Presentation av respondenterna 

Intervju personerna har vi valt att döpa till Anna, Björn, Conny och Diana.  
 

Intervjuperson 1, Anna, Är en kvinna på 27 år. Anna är sambo. Anna arbetar inom 

socialt arbete. Anna föddes in i familjehemmet. Familjen har varit familjehem till ett 

flertal barn och samtidigt haft dörren öppen för andra ungdomar som funnit familjens 

hem som en fristad vid svåra hemförhållanden. Familjen hade också ett flertal dagbarn.  
 

Intervjuperson 2, Björn, Är en man på 39 år. Björn är gift, har två barn och arbetar inom 

socialt arbete. Den första familjehemsplaceringen gjordes när Björn var 5 år. De första 

två åren var placeringarna kortvariga men därefter följde en stadigvarande placering 

som sträckte sig en tid över det att Björn flyttat hemifrån. Björn är uppvuxen med ett 

stadigvarande familjehemssyskon. 
 

Intervjuperson 3, Conny, Är en man på 31 år. Conny är gift, har ett bonus barn och 

arbetar som innesäljare. Det första familjehemssyskonet flyttade in är Conny var 15 år. 

Familjen hade jourhem med korttids placeringar, som ofta förlängdes över tid upp till 

flera månader.  
 

Intervjuperson 4, Diana, Är en kvinna på 34 år. Hon är gift och arbetar inom service. 

Det första familjehemssyskonet flyttade in när Diana var 10 år. Diana är uppvuxen med 

korttidsplaceringar av 1 till 2 familjehemssyskon samtidigt. I familjen bodde också 

Dianas 3 biologiska syskon. 

4.1 Familjehemmet 

4.1.1 Den egna tiden tillsammans med föräldrarna  

Alla respondenter säger sig upplevt egen tid med sina föräldrar. Varken Björn eller 

Conny har upplevt sina familjehemssyskon som ett hinder till egen tid med föräldrarna. 

Björn har inte känt sig försakad utan varit delaktig i familjen.  
 

Conny berättar: Ja det har jag alltid haft, och åkt och kanota då 

och särskilt med pappa. Jag har aldrig förlorat någon tid med 

mina föräldrar på grund av att vi har familjehemssyskon. De 

har haft tid för alla. 
 



 

15 
 

Conny berättar att hans föräldrar hade tid för alla vilket beskrivs i den studie Nordenfors 

(2006) gjorde på det reflexiva förhållandet mellan de biologiska barnen och 

familjehemssyskonen, som säger att de flesta av de biologiska pojkarna kände sig 

delaktig i familjen. De fick den tid de behövde och familjehemssyskonen fick vänta på 

sin tur och de behövde inte konkurera med familjehemssyskonen om sina föräldrar och 

inget kändes eller blev annorlunda för att det flyttade in ett familjehems barn, däremot 

fick flickorna backa undan för familjehemssyskonen och konkurrensen till sina föräldrar 

var det flickorna som kände av. Det är den upplevelse Diana berättar om när hon säger 

att hon fick egen tid med föräldrarna på helgerna, när inte familjehemssyskonen var där, 

men sedan hon flyttat hemifrån har det varit svårt att få någon tid med föräldrarna 

överhuvudtaget. Hon kände och känner av konkurrensen till sina familjehemssyskon 

och de var alltid de som gick först.  

 

              Diana berättar: Ja, men de fick vi, tycker jag, på helgerna, när inte de var där. 

Det var sen när man blev äldre, när man flyttat hemifrån, när 

man kom och ville göra någonting med dem, då var det svårare. 

Man fick ingen tid för det var alltid de, man kunde aldrig 

komma för det var Cilla och Jonas. Och så är det väl lite än 

idag, att de aldrig har tid.  

 

4.1.2 Att bli sedd av sina föräldrar  

Alla intervjupersoner förutom Anna, kände att föräldrarna såg dem och därmed kände 

de sig inte osynliggjorda. Anna upplevde sig lite osynlig ibland. 
 

Anna säger: Det var ju ganska tufft med en del våldsamheter i 

vissa stunder, så då kom man i lite skymundan, men om det 

fanns möjlighet fick jag uppskattning av mamma och pappa. 
 

Anna beskriver hur hon kom i skymundan som skulle kunna jämföras med att vara 

osynlig. När det var våldsamheter i familjen försvann uppmärksamheten från Anna och 

hon blev osynlig vilket Höjer & Nordenfors (2006) redogör för i sin forskning av att 

växa upp med familjehemssyskon. De beskriver hur de biologiska barnen föräldrar blir 

upptagna av familjehemssyskonens behov av tillsyn och hur de biologiska barnen 

osynliggörs när föräldrarnas tid behövs för familjehemssyskonen.  
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4.1.3 Att förstå ett familjehemssyskons problem 

I vissa stunder var det svårt för Anna att förstå varför hennes familjehemssyskon 

betedde sig på ett specifikt sätt. Anna hade behövt vara lite äldre för att kunna förstå 

problematiken säger hon, det var så komplicerat vid vissa tillfällen. Anna känner att 

föräldrarna gav den information hon behövde då hon var liten för att klara av 

situationen just då. När det uppstod incidenter som Anna inte kunde förstå gjorde 

rädslan sig påmind och Anna tog sin tillflykt till sitt rum.  
 

Anna berättar: Självklart har jag varit rädd som liten, att man 

inte har förstått och man har haft sitt rum som sin hydda. 

Situationer som kom upp så man fick gömma sig för att man inte 

ville se, och säkert mycket som jag har sett som jag har försökt 

trängt undan för i de lägena var det så pass jobbigt.  Vissa saker 

har jag faktiskt trängt undan för att skydda mig själv lite. 

 

I Kaplan (1988) studie av hur barn kan förstå en förklaring och göra om den till sin egen 

sanning, kan vi förstå att Anna var rädd som liten då hon inte var tillräckligt stor för att 

kunna förstå problematiken.  Enligt studien kan barnet uppfatta föräldrarnas förklaring 

av familjehemssyskonen att är de inte tillräckligt snälla får man bli familjehemssyskon 

eller någon annan skrämmande förklaring som barnet gör till sin sanning. Det är viktigt 

hur föräldrarna klargör familjehemssyskonens situation för sina biologiska barn. Utifrån 

ovanstående förklaring kan vi göra en rimlig tolkning av det Anna berättar om, att hon 

inte alla gånger uppfattade situationen rätt och fick därmed vara rädd som liten. 

Incidenter som var svåra att förstå utifrån ett barns verklighet och som lätt skulle kunna 

uppfattas som skrämmande. Diana uppfattade också problematiken på sitt sätt utifrån att 

hela tiden vara informerad om olika händelser och beteenden. Hon skulle vara tacksam 

och inte klaga utan förstå hur bra hon hade det när hon fick se att det var många som 

inte hade det bra.  
 

Diana säger: Man fick ju hela tiden veta vad som hände, det var 

ju allt från missbruk, de skulle flytta hem nån vända, de hann ju 

inte mer än hem så kom de tillbaka igen och de var ledsna, man 

förstod ju på nåt sätt även om man kanske inte kan sätt sig in i 

det. Man fick väl en annan förståelse över hur bra man hade det 

själv, så upplevde jag det, att man inte skulle klaga, man hade 
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det ganska bra, man fick ju se att det var många som inte hade 

det. Man är glad liksom. 
 

Björn förstod inte den bakomliggande problematiken men familjehemssyskonets 

beteende gick inte undgå att reagera över. Björn berättar att familjehemssyskonets 

mamma var missbrukare med fysisk och psykisk misshandel i sin vardag och att 

omhändertagandet av syskonet skedde när syskonet var i tre års ålder. Utifrån Kaplan 

(1988) studie blir det Björns egen förklaring av familjehemssyskonets mammas 

beteende som blir en förklaring till familjehemssyskonets beteende. Conny förstod 

problematiken och de bakomliggande problemen och kände stor empati med sina 

familjehemssyskon, vilket kan hänga ihop med den ålder Conny uppnått, 15 år eller 

äldre. Dianas förståelse utifrån det hon såg och hörde yttrade sig i en yttre glädje av 

tacksamhet för sin egen uppväxt, medans den inre känslan skulle kunna vara något helt 

annat.   

4.2 Familjehemssyskon  

4.2.1 Att ta ansvar för familjehemssyskon 

Alla intervjupersoner upplever att de fått ta ansvar för sina familjehemssyskon, men de 

beskriver det på fyra olika sätt. Anna har tagit mycket ansvar för de yngre 

familjehemssyskonen för att avlasta sin mamma. I vuxen ålder fortsätter Anna hjälpa 

och stötta sin mamma, genom att avlasta henne med barnen.  
 

Anna berättar: Jag stöttar mamma med avlastning, men för de 

äldre har jag inte tagit så mycket ansvar, man har förklarat för 

kompisar eller vänner runt omkring, varför gör han så där eller 

varför gjorde hon så. Jag jobbade på en skola där ett av våra 

familjehemssyskon gick, så då stöttade jag upp lite. Jag har 

alltid funnits för mamma och gjort det jag har kunnat för 

mamma. Jag hjälper henne med det man orkar och kan för att 

avlasta henne lite då, med de barn hon har, för hon har ägnat 

hela sitt liv åt det. 
 

Annas berättelse stämmer bra överens med vad Höjer & Nordenfors (2006) har kommit 

fram till i sin forskning, när det gäller de biologiska barnen ansvarstagande för både 

familjehemssyskon med sociala relationer och kunskaps inlärning och föräldrarna med 

stöttning och förståelse. Anna stöttar sin mamma och har alltid funnits till hands för 
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henne så att mamman kan ägna sitt liv till familjehemsbarnen. Björn upplever att han 

fick ta ett lagom ansvar som var anpassat till den ålder Björn var i. Björn berättar att 

familjehemssyskonet behövde stöd och då fanns han där som en storebror.  

Familjehemssyskonet hade de första åren av sitt liv levt med en mamma som var 

kraftigt missbrukande och med en vardag av fysisk och psykisk misshandel. 

Familjehemssyskonet kunde varken fysiskt eller mentalt hänga med i de lekar Björn 

ville leka till en början och då fick Björn anpassa sig.  
 

Björn berättar: Jag fick ta ansvar i leken för det gick inte leka 

så, med den här killen de första åren. Jag fick ta det ansvar att 

det inte gick över gränsen och lekte för häftigt eller på något 

annat sätt som gjorde att han började må sämre.  
 

Enligt Alwin (2008) studie får syskon till en funktionshindrad bror eller syster ta ett 

stort ansvar, genom att hålla tillbaka sin egen vilja när de får vänta in sitt syskon i leken.  

Björn fick ta ansvar i leken med att sätta gränser för att inte hans familjehemssyskon 

skulle börja må dåligt. Vår egen tolkning är att ett barn som under sina första levnadsår 

levt med både fysisk och psykisk misshandel i sin vardag, med sin missbrukande 

mamma och vid tre års ålder får flytta till ett nytt hem skulle kunna vara traumatiserat 

och ger då en förklaring till den fysiska och psykiska utvecklingsförsening 

familjehemssyskonet hade, vilket går se som ett funktionshinder. Enligt Alwin (2008) 

studie får de biologiska barnen lära sig visa hänsyn och vara tålamodiga då de väntar på 

uppmärksamheten från sina föräldrar vilket ger en utveckling av självständighet och 

empati för andra människor. De biologiska barnen blir vuxna tidigare än andra i samma 

ålder, vilket vi kan se i det omhändertagande Björn visar till sitt familjehemssyskon. 

Conny berättar att han aldrig kände sig behöva ta ansvar för sina syskon förutom när 

han själv ville det.  
 

Conny säger: Nej, det var väl eget påtaget ansvar då, särskilt 

när de var mindre, man försökte uppfostra dem lite. Men inte 

ansvar med att passa och så. 
 

Connys beskrivning att han har eget påtaget ansvar som han själv väljer och inga nya 

regler för att ett familjehemssyskon flyttat in, vilket Nordenfors (2006) beskriver med 

att alla pojkar känner att de har en klar plats i familjen som inte blir annorlunda när de 
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får ett familjehemssyskon, medans Diana upplever att hon tog ansvar för ett syskonpar 

som bodde hos dem, men i övrigt var det inte så mycket ansvar. 
 

Diana säger: Ja men det fick man väl göra, speciellt med det 

andra syskonparet, då var ju jag äldre än dem och då blev det 

mera ansvar. Men inte så mycket annars tycker jag.  

 

När Diana beskriver sin situation av att vara äldre med ansvar eller yngre utan ansvar 

blir det tydligt med den förvirring det kan ge upphov till. I Younes (2007) forskning går 

det läsa om hur förvirrande det kan vara för ett barn att växla mellan olika roller i 

syskonskaran, att inte längre vara yngst eller äldst och med föräldrars förväntningar på 

att kunna växla i sitt beteende mellan olika förhållanden i åldershierarkin. Beroende på 

om familjen hade äldre eller yngre familjehemssyskon förändrades alla 

familjemedlemmars personlighet.  

4.2.2 Att bevaka sin plats i hemmet  

Anna hade önskat mer egen tid tillsammans med sin mamma och pappa. Anna hade 

önskat hjälp med sina läxor ibland. 
 

Anna berättar: Känslomässigt kände man i vissa lägen att man 

ville ha mer tid med sina föräldrar, hjälp från dem i 

läxsituationer och det kanske inte fanns just då för de hade inte 

tid eller så, med läxor, diskussioner och kompisar och lite så 

där. Vi har haft så många barn som har kommit och så många 

som inte varit på placering. Vi har alltid haft dörren öppen för 

alla barn som inte mått bra.  
 

Enligt Nordenfors (2006) forskning upplever de biologiska barnen att de får ta hand om 

sig själva från tidig ålder. De biologiska barnen såg sina egna problem som små i 

jämförelse med familjehemssyskonens problem och att familjehemssyskonen hade ett 

behövde de biologiska barnens föräldrar mer än dem själva, därmed undanhöll de sina 

egna problem för sina föräldrar. För att föräldrarna skulle se dem gjorde de allt för att 

var till lags. Ovanstående forskningsresultat beskriver det Anna upplever och känner i 

att vara ensam i många situationer där hon önskat mera tid med sina föräldrar. Att vara 

stark och klara sig själv, när dörren står öppen för alla barn som inte mått bra. En rimlig 

tolkning av Annas situation kan vara att hon inte ser sin egen saknad av tid som ett 
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problem i jämförelse med familjehemssyskonens stora problem. Varken Björn eller 

Conny har känt av att de behövt bevaka någon plats. De har fått den plats de behöver. 

Vilket Nordenfors (2006) studie visade på när alla pojkar kände att de hade en klar plats 

i familjen. Diana har däremot kivats om matbordsplatsen med ett av sina 

familjehemssyskon.  
 

Diana säger: Matbordsplatsen har varit en liten grej så där, jag 

har haft min plats och det har varit änden på bordet. Då inte jag 

var hemma satt alltid Anton på min plats, men när jag kom hem, 

satt jag där och det var aldrig något problem. Men sen kom det 

andra syskonparet och Jon skulle alltid sitta på min plats, men 

jag ryckte bara bort honom. Och så höll vi på jämt. 
 

Diana berättar om matbordsplatsen och den rivalitet som kunde uppstå mellan Diana 

och hennes familjehemssyskon. När Jon flyttade in blev konkurrensen mera 

handgriplig. Enligt Twigg (1994) kan många placeringar kan ge en förlorad identitet 

och plats i familjen, vilket kan ge aggressioner och en stark konkurrans till det nya 

familjehemssyskonet. Den oro ett barn kan känna då familjehemssyskonen kommer 

mellan dem och sina föräldrar kan utvecklas till en kris. Enligt vår tolkning var Dianas 

kamp om matbordsplatsen ett sätt att behålla sin position och identitet i familjen.  

4.2.3 Att känna sig hotad 

Anna har känt av hot från familjehemssyskon när de varit hotfulla och dess föräldrar 

som hotat både familjen och deras trygghet i hemmet.    
 

Anna berättar: Det har vi haft, från och till faktiskt, det har 

kommit från familjehemssyskon när de har varit aggressiva i 

vissa lägen, då har man varit rädd och hot även från vissa 

föräldrar nu på senare år, så vi har till och med fått stanna lite 

längre på semester eller åkt någon vecka tidigare eller kommit 

hem en vecka senare för att det funnits en hotbild till både oss 

och vårt hus. 
 

Conny kände en del oro för sin mamma när ett av familjehemssyskonen fanns ensam 

hemma med Conny mamma. Ett av Connys familjehemssyskon var mentalt labil med 

ett utåtagerande beteende och därmed kände Conny sig otrygg när Connys mamma var 

ensam med honom. 
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Conny säger: Han visade sig psykotisk och så, han hade jagat 

sin mamma med köttkniv och försökt att ha ihjäl henne, man var 

aldrig helt trygg med att ha denne hemma, men aldrig för min 

egen del men däremot för min mamma kunde jag känna en del 

oro när de var själva hemma. 
 

Anna var rädd när hela familjen och deras hem var satt under hot av familjehemssyskon 

och ibland av deras föräldrar och Conny var orolig för sin mamma när 

familjehemssyskonet var där ensam med hans mamma. Enligt Nordenfors (2006) kunde 

en stor del av de biologiska barnen känna en stor oro för familjehemssyskon när de var 

sjuka, självmordsbenägen eller skadade sig själv som var svåra beteenden att förstå för 

de biologiska barnen. De var oroliga för sina föräldrar när de såg hur de oroade sig för 

familjehemssyskonen. Enligt Rich (1996) studie har de flesta barn som placeras i 

fosterhem svåra beteendeproblem. I studien framgår också Familjehemsföräldrar borde 

få tillgång till mera utbildning för att hantera familjehemsbarnens problem. De kan vara 

aggressiva och få vredesutbrott de kan handla om sömnsvårigheter, depression och 

ångest eller olämpligt sexuellt beteende. Med den vetskap Conny hade om 

familjehemsbarnets jakt på sin biologiska mamma skapas den oro han känner för att 

lämna dem själva hemma. Vår egen tolkning är att utbildning för familjehemsföräldrar 

ger kunskap och är en trygghet för alla inom familjehemsvården. Enligt Rich (1996) 

skulle familjehemsföräldrarna genom delaktighet i ett terapeutiskt team kunna lösa 

beteende problem. Vår tolkning är att de förstärkta familjehem som finns i dag är en 

utveckling i rätt riktning. Varken Björn eller Diana har känt av något hot eller oro för 

sin egen del eller för någon annan i familjen.   

4.2.4 Förväntningar på familjehemssyskon  

Annas förväntningar på de äldre syskonen var att de mentalt skulle uppnått samma 

mognad som deras ålder visade och kunnat vara den storasyster eller storebror som då 

Anna förväntat sig. Anna säger att hon önskat ett familjehemssyskon utan diagnos. De 

barn som varit placerad hos familjen har haft olika svårt i sin vardag. Familjens uppgift 

blir att stötta och hjälpa dessa barn med att ge en trygghet i tillvaron. Vilket Anna 

berättar i nedanstående citat. 
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Anna säger: Det är klart att man haft förväntningar på dem som 

äldre syskon, att de ska ta sin plats och göra som de ska, men det 

har inte blivit så för de klara inte av det, för de har haft problem 

själva. De har inte kunnat ta den här storasyster eller 

storebrorsrollen. Det är kanske det att man förväntat sig ett barn 

utan diagnos ett barn som bara haft det jobbigt med föräldrarna, 

som bara kommit in och flutit in automatiskt.  
 

Enligt Höjer (2001) är de barn som behöver socialtjänstens stöd bor med sin familj som 

har både ekonomiska och sociala svårigheter eller har föräldrar med missbruksproblem, 

psykiska problem eller både och. Utifrån ovanstående forskningsutlåtande är det troligt 

att barn som får en placering är traumatiserade på olika sätt, med olika diagnoser och 

utlåtanden som följd. De familjehemssyskon som Anna är uppvuxen med har troligtvis 

med sig olika traumatiska upplevelser från barndomen som på olika sätt satt sina spår. 

Enligt Nya sociallagarna (2008) skall Lagen med särskilda bestämmelser av Vård av 

Unga 2 § användas när det finns en fara för barnets hälsa eller utveckling och 

medgivande till hjälp inte går uppnå och enligt 3§ när missbruk av droger eller annat 

socialt nedbrytande beteende utsätter sig för risk att skada sig själv. En del av de 

traumatiska upplevelser som familjehemsbarn har med sig kan lyda under ovanstående 

lag enligt vår tolkning. Connys förväntningar var oftast ganska låga och blev därmed 

ofta väldigt positivt överraskad när ett familjehemssyskon flyttat in. Conny var 15 år när 

det första familjehemssyskonet flyttade in. Conny ålder kan inverka på en förståelse av 

familjehemssyskonets bakomvarande problematik. Conny förväntningar är ganska låga 

och får därmed mer empati för familjehemssyskonen. Enligt Nordenfors (2006) kände 

de äldre barnen mera empati till familjehemssyskonen och mer förståelse för 

situationen. De hade mer förståelse för familjehemssyskonens känslor och en annan 

anknytning till familjehemssyskonen. Björn hade förväntat sig en lekkamrat som skulle 

kunna leka de lekar de skulle leka.  
 

Björn säger: Jag hade väl ändå förväntningar på att det skulle 

vara en lekkamrat som kunde vara med i de lekar man skulle leka, 

men nu var det inte så, varken fysiskt eller mentalt. Då fick man 

anpassa sig i början.    
 

Enligt Twigg (1994) vill alla barn ha en bästis. Familjehemssyskonet kan känna sig arg 

eller ledsen och inte vilja vara hos familjen och det biologiska barnet kan känna sig 
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lurad. De förväntningar Björn hade på en lekkamrat blev troligtvis inte som Björn hade 

tänkt sig då han till en början får anpassa sig till sitt familjehemssyskon. Diana minns 

inte att hon haft några förväntningar på sina familjehemssyskon.  

4.3 Nätverket  

4.3.1 Nätverkets förändring 

Upplevelsen av hur nätverket har förändrats ser lite olika ut för respondenterna. Medan 

Conny valde att dra sig undan när familjehemssyskonets föräldrar hälsade på fick Björn 

följa med och umgås en del med familjehemssyskonens släkt under familjens 

sommarsemestrar. Dianas familj har tillbringat en vecka per år med andra familjehem 

och i övrigt haft en tät kontakt med familjehemssyskons övrig släkt. Anna upplever att 

nätverket växte och blev mycket stort och hade en önskan om att de skulle fått sluppit 

familjehemsföräldrarna.  
 

Anna säger: Vi får ju inte bara barnen med oss vi har ju fått deras 

föräldrar och alla runt omkring, det var jobbigt, det inträffade 

situationer då de inte var så roligt att ha föräldrarna med. Det är 

de lägena när det är jobbigt och det inträffade svåra incidenter, 

Nä jag vill bara ha de här barnen. 
 

En förklaring till Annas tankar kring familjehemssyskonen och deras biologiska 

familjer angående nätverket är, att det är av största betydelse att hemmet kan samarbeta 

med det placerade barnets biologiska föräldrar, den bit av familjehemsåtagande som 

Anna skulle vilja slippa. Enligt Killén (2007) är det viktigaste med familjehemmets 

arbete med familjehemssyskon att upprätthålla kontakten med föräldrarna och barnets 

nätverk för en bevaring av barnets bakgrund och identitet. Enligt Nya Sociallagen 

(2008) 6kap.1§ handlar vården om hjälp för hela familjen och i Socialförordningen 

5kap.1b§barn står att läsa att vården ska följas upp genom regelbundna besök av barnet 

där de för tillfället bor. I prop. 1996/97:124 går läsa att största betydelse är att hemmet 

kan samarbeta med familjehemsbarnets biologiska föräldrar. Annas föräldrar har den 

kontakt med föräldrar och närmiljö som arbetet med familjehemsbarn behöver men som 

Anna upplevde jobbigt.   

4.3.2 Omgivningens reaktioner på familjehemmet 

Två av respondenterna upplevde bara positiva reaktioner från grannar och människor 

runtomkring. De uppfattade omgivningen som berömmande av andras förmåga att 
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hjälpa, och samtidigt gjorde omgivningen sina val att själva bilda familjehem. Två av 

respondenterna får känna av en annan sida av omgivnings reaktioner. Björn minns hur 

människor reagerade på familjehemssyskonets utseende, då det var något avvikande och 

Anna berättar att deras hem var öppet för alla barn som behövde hjälp. Det var mycket 

liv och rörelse som inte alltid sågs som positivt av omgivningen. 
 

Anna säger: Det var ju inte alltid det var positivt, vi fick höra 

mycket, och man fick stå till svar i vissa lägen för vad de har gjort 

och det har kanske inte alltid gjort gott rykte till vår familj. Det 

var alltid livat hemma hos oss. Vi har alltid haft dörren öppen så 

jag har inte varit så rädd att ta hem kompisar och sen har vi 

alltid haft barnen hos oss eftersom mamma var dag barnvårdare 

och mina äldre syskons kompisar. Vårt hus har alltid varit öppet 

för alla. I vissa lägen har man ju mått lite dåligt då.  
 

Anna beskriver huset som öppet för alla, med en mamma som är omhändertagande av 

alla barn som mår dåligt. Enligt Höjer (2001) vill kvinnorna hjälpa flera barn än bara 

sina egna. Kvinnans livsuppgift blir att ge omsorg. Enligt Nya Sociallagen (2008) 

6kap.6§ bedöms familjehemsföräldrarnas vilja och förmåga att ge barnen omsorg och 

tillgodose dess särskilda behov. Vår tolkning är att Annas mamma får svårt att sätta 

gränser när hennes livsuppgift är att ge omsorg till alla barn som mår dåligt. Hemmet 

blir öppet för alla vilket Anna mått dåligt av under en del perioder.  

4.4 Tonårstid 

4.4.1 Upplevelse av tonårstiden 

Anna upplever tonåren som besvärliga. Hon får ta ett eget ansvar för läxor sent på 

kvällarna när lugnet lagt sig, hon har varit trött och önskat att mamma och pappa funnits 

där för diskussion.   
 

Anna berättar: Man blev mer och mer medveten om vad som 

händer runt omkring, mer info från föräldrarna, jag blev mer 

delaktig för saker som hände hemma, man kanske inte alltid har 

haft hjälp med läxor, man har suttit sent på kvällarna för det är 

då det har varit lugnt, det har varit kaos hemma och man får 

aldrig gå och lägga sig, man har blivit trött och sliten, man är 

trött som tonåring, man vill ha hjälp med läxor eller man har nått 
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man har velat prata om, men det har kanske inte funnits en 

mamma o pappa där för att diskutera. 
 

Det kaos som funnits i familjen har gjort att Annas kvällar har blivit sena vilket 

resulterat i för lite sömn. Enligt Twigg (1994) kände de biologiska barnen att de hade en 

förlorad föräldratid.  Anna har saknat föräldrarnas tid för hjälp med läxor och någon att 

prata med. Annas tid för läxor har varit sent på kvällen när familjehemssyskonen lagt 

sig, vilket gjorde henne trött och sliten på dagarna. Enligt Twigg (1994) kan det kännas 

som någon tagit deras plats i familjen när de behöver ge upp sin rätt till sina föräldrar 

och vänja sig med att andra barn bor i familjens hem. Björn och Conny minns inte att 

tonårstiden skulle varit svårare än tiden innan och Diana upplevde inte att 

familjehemssyskonen var jobbiga utan mer att det var svårt att hela tiden vara så 

sympatiskt. 
 

Diana säger: Just att man skulle vara förstående hela tiden, det 

kunde man ju tycka var lite jobbigt, men man var ju det då. 
 

Diana förklarar att det inte är familjehemssyskonen som flyttar in som är det jobbiga, 

utan de förväntningar de biologiska barnen känner från sin familj av att vara förstående 

som är det jobbiga. Enligt Younes (2007) känner de biologiska barnen sig som en 

främling i sitt eget hem när ett familjehemssyskon flyttar in. De biologiska barnen 

accepterade situationen men ville inte hela tiden föregå med gott exempel. Både Anna 

och Diana upplever tonårstiden som mera krävande med ett större ansvarstagande 

medans Björn och Conny inte har något minne av tonårstiden som svårare än tiden 

innan tonåren. 

4.5 Att bli vuxen fort i relation till sin ålder 

Tre av respondenterna upplever inte att de fick bli vuxen fort samtidigt som två av 

respondenterna säger att de var tidiga i sin åldersutveckling men att de inte satt detta i 

relation till familjehemssyskon och familjehem. En av respondenterna säger sig blivit 

vuxen tidigt. 
 

Anna säger: Både och, dels då jag var liten fick vänta med alla 

grejer tills det vart lugn och då tog jag mina duster, sen har man 

fått lära sig mycket saker lite tidigare för att kunna vara med och 

förstå. Så man har väl blivit vuxen. Jag har fått lära mig tidigare 
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om diagnoser och barns utveckling och varför saker och ting 

händer som är svårt att förstå, vi har fått mer insyn hur det kunde 

vara, att man var mer delaktig, vi fick var med om ganska mycket 

som satte prägling ganska tidigt. Och det har väl gjort att man 

har haft mer förståelse  
 

Anna beskriver hur hon får vara delaktig i sina familjehemssyskons uppväxt vilket gjort 

henne mera förstående. Enligt Höjer (2006) utvecklas omsorgsgivande genom 

delaktigheten i den vuxnes problem. De svårigheter som en familj kan ha och den 

vuxnes behov hade de biologiska barnen en tydlig uppfattning om vilket bidrog till ett 

aktivt omsorgsgivande till syskon och föräldrar. Anna fick tidigt ta del av 

familjehemmets olika problem gällande familjehemsbarnen, vilket skulle kunna vara en 

del av den förklaring som visar på Annas omsorgsgivande och stöttandet av sin mamma 

med familjehemssyskonen.   

4.6 Vuxen 

4.6.1 Egen tid och samtalskontakt 

En av de fyra respondenterna hade önskat mer egen tid tillsammans med sina föräldrar. 

Någon form av avlastning för föräldrarna av de fosterhemsplacerade barnen.   
 

Anna: Någon form av avlastning. Att haft någon som kom och 

hämta dem ett tag för att coola ner, få den här lilla tiden 

emellanåt, hunnit samla sig som familj pratat eller bara komma 

ner i varv. Samla lite styrka igen och komma tillbaka. Man kanske har 

önskat mer stöd o hjälp, ta bort vissa saker, underlättat för oss som 

familj för det jobb vi gjorde. 
 

Anna önskar att familjen fått avlastning med de familjehemsplacerade barnen för att den 

biologiska familjen skulle hunnit samla sig som familj, men samhället har en annan syn 

på familjen. Enligt Twigg (1994) förväntar sig systemet att de biologiska barnen ska 

anpassa sig till den nya familjen.  Rädslan för vad de biologiska barnen skulle säga om 

vad de känner, gör att många föräldrar lurar sig själva och menar att barnens uppväxt 

ger dem större empati, hänsynstagande och givmildhet i vuxen ålder. Björn säger att han 

för egen del inte önskat något annorlunda men att han önskat att hans föräldrar fått 

ventilera sin oro och frustration som uppkom under de här åren med någon sorts 

samtalskontakt. Björn säger att om placeringen varit i dag hade det varit förstärkt 
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familjehem med all den avlastning det går tänkas få, med samtal och allt, men det fanns 

inte då och kunde då inte erbjudas. Conny önskar att hans mamma hade fått någon 

samtalskontakt vilket i sin tur skulle hjälpt honom med mindre oro för sin mamma. 

Enligt Twigg (1994) har barn oavsett vilken ålder de är i svårt att berätta om sina 

problem och som förälder är det nödvändigt att kunna hjälpa sitt barn när det mår dåligt. 

Det biologiska barnet kan själv få problem om de inte klarar av att anpassa sig till de 

förändringarna som sker. Enligt Björn är samtalskontakt en rättighet för alla inom 

familjehemsarbetet men som då inte var möjligt för föräldrar att be om, då det inte 

fanns. Björn och Connys oro för sina föräldrar skulle kunnat ge dem någon form av 

egna problem, vilket inte visat sig i denna studie.  

Att bilda familjehem 

Alla respondenter säger sig vara positiva till familjehem, men alla kan inte i nuläget 

tänka sig att ta hand om ett familjehemssyskon. 
 

5 Diskussion 
 

Syftet med vår studie var att låta de biologiska barnen komma till tals om hur de 

upplevde och uppfattade uppväxten i familjehemmet och hur uppväxtförhållanden har 

påverkat dem som vuxna. För att besvara studiens syfte använde vi oss av teoretiska 

utgångspunkter inom det valda ämnesområdet. Sammanfattningsvis kommer vi att 

besvara studiens tre frågeställningar i tur och ordning samt diskutera det behov av 

utbildning som vi kunnat se som en lösning i vår analys för familjehemmen. Frågorna 

lyder enligt följande: Uppfattar de biologiska barnen att de fick den uppmärksamhet 

från föräldrarna som de behövde? Hur uppfattar de biologiska barnen sitt 

ansvarstagande i familjehemmet? Upplever de biologiska barnen att de fick bli vuxen 

tidigt? Vi frågar oss om de biologiska barnens situation skulle se annorlunda ut om 

familjehemmet fick utbildning.  

5.1 Uppfattade de biologiska barnen att de fick den uppmärksamhet 

från föräldrarna de behövde? 

Alla respondenter säger sig upplevt egen tid med sina föräldrar. Pojkarna kände sig 

alltid delaktiga i familjehemmet vilket även Nordenfors (2006) funnit att de flesta av de 

biologiska pojkarna inte kände sig utanför eller åsidosatt. Flickorna däremot kände sig 

mer som offer och var maktlösa och kände konkurrens till familjehemssyskonen, vilket 

en av flickorna bekräftar när hon bara fann egen tid med föräldrarna när 
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familjehemssyskonen var borta. Alla respondenter utom en kände sig sedda av 

föräldrarna. En av flickorna beskriver hur hon kom i skymundan när det var 

våldsamheter i familjen. Enligt Höjer (2006) osynliggörs de biologiska barnen när 

föräldrarnas energi behövs för familjehemssyskonen. Vissa av respondenterna önskade 

mer tid tillsammans med sina föräldrar när det gällde läxor och diskussioner. Enligt 

Nordenfors (2006) upplever de biologiska barnen att de får ta hand om sig själv i tidig 

ålder. Den rivalitet som kan uppstå mellan familjehemssyskon förklaras enligt Twigg 

(1994) med att många placeringar ger identitetsförlust och suddiga gränser och platsen i 

hemmet kan kännas osäker för de biologiska barnen. Vissa av respondenterna önskade 

mer ensamtid tillsammans med sina föräldrar och någon form av avlastning för familjen 

för att kunna umgås utan familjehemssyskon. De önskade också samtalskontakt för sina 

föräldrar. Enligt Twigg (1994) förväntar sig systemet att de biologiska barnen ska 

anpassa sig till den nya familjen. Om inte det biologiska barnet kan anpassa sig till 

förändringen som sker kan barnet själv få problem. Med hjälp av forskningen kan vi 

utläsa att pojkarna tar den plats de behöver och känner sig alltid delaktig i familjen 

medans flickorna känner sig maktlösa och i skymundan, vilket gör att konkurrensen till 

familjehemssyskon blir ett faktum. När föräldrarnas tid inte räckte till osynliggörs 

barnen och får ta hand om sig själva från tidig ålder. Familjehemmens många 

placeringar ger de biologiska barnen en identitetsförlust och osäkerhet, men 

familjesystemet i familjehemmet förväntar sig att barnen ska anpassa sig till den nya 

familjen.  

5.2 Hur uppfattade de biologiska barnen sitt ansvarstagande i 

familjehemmet? 

Alla respondenter upplever att de fått ta ansvar för sina familjehemssyskon men på olika 

sätt. En av våra respondenter har tagit ansvar genom att stötta sin mamma med 

avlastning. Höjer (2001) skriver att de biologiska barnen i familjehemmet tar ansvar för 

både syskon och föräldrar. En annan av våra respondenter upplevde att hon tog ansvar 

när hon blev äldre, men när hon var yngre än sina familjehemssyskon blev det inte 

mycket av ansvarstagande. I Younes (2007) står att läsa att beroende på om familjen 

hade äldre eller yngre familjehemssyskon förändrades alla familjemedlemmars 

personlighet. Det kan vara förvirrande för ett barn att växla mellan olika roller i 

syskonskaran. En av respondenterna upplevde ett lagom ansvarstagande för sin ålder till 

sitt familjehemssyskon. I leken fick respondenten ta ansvar till att sätta gränser för att 
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leken skulle hållas på en lagom nivå. I Alwin (2008) går att läsa att barnen växer upp till 

ansvarstagande människor för både sig själv och sina syskon de får lära sig visa hänsyn 

och ha tålamod i olika situationer. En av de manliga respondenterna kände aldrig att han 

behövde ta ansvar för sina familjehemssyskon förutom eget påtaget ansvar. Vilket 

stämmer in på Nordenfors (2006) när hon förklarar att alla pojkar känner en klar plats i 

familjen även sedan ett familjehemssyskon flyttat in. De kvinnliga respondenterna 

upplevde tonårstiden som besvärlig. En av de kvinnliga respondenterna upplever ett 

eget ansvarstagande av läxor sent på kvällen med en avsaknad av föräldrar. Twigg 

(1994) beskriver tiden som avsattes till de biologiska barnen var alltid sent på kvällen. 

De biologiska barnen upplevde tiden som viktig vilket resulterade i för lite sömn. Den 

andra av våra kvinnliga respondenter upplevde inte familjehemssyskonen som jobbiga 

utan de förväntningar som familjen hade på henne angående att vara förstående. Younes 

(2007) förklarar att de biologiska barnen accepterar situationen men vill inte hela tiden 

föregå med gott exempel. Med hjälp av forskningen kan vi utläsa att de biologiska 

barnen tar ansvar för både syskon och föräldrar. De får lära sig att visa hänsyn och ha 

tålamod.  De kan uppstå rollförvirring när olika familjehemssyskon med olika åldrar 

omväxlande flyttar in och ut i familjehemmet så samtliga familjemedlemmars 

personlighet växlar, samtidigt som pojkarna upplevde sig ha en klar plats i familjen, 

även sedan familjehemssyskonet flyttat in. De biologiska barnen får vänta på sin tid 

med föräldrarna som ofta blir sent på kvällen vilket gör att de ofta är trötta på dagarna. 

De biologiska barnen upplever inte att familjehemssyskonen är jobbiga utan det är de 

förväntningar föräldrarna har, med att de ska vara förstående som är jobbigt och de vill 

inte alltid föregå med gott exempel.  

5.3 Upplever de biologiska barnen att de fick bli vuxen tidigt?  

Vissa var tidig i sin åldersutveckling men relaterade inte detta till sin uppväxt medan en 

av respondenterna säger sig blivit vuxen tidigt. De fick lära sig tidigt om diagnoser och 

barns utveckling och beskriver hur de var delaktiga i familjehemssyskonens uppväxt. 

Höjer (2006) beskriver de svårigheter som en familj kan ha och den vuxnes behov, 

vilket de biologiska barnen hade en tydlig uppfattning om som bidrog till ett aktivt 

omsorgstagande till syskon och föräldrar. I vissa stunder kunde det vara svårt att förstå 

familjehemssyskonens beteende. Situationen kunde många gånger uppfattas fel och 

kände då rädsla som liten. Via information av olika händelser fick de en uppfattning av 

problemen som bidrog till en förståelse av hur bra de hade det. Vissa av respondenterna 
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förstod problematiken och kände empati med sina familjehemssyskon medan andra såg 

beteendeförändringar hos sitt familjehemssyskon men förstod inte den bakomliggande 

problematiken. I Kaplan (1988) kan man läsa att den information föräldrarna ger till 

sina barn kan lätt utvecklas till egna. Det är av största vikt hur föräldrarna ger sin 

förklaring till sina barn så de ska kunna uppfatta situationen rätt. Några av 

respondenterna önskade familjehemssyskon utan diagnos och som mentalt skulle vara i 

sin faktiska ålder. En annan önskan var att det skulle vara en lekkamrat. Höjer, (2001)  

skriver att det är troligt att alla barn som får en placering är traumatiserade. Twigg 

(1994) skriver att barn vill ha en bästis och förväntar sig en bästa vän vilket kan leda till 

en besvikelse och känsla av att vara lurad. Med hjälp av forskningen kan vi utläsa att de 

biologiska barnen är aktivt omsorgstagande till sina syskon och sin familj. När ett 

familjehemssyskon ska flytta in bildar de sig en egen verklighet av familjehemssyskonet 

och önskar sig en bästis. När sedan familjehemssyskonet flyttat in kan de känna sig 

lurade då familjehemssyskonet kan vara traumatiserat och behöver hjälp i vardagen och 

med bakomvarande problematik.  

5.4 Skulle familjehemmen vara behjälpta av att ingå i ett terapeutiskt 

team eller annan form av utbildning? 

Under vårt arbete med analysen har vi frågat oss om familjehemmen skulle vara i behov 

av utbildning för familjehemmen. Vi vill här lyfta fram de citat som kommer från våra 

respondenter och vad forskningen säger. 
 

Upplevelsen av hur nätverket har förändrats ser lite olika ut för respondenterna. En av 

respondenterna hade en önskan om att slippa familjehemssyskonsföräldrarna. I Killén 

(2007) går läsa att det centrala för arbetet med familjehemssyskon i familjehemmet är 

att ta vara på kontakten med föräldrarna och barnets nätverk för en bevaring av barnets 

rötter och identitet. I socialtjänstlagen går läsa att vården inte bara handlar om klienten. 

Några av respondenterna säger sig upplevt hot från familjehemssyskon och deras 

föräldrar både för sig själv, familjen och hemmets trygghet. Enligt Rich (1996) har de 

flesta barn som placeras i fosterhem missbrukat eller försummats vilket ger emotionella 

och beteendemässiga problem. Familjehemsföräldrar skulle kunna bidra mer för att 

stärka barns utveckling och för att lösa beteende problem om de ingår som en del av det 

terapeutiska teamet och om de var tillräckligt förberedd. Respondenterna säger sig 

upplevt både positiva och negativa reaktioner från omgivningen. De positiva var det 

beröm de fick av deras förmåga att hjälpa och det negativa var att det öppna hemmet 
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med mycket liv och rörelse. Höjer (2001) beskriver hur kvinnor vill hjälpa fler barn och 

inte bara sina egna. Med hjälp av forskningen kan vi utläsa att vården handlar inte bara om 

klienten utan om hela familjen. Det blir familjehemmets uppgift att kontakten fungerar 

med barnets biologiska familj och barnets biologiska nätverk. Familjehemmets mödrar 

vill hjälpa fler barn och inte bara sina egna och med den omfattande problematik som 

kan finns angående familjehemssyskonen skulle familjehemmets föräldrar få ingå i ett 

terapeutiskt team.  

5.5 Svar på syftet 

Vi har kommit fram till att det inte går finna någon generell förklaring till hur 

uppväxten i ett familjehem upplevs men att de biologiska barnen hade det gemensamt 

att de tog ansvar för familjen genom stöttning och omvårdnad och kunde många gånger 

känna oro för sina föräldrar. De flesta av de biologiska barnen fick ta ett eget ansvar av 

sig själv. Några av de biologiska barnen kände att de inte fick den uppmärksamhet de 

önskat medan andra upplevde att fick den uppmärksamhet de behövde. De problem och 

svårigheter som uppkommer i ett familjehem är de biologiska barnen alltid delaktig i, 

vilket möjligen kunnat påverka till en tidig åldersutveckling. Som vuxen har de 

biologiska barnen utvecklats till att bli omsorgsgivande och empatiska. De flesta har 

fortsatt sin karriär inom socialt arbete och alla kan tänka sig att bilda familjehem.   

5.6 Studiens styrkor och svagheter 

Styrkan i denna studie är den förförståelse vi fick från två mycket tillmötesgående 

kvinnor. Den information de delgav oss gjorde vår frågeställning möjlig och gav oss en 

bra vägledning in i arbetet. Telefonintervjuerna går både se som en styrka och svaghet.  

Styrkan är att respondenterna kan känna sig mer bekväm när inte kroppsspråk och 

mimik från intervjuarna kan ge en påverkan på deras svar. Svagheten är att man missar 

det personliga mötet. Svagheterna med denna studie var att det med lite forskningen i 

ämnet var svårt att hitta något stort urval av relevant data att arbeta med.  

5.7 Studiens betydelse för samhället, social praktik eller forskningen. 

Vi hoppas att vår undersökning leder till fortsatt forskning inom socialt arbete för de 

biologiska barnen. Vi önskar att familjen i familjehemmet ska få den utbildning och 

stöttning som behövs, för att alla i familjen ska få känna sig trygga i sin roll som 

familjehem. Den slutliga produkten överlämnar vi till läsarna, och kanske kan resultat 

ge en ökad kunskap inom ämnet och ett intresse till vidare forskning.  
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5.8 Egna reflektioner 

I den forskning vi läst om de biologiska barnen, upplever de många gånger en känsla av 

förlorad föräldratid. De känner oro för sina föräldrar och känner rädsla i vissa 

situationer. Under arbetets gång har frågan om utbildning för familjehem vuxit sig allt 

starkare, vilket vi också kunde läsa om i en vetenskaplig artikel, som säger att 

familjehemsföräldrar skulle kunna bidra mer för att stärka barns utveckling och för att 

lösa beteendeproblem, om de ingår som en del av det terapeutiska teamet och om de är 

tillräckligt förberedda. Det är viktigt att både de biologiska barnen och föräldrarna får 

känna sig trygg i sin roll som familjehem.  I dag finns förstärkta familjehem med 

tillgång till professionell arbetskraft men vi skulle önska att familjehemmen fick en 

kvalificerad utbildning för att själva kunna bemöta en del av den problematik som kan 

uppstå och för att familjehemmen ska få den status de så väl är förtjänta av.  
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Bilaga 1 
 

Hej    

 

Vi vill tacka dig för att du vill medverka i den här undersökningen. 

 

Vi behandlar den information vi får konfidentiellt. De namn och orter som 

eventuellt kommer nämnas i intervjun kommer att ersättas med andra namn och 

orter eller utelämnas.  Du svarar på de frågor du kan svara på och du har rätt 

att avbryta din medverkan i undersökningen när du vill. Det är bara i den här 

undersökningen till vår C-uppsats detta material kommer att användas.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Vänligen  

Margareta Alander och Kristina Westner 

 

Kristina mobil: XXXXXXX 

Margareta mobil: XXXXXXX 



 

 
 

Bilaga 2 
Inledning Intervju 
Kön? 
Ålder? 
Yrke? 
Nuvarande familj? 
Hur gammal var du när ditt första familjehemssyskon flytta in? 
 
Berättelse 
Kan du berätta hur det var att växa upp i ett familjehem?  
 
Frågeställning 
Var du delaktig i dina föräldrars beslut om att bilda ett familjehem? (Om ja) Hur var du 
delaktig? 
Fick dina föräldrar någon avlastning? 
Upplevde du att du fick någon egen tid tillsammans med dina föräldrar? 
Kände du att du fick uppskattning för din delaktighet i familjehemmet? Hur? 
Kände du att du blev sedd av dina föräldrar? 
Upplevde du att föräldrarna tog hänsyn till dina känslor? 
Hur förstod du familjehemssyskonens problematik när du liten? Hur påverkade det dig? 
Hur var du delaktig i utredningen från socialtjänsten? 
Fick du ett bra bemötande av handläggarna från socialtjänsten vid hembesöken? 
 
Upplevde du att du fick ta ansvar för ditt/dina familjehemssyskon? 
Fick du backa för ditt/dina familjehemssyskon, för att familjehemssyskonen behövde 
mer tid med dina föräldrar? 
Kände du någon konkurrens med ditt/dina familjehemssyskon till dina föräldrar? 
Upplever du att du fick bevaka din plats i hemmet t.ex. allt ifrån matbordsplatsen till 
den känslomässiga biten till dina föräldrar? 
Fanns det någon hotbild från familjehemssyskon eller deras föräldrar? 
Vilka förväntningar hade du på dina familjehemssyskon när de skulle flytta in?                                  
Blev det som du tänkt dig? 
 
Hur förändrades ditt nätverk när ditt/dina familjehemssyskon flytta in? 
Hur påverkades din relation till din egen släkt när nätverket förändrades? 
Hur reagerade omgivningen på familjehemmet? 
Hur upplevde du din tonårstid? 
Fick du bära på dina egna tankar och funderingar?  
Hade du någon samtalskontakt? 
Upplever du att du fick bli vuxen fort i relation till din ålder? 
 
Har din uppväxt påverkat dig i förhållandet till andra människor i vuxen ålder, så att du 
ställer högre krav på människor i din omgivning? 
Har tilliten till andra människor påverkats på grund av eventuella besvikelser i 
uppväxten?  
Med tanke på det du har med dig från uppväxten, känner du dig trygg i din föräldraroll? 
(Om du har egna barn) 
Skulle du önskat att något gjorts annorlunda angående att vara biologiskt barn i 
familjhem? I sådana fall av vem och vad? 
Skulle du själv kunna tänka dig att bilda ett familjehem? 
Är det något du vill tillägga? 


