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Abstract  
 
”You have no idea of the kind of work I do around the house” 

Biological children’s upbringing with foster care siblings 

The purpose with this qualitative study was to investigate biological children’s experience 

of growing up in private foster care homes. This was done through a retrospective 

perspective, and the purpose was to focus on the children’s experiences of being in a 

family with foster siblings, and the support they perceive that they received from the 

social services. The empirical data is based on four interviews with adults that during 

their childhood were growing up as biological children in private foster care homes. When 

analysing the result, the childhood sociology perspective, the child perspective, and 

Hart’s ladder of participation were used. The result showed that the interviewees did not 

perceive the social services incorporating them as biological children in the foster care 

process. The level of participation was instead determined by the parents’ intuition. The 

informants perceived their relationship to their parents as good, however, half of them 

had wished more time and more attention. The majority of the participants described that 

they took a great deal of responsibility for their foster care siblings, either voluntarily or 

involuntarily. Further on, the result indicated that the interviewees had, thanks to growing 

up with foster care siblings, developed empathy and a more profound understanding of 

others. Finally, the result showed that the majority of the informants felt a strong bond to 

their foster care siblings, had good relationships to them, and liked having foster care 

siblings during their childhood. 

Keywords: Biological children, private foster care homes, the support of the social 

services, participation, experience 

 
  



 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna kvalitativa studie var att ur ett retrospektivt perspektiv undersöka 

biologiska barns upplevelser av att växa upp i familjehem. Fokus var deras upplevelse av 

att ingå i en familj med fostersyskon, samt deras upplevelse av socialtjänstens stöd. 

Empirin grundades på enskilda intervjuer med fyra nu vuxna biologiska barn i 

familjehem. Vid analysen användes barndomssociologi, barnperspektivet samt Harts 

delaktighetsstege. Resultatet visade att informanterna upplevde att socialtjänsten inte 

involverade dem i familjehemsprocessen. Graden av delaktighet grundades istället på 

föräldrarnas agerande. Samtliga informanter upplevde tillgängligheten till sina föräldrar 

som bra, hälften hade dock önskat mer tid och uppmärksamhet. Majoriteten av 

informanterna beskrev att de tagit ett stort ansvar för sina fostersyskon, påtvingat eller på 

eget initiativ. Resultatet indikerar också att erfarenheten av att växa upp med fostersyskon 

utvecklat empati och förståelse för andra hos samtliga informanter. Resultatet visar också 

att majoriteten av informanterna upplevde stark samhörighet till sina fostersyskon, att de 

hade goda relationer till dem och tyckte om att ha fostersyskon.  

 
Nyckelord: biologiska barn, familjehem, socialtjänstens stöd, delaktighet, upplevelse 
 
 
  



 

 

Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter, som öppet delat med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser. Utan ert deltagande hade inte denna studie varit möjlig. Vi 

vill också tacka familjehemssekreteraren, som hjälpte oss att hitta våra informanter. Din 

hjälp var mycket värdefull för oss. Tack även till vår handledare Yvonne Sjöblom, som 

väglett oss genom arbetsprocessen och gett oss konstruktiv feedback. Till sist vill vi även 

tacka våra nära och kära som har stöttat oss genom processen. Vi uppsatsförfattare har till 

lika delar ansvarat för arbetet och har därigenom varit lika involverade i arbetsprocessen.   

Gävle, 2017 

Natalie Beronius och Maria Lundberg  
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1. Inledning  
Biologiska barn i familjehem är under sin uppväxt med om något som de flesta andra barn inte 

är med om, då deras hem öppnas upp för utomstående. De biologiska barnen har en viktig roll 

i familjen och i familjehemsprocessen då de delar med sig av sin vardag till andra barn. Trots 

detta uppmärksammas de biologiska barnen i mycket liten utsträckning i familjehemsprocessen.  

En av uppsatsförfattarna genomförde den verksamhetsförlagda utbildningen på socialtjänstens 

enhet för barn och familj. Vi blev då uppmärksammade på det faktum att de biologiska barnen 

i familjehem inte beaktas vid socialtjänstens arbete med familjehem, vilket grundade idén till 

denna studie. Familjehemssekreterarna på kontoret diskuterade att det vore intressant att veta 

hur de biologiska barnen påverkas av familjehemsplacering och hur de upplever situationen, 

eftersom denna insikt idag är bristfällig. Vi tog därefter reda på om någon form av insats för de 

biologiska barnen i familjehem finns i socialtjänstens arbetsbeskrivningar, vilket det inte gör.  

Familjehem är den vanligaste formen av placering för barn som inte kan bo med sina föräldrar. 

År 2014 var cirka 29 000 barn placerade i familjehem i Sverige enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) och Lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (Socialstyrelsen, 

2015b). Med det stora antalet placerade barn i landet finns det sannolikt många biologiska barn 

som lever med fostersyskon. Exakta siffror på hur många de är går inte att finna, vilket i sig 

belyser att biologiska barn i familjehem inte uppmärksammas i den utsträckning som vi 

uppsatsförfattare anser att de borde. Tidigare forskning har visat att biologiska barn spelar en 

stor roll för hur väl familjehemsplaceringar fungerar, samt att de biologiska barnen påverkas av 

att ha fostersyskon (t.ex. Younes & Harp, 2007), men trots detta involveras de inte i 

familjehemsprocessen och det görs inga uppföljningar på hur de upplever situationen. 

Barnkonventionen uttrycker i artikel 12 att barn har rätt att uttrycka sin mening och att denna 

åsikt ska beaktas (Unicef, 1989). Även Socialtjänstlagen (2001:453) säger att barnets bästa 

särskilt ska beaktas och att vid beslut samt åtgärder ska det som är bäst för barnet vara 

avgörande (SFS 2001:453). Inom socialtjänsten har detta resulterat i att arbetet skall ha ett 

uttalat barnperspektiv, något som fastställs i BBIC:s, Barns Behov i Centrum, grundprinciper 

(Socialstyrelsen, 2015a). Det är av vikt att barnperspektivet även innehåller barnets perspektiv, 

att det inte bara är socialarbetarens tolkning av någonting utan även barnets egna tankar och 

ord, baserat på ålder och utveckling (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). I linje med dessa 
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tankar om alla barns bästa är det av vikt att även låta biologiska barn i familjehem få komma 

till tals och berätta hur de upplever sin situation i en familj med fosterbarn.  

Tidigare forskning har visat att biologiska barn i familjehem behöver större uppmärksamhet. 

Exempelvis Höjer (2007), Targowska, Cavazzi och Lund (2016) och Kaplan (1988) som alla 

har forskat på området menade att biologiska barn i familjehem ofta är osynliga i 

familjehemsprocessen samt att mer erkännande och observans bör riktas mot dem. Eriksson 

och Näsman (2011) har dessutom uttryckt att synsättet att barn ska ges möjlighet till delaktighet 

i många fall inte omsätts i praktiken, något som även Nordenfors (2016) har belyst. Younes och 

Harp (2007) har uttryckt att framtida studier bland annat bör undersöka vilka rekommendationer 

fosterföräldrar och deras biologiska barn har till framtida fosterföräldrar och socialarbetare. 

Detta styrker vår idé om att denna studie är av relevans för det sociala arbetet. Förhoppningen 

är att våra informanter upplever sig lyssnade på i denna studie samt att deras berättelser öppnar 

upp för en bredare insikt inom området.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att ur ett retrospektivt perspektiv undersöka biologiska barns upplevelser av att växa 

upp i familjehem. Studien utgår från följande frågeställningar:  

• Hur upplever nu vuxna biologiska barn att det var att ingå i en familj med fostersyskon?  

• Hur upplever nu vuxna biologiska barn stödet från socialtjänsten?  

1.3 Uppsatsens disposition  

Denna studie består av sex avsnitt som i sin tur är indelade genom underrubriker. Varje avsnitt 

börjar med en inledande text som kort beskriver innehållet i avsnittet för att vägleda läsaren. 

Det första avsnittet, Inledning, ger en introduktion till ämnet och beskriver problembakgrunden 

som sedan utmynnar i det syfte och de frågeställningar som står till grund för denna studie. 

Även en beskrivning av centrala begrepp återfinns i detta avsnitt. Nästa avsnitt, Tidigare 

forskning, består av en redogörelse för det rådande kunskapsläget utifrån den litteratur som 

återfunnits, samt en beskrivning av tillvägagångssättet för att finna denna litteratur och på vilket 

sätt detta är relevant för denna studie. I avsnitt tre, Teoretiska perspektiv, presenteras valda 

perspektiv inklusive en analysmodell, samt en beskrivning av hur dessa används i analysen och 

en motivering till valen. Det fjärde avsnittet, Metod, beskriver studiens genomförande. I detta 

avsnitt diskuteras även studiens trovärdighet samt etiska ställningstaganden. I det femte 

avsnittet, Resultatredovisning och analys av empiri, presenteras informanterna följt av en 
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redovisning av insamlad empiri samt analysen av detta. I det sista avsnittet, Diskussion, 

diskuteras studiens viktigaste resultat och metod utifrån ett kritiskt tänkande.  

 

1.4 Begreppsförklaringar  

I denna studie syftar begreppet biologiska barn på de barn som tillhör kärnfamiljen innan de 

blev familjehem. Det innebär dock inte att de måste vara biologiska i ordets egentliga 

bemärkelse, utan de kan vara adopterade eller endast ha den ena föräldern som biologisk. Att 

vi ändå väljer detta begrepp är för att på ett tydligt sätt skilja mellan fosterbarnen och de som 

tillhör kärnfamiljen.  

Familjehem, tidigare benämnt fosterhem, finns till som en insats för barn och unga som av olika 

anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar, barnen blir placerade. Socialstyrelsen (u.å.) 

beskriver att familjehemmet, i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda, ska 

tillgodose barnets behov och ge en bra vård genom säkerhet, trygghet och kontinuitet.  

Fosterbarn är ett gammalt begrepp för minderåriga barn som är placerade i familjehem, dagens 

benämning är ”barn i familjehem” (Socialstyrelsen, u.å.). I denna studie används ändå den fösta 

termen för att minska risken att förväxla begreppet med ”biologiska barn i familjehem”. Även 

begreppet fostersyskon används, det syftar tillbaka på samma sak som fosterbarn.  

Jourhem är ett hem som under en begränsad tid och med kort varsel tar emot andras barn. Dessa 

barn flyttar sedan till ett familjehem eller tillbaka till sina föräldrar igen efter avslutad utredning 

(Gävle kommun, 2012). 

Kontaktfamiljer tar emot ett barn eller syskon under en eller några helger per månad och 

fungerar som ett regelbundet stöd för dessa barn (Gävle kommun, 2012).  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av rådande kunskapsläge utifrån den litteratur som 

återfunnits, uppdelat på fyra teman. Dessa är; Biologiska barns delaktighet, Biologiska barns 

tillgänglighet till sina föräldrar, Biologiska barns relationer till sina fostersyskon samt 

Biologiska barns personliga utveckling. Avsnittet avslutas med en diskussion om den tidigare 

forskningens relevans för denna studie. En redogörelse för hur sökprocessen har genomförts 

inleder avsnittet. 

2.1 Sökprocessen 

Vid sökning av redan befintlig forskning på området användes sökorden ”biologiska barn” 

fosterfamilj; ”biologiska barn” familjehem; ”biological child” ”foster home”; ”biological child” 

”foster care”; ”biological child*” ”foster home”; ”biological child*” ”foster care”. 

Sökningarna resulterade i 259 träffar med avgränsningen peer reviewed och fulltext i 

databaserna Discovery, Academic Search Elite, PsycInfo, SocIndex samt Socialmedicinsk- och 

Socialvetenskaplig tidskrift. Genom att studera rubriker och abstract kunde ett stort antal 

publikationer sorteras bort då de exempelvis handlar om det placerade barnets perspektiv. Detta 

resulterade i sju användbara publikationer, som alla var vetenskapliga artiklar. 

Höjer (2004; 2007) och Nordenfors (2016) använde i sina studier en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ metod. Kaplan (1988), Younes och Harp (2007) samt Targowska et al. (2016) 

använde istället enbart kvalitativ metod, och Poland och Groze (1993) enbart en kvantitativ 

metod. En kombination av barndomssociologi och barnperspektivet var mest förekommande i 

den valda tidigare forskningen (jmf Höjer, 2007; Nordenfors, 2016; Targowska et al., 2016). 

Andra teoretiska perspektiv var makt, stress och utvecklingsteori (jmf Kaplan, 1988; 

Nordensfors, 2016; Poland & Groze, 1993). Samtliga sju studier tog utgångspunkt i frågor 

rörande biologiska barn i familjehem, men utifrån olika infallsvinklar; barnens eget perspektiv 

eller föräldrarnas perspektiv. Ingen av dessa studier har utgått ifrån enbart ett retrospektivt 

perspektiv där informanterna varit nu vuxna biologiska barn, fyra av studierna har dock en 

kombination av åldrar hos de biologiska barnen där några varit barn och några varit vuxna. 
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2.2 Biologiska barns delaktighet  

Tidigare forskning har visat att det ofta varit föräldrarna i familjen som tagit beslutet att bli 

familjehem (Höjer, 2004; Targowska et al., 2016; Younes & Harp, 2007). De biologiska barnen 

i Younes och Harps (2007) studie var delaktiga i diskussionen med sina föräldrar, men många 

upplevde att det inte alls blev som de hade förväntat sig och de kände sig inte förberedda på hur 

det skulle bli att leva med fostersyskon. Biologiska barn i andra studier upplevde brist på 

information eftersom de endast fick ta del av det som föräldrarna berättade (Nordenfors, 2016; 

Targowska et al., 2016), och ibland upplevde barnen att grupptryck bidrog till att de sa ja till 

att familjen skulle bli familjehem (Targowska et al., 2016). Nordenfors (2016) påpekade att i 

Sverige, där hennes studie genomförts, måste en person vara myndig för att kunna fatta beslut 

om att ingå avtal och att detta påverkar de biologiska barnens situation.  

Poland och Groze (1993) redogjorde för att 90 procent av föräldrarna i deras studie pratar med 

sina biologiska barn om ämnet fosterhem. Deras samtal handlade mestadels om att dela med 

sig av föräldrarnas tid och deras ägodelar men även om att hjälpa fosterbarnen, möjliga problem 

som resultat av placeringen, de biologiska barnens känslor inför placeringen med mera. 

Föräldrarna summerade de tre viktigaste punkterna om vad de ansåg borde diskuteras med de 

biologiska barnen inför en placering. Detta handlade om att dela föräldrarnas uppmärksamhet, 

de biologiska barnens roll samt om olika grader av disciplin för de biologiska- respektive 

fosterbarnen.  

Enligt Poland och Groze (1993) var föräldrarnas lösning på hur förberedelserna skulle kunna 

bli bättre att de biologiska barnen skulle få utbildning, få möjlighet att prata med andra barn i 

samma situation samt att socialarbetarna skulle ha möten med hela familjen innan 

placeringarna. Nordenfors (2016) studie visade nämligen att de biologiska barnen tar ett stort 

ansvar och agerar utan att få det stöd som dessa åtaganden kräver. Även Targowska et al. (2016) 

studie visade att många biologiska barn hade ett behov av att få hjälp, exempelvis då deras bild 

av barn-föräldra-relationen påverkades av ett fostersyskons trauma. Nordenfors (2016) studie 

visade vidare att barnen själva, alternativt med sina föräldrar, fick komma fram till hur 

situationer skulle hanteras. Detta grundade sig bland annat i att tre fjärdedelar av de biologiska 

barnen i studien sällan eller aldrig pratade med socialarbetaren då hen besökte deras hem.  
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2.3 Biologiska barns tillgänglighet till sina föräldrar  

Placerade barn har ofta stora behov och mer känslo-, utvecklings- och hälsoproblem jämfört 

med andra barn (Younes & Harp, 2007). Detta innebär att de kräver mycket tid och 

uppmärksamhet av fosterföräldrarna. Det var uppenbart att biologiska barn upplevde mindre 

tid tillsammans med sina föräldrar och därmed mindre uppmärksamhet (Höjer, 2007; Younes 

& Harp, 2007). En femtedel av de biologiska barnen i Höjers (2007) studie uppgav att detta var 

det mest negativa med placeringar.  

De biologiska barnen i både Höjers (2007) och Nordenfors (2016) studier uppgav att de hade 

mindre tid med sina föräldrar, de uttryckte också att de visste hur viktig placeringen var för sina 

föräldrar och valde därför att hålla sig undan och låta fostersyskonen vara den första prioriteten. 

Detta medförde att de biologiska barnen undvek att berätta om sina egna problem och ibland 

upplevde de sig som osynliga inför sina föräldrar (Höjer, 2007; jmf Targowska et al., 2016). 

Många biologiska barn i Younes och Harps (2007) studie kände sig också åsidosatta och 

oviktiga. Vissa biologiska barn i Kaplans (1988) studie upplevde även rädsla för att bli 

övergivna av sina föräldrar. Föräldrarna i Höjers (2004) studie upplevde även de att de faktiskt 

hade mindre tid med sina egna barn, att barnen nästan kunde bli osynliga, och att det blev en 

förändrad atmosfär i familjen när det kommer in ett fostersyskon (Höjer, 2004). Tidsaspekten 

togs även upp av Younes och Harp (2007).  

Många av de biologiska barnen rapporterade enligt Targowska et al. (2016) att de drog sig 

tillbaka från familjen. Detta bortsågs ibland av föräldrarna som prioriterade fosterbarnen då de 

ansåg att deras egna barn borde klara sig ändå. Föräldrarna rapporterade även att de ibland inte 

insåg hur placeringen påverkade deras egna barn. Tankar om att barnen skulle känna sig utanför 

beskrevs även i Poland och Groze studie (1993). Poland och Groze (ibid.) konstaterade även 

det dubbelsidiga i att barnen verkade uppskatta deras egen familj mer samtidigt som vissa kände 

att deras barn tillbringade mindre tid hemma.  

2.4 Biologiska barns relationer till sina fostersyskon  

Till en början var de biologiska barnen i studierna förväntansfulla inför de nya fostersyskonen, 

och majoriteten av dem hade sedan en god eller relativt god relation till sina fostersyskon. Men 

de biologiska barnen upplevde trots goda relationer att det ofta uppstod svåra och problemfyllda 

situationer, känslor som avundsjuka, rädsla och ångest uppstod (Höjer, 2007; Kaplan, 1988; 

Younes & Harp, 2007).  
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Flera av de biologiska barnen i Höjers (2007) studie beskrev att deras fostersyskon inte hade 

någon erfarenhet av hur man ska interagera med familjemedlemmar och att det på grund av 

detta uppstod problematiska situationer, vid exempelvis den gemensamma middagen, som de 

biologiska barnen upplevde som en svår förändring av vardagslivet. Detta återgavs även i 

Younes och Harps (2007) studie. Många biologiska barn upplevde även en osäkerhet i om de 

kunde lita på sina fostersyskon eftersom många av dem ljög om olika saker (Höjer, 2007).  

Konflikter mellan biologiska barn och fosterbarn har visat sig vara vanligt, men majoriteten av 

dessa konflikter kan beskrivas som ”vanliga” syskonkonflikter (Höjer, 2007). De flesta 

konflikter var därför inget större bekymmer, men många barn upplevde vissa konfliktfyllda 

situationer som stressfulla (Younes & Harp, 2007). Kaplans (1988) studie visade att yngre barn 

upplevde mer konflikter i fostersituationen än vad äldre barn gjorde. 

Vid placering är det högt prioriterat att placerade barn får tillgång till sina biologiska föräldrar, 

detta innebär att biologiska barn också måste relatera till sina fostersyskons föräldrar, både 

direkt och indirekt (Höjer, 2007). Kaplans (1988) studie visade att biologiska barn kunde ha 

svårt att förstå och acceptera förklaringar om att fosterbarn inte tas om hand av sina föräldrar. 

Fostersyskonens föräldrar kan påverka de biologiska barnen indirekt genom kunskapen om hur 

de agerar gentemot sina barn (Höjer, 2007; Targowska et al., 2016). De biologiska barnen 

förlorar en del av sin ”oskyldiga barndom” då de i tidig ålder får ta del av sådana kunskaper om 

föräldrars bristande omsorg (Höjer, 2007). Kaplans (1988) studie visade att de biologiska 

barnen upplevde ångest relaterat till empati för fostersyskonens känslor. De biologiska barnen 

var ofta oroliga för sina fostersyskon, oron grundade sig ofta i fostersyskonens kontakt med 

sina biologiska föräldrar och deras livssituation (Höjer, 2007). Fosterföräldrarna i Höjers (2004) 

studie beskrev att deras biologiska barn var arga och upprörda över deras fostersyskons 

föräldrars beteende, vissa barn blev till och med deprimerade och destruktiva. De biologiska 

barnen träffade sällan fostersyskonens föräldrar eftersom de sällan hälsade på, men då detta 

skedde upplevde barnen osäkerhet och obehag (ibid.).  

Merparten av de biologiska barnen i Poland och Grozes (1993) studie tyckte om att ha 

fostersyskon. Många biologiska barn vänjer sig vid sina fostersyskon och ser dem som en del 

av familjen. De kan därför uppleva sorg och förlust när fosterbarnen lämnar hemmet. Barnen 

upplevde det som att förlora ett syskon och en vän (Targowska et al., 2016; Younes & Harp, 

2007). De biologiska barnen oroade sig för sina fostersyskon efter flytten och vid oplanerade 

omplaceringar lämnades barnen med obesvarade frågor och skuldbelagde ofta sig själva för att 
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fostersyskonet inte kunde stanna kvar (Targowska et al., 2016). Föräldrarna i Poland och Grozes 

(1993) studie visade oro över att barnen skulle bli upprörda när fosterbarnen lämnar familjen. 

2.5 Biologiska barns personliga utveckling   

De biologiska barnens beteende påverkas både positivt och negativt av placeringar, detta 

uppgav både barnen själva och deras föräldrar i Younes och Harps (2007) studie. De biologiska 

barnen beskrevs som mer utåtriktade, mer tålmodiga och mer ansvarstagande, men också argare 

och mer avundsjuka.  

Trots att det finns en komplexitet kring placeringarna ansåg majoriteten av föräldrarna att deras 

barn till största delen har fördelar av placeringarna och sina fostersyskon. De får se sina 

föräldrar engagera sig i andra samtidigt som de får förståelse för andra människor, de får en 

lektion i empati och ansvarstagande (Höjer, 2004). Även i Younes och Harp (2007) studie 

uttrycktes att barnen lär sig att hantera olika saker och ting och att de vänjer sig vid att ha ett 

fostersyskon.  

Ofta förekommande i tidigare forskning var att biologiska barn visade på en förståelse och 

empati för sina fostersyskon (t.ex. Höjer, 2007; Kaplan, 1988). Många biologiska barn 

ursäktade sina fostersyskons problematiska beteende med deras svåra erfarenheter, och 

uppvisade en hög grad av förståelse för det svåra beteendet även om det upplevdes svårt att 

hantera vissa gånger (Höjer, 2007). 

Många barn beskrev positiva erfarenheter av att leva tillsammans med fostersyskon som 

exempelvis ett mer levande familjeliv, glädje, nya vänner, mer förståelse för andra människor, 

mer självständighet, mer uppskattning för sin familj samt känslan av att få vara mentor och 

förebild till sina fostersyskon (Höjer, 2007; Targowska et al., 2016; Younes & Harp, 2007). 

Nordenfors (2016) diskuterade att många av de biologiska barnen tog på sig rollen som 

omsorgsgivare och att endast tio procent sa sig aldrig ha gjort det. 

2.6 Tidigare forskningens relevans för denna studie 

Sammanställningen av det rådande kunskapsläget består av alla de publikationer som gick att 

finna på området, antalet var få. Detta belyser vikten av att mer forskning på området behöver 

göras och det är även en indikation på att biologiska barn i familjehem inte uppmärksammas i 

någon större utsträckning. Ytterligare en aspekt som visar att mer forskning på området är 

nödvändig för att hitta konkreta åtgärder är det faktum att forskningen belyste detta område för 
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flera årtionden sedan, utan att det blivit någon förändring för de biologiska barnen i familjehem. 

Utifrån att vi skapat oss denna bild av kunskapsläget har vi en förförståelse för området som 

bildat en bra grund att arbeta utifrån under studiens genomförande. Tidigare forskning har 

väglett oss i valet av teoretiska perspektiv och tillvägagångssätt. Den tidigare forskning som 

redovisats används i denna studie för att jämföra empirin med vad andra forskare kommit fram 

till på området, för att belysa likheter och skillnader.  



 

10 
 

3. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt görs en presentation av de teoretiska perspektiv som används vid analysen av 

studiens empiri. Dessa är barndomssociologi, barnperspektivet och Harts delaktighetsstege. 

Därefter motiveras valet av dessa teoretiska perspektiv med en beskrivning av hur dessa 

används.  

3.1 Barndomssociologi 

Inom barndomssociologin studeras barndomen ur ett sociologiskt och samhälleligt perspektiv 

(Corsaro, 2005; James, Jenks & Prout, 1998; Wyness, 2006). Barndomssociologi utvecklades i 

början på 1990-talet som ett resultat av att barnforskningen började undersöka barns plats i 

samhället, eftersom denna forskning tidigare baserats på en psykologisk- och pedagogisk 

begreppsapparat som nu var otillräcklig. Inte heller sociologer och familjesociologer hade innan 

barndomssociologin fokuserat på barn som en egen grupp i samhället, utan snarare som en del 

av familjen. Idag är barndomssociologin jämförbar med exempelvis familjesociologin och barn 

ses därmed som en egen social kategori inom det sociologiska fältet. Barn ses nu som en social 

grupp i sin egen rätt, något som skiljer sig starkt från tiden innan barndomssociologin då 

barndomen endast sågs som en transportsträcka mot vuxenlivet (Halldén, 2007). Då talade man 

om barndomen som allmängiltig medan barndomssociologin talar för att barndomen är en social 

konstruktion, vilket innebär att det finns flera olika barndomar vars struktur varierar beroende 

på tid och plats (Corsaro, 2005; Giddens & Sutton, 2014; James et al., 1998).  

En stor förändring av hur man betraktar barn, som växte fram i och med det 

barndomssociologiska tänkandet, är att barn då ansågs vara ”blivande” kompetenta 

samhällsmedlemmar som endast befann sig i en övergångsperiod mot vuxenlivet, medan de nu 

anses ”vara” aktiva deltagare i sin egen rätt som tolkar och konstruerar sina egna liv, relationer 

och kulturer (Giddens & Sutton, 2014). Detta är en viktig grundprincip inom 

barndomssociologin, att se barnet som aktiv deltagare, being, snarare än becoming (Corsaro, 

2005; Halldén, 2007). Halldén (2007) beskriver att barn inte ska betraktas som ”not yets”, utan 

ska ses som en social grupp med förmåga till socialt aktörskap.  

För att ge en konkret bild av barndomssociologin beskriver Halldén (2007) att det finns sex 

kännetecken. 1) Det första handlar om att barndom ska förstås som en social konstruktion, vilket 

innebär att barndom inte enbart kan ses som ett biologiskt fenomen. 2) Det andra handlar om 

att det är omöjligt att skilja barndom från variabler som kön, klass och etnicitet. Detta betyder 
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att barn inte kan betraktas som något generellt, eftersom ett samhälles regler gör att de får en 

speciell betydelse. 3) Det tredje handlar om att det är värt att studera barns sociala kulturer och 

relationer i sin egen rätt. Detta kännetecken grundar sig i att barndom inte ska betraktas, som 

tidigare nämnts, som en transportsträcka mot vuxenlivet. 4) Det fjärde handlar om att barn är 

och måste ses som egna kompetenta aktörer i skapandet av sitt sociala liv, inte som passiva 

objekt som blir påverkade och utsatta för en socialisationsprocess. 5) Det femte belyser 

användandet av en forskningsmetod som lämpar sig för att komma åt barns perspektiv genom 

att de själva får komma till tals i sin miljö, en metod som benämns etnografi. 6) Det sista 

kännetecknet handlar om att det barndomssociologiska sättet att se på barn innebär att forskning 

inte bara fokuserar på om barn, utan även för och ibland även med barn. Avsikten sägs vara att 

ge makt åt barnen samt att förändra deras villkor till det bättre.  

Barndomssociologin är en viktig del av barndomsforskningen eftersom den ger en mer 

fullständig bild av barndomen. Den öppnar nya perspektiv för forskare genom att den handlar 

om att undersöka exempelvis socialisationsprocesser och familjeliv utifrån barnets synvinkel 

(Giddens & Sutton, 2014).  

 

3.3 Barnperspektivet  

Barnperspektiv handlar om att ta utgångspunkt i det enskilda barnets perspektiv. Det är dock 

viktigt att poängtera att termen skiljer sig från ”barns perspektiv”. Barns perspektiv handlar om 

barns egna uppfattningar och erfarenheter uttryckt med deras egna ord och tankar. 

Barnperspektiv handlar däremot om att vuxna uppmärksammar och försöker förstå barns 

uppfattningar och erfarenheter. Barns tankar och ord tas alltså tillvara och analyseras av vuxna 

för att skapa förståelse för hur barns synsätt påverkar deras tankar och handlingar (Sommer et 

al., 2011). 

De skandinaviska nationerna är föregångsland i fråga om barnperspektiv och barns perspektiv. 

Några faktorer som påvisar detta är att det finns en barnombudsman, en lag mot barnaga, en 

läroplan som riktas mot barns delaktighet samt forskning på området. Skandinaviska länder 

visar att det är möjligt att kombinera välstånd med välbefinnande för den stora allmänheten, 

inklusive barnen, i samhällen som tillämpar en universell välfärdsmodell (Sommer et al., 2011). 

Enligt barnperspektivet är det viktigt med humaniserings- och individualiseringsprocesser, det 

vill säga att barn ses som medborgare med specifika rättigheter samt att barncentrerade 

samhällsvärderingar och barnperspektiv ses som möjliga ideologier (Sommer et al., 2011).  
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Något som har haft stort inflytande över att barnperspektivet blivit så utbrett, och 

upprätthållandet av respekten för barns perspektiv är FN:s Deklaration om barns rättigheter 

eller Barnkonventionen som den också heter (Sommer et al., 2011; Unicef, 1989). Det är ett 

avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, innehållande bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen innehåller 54 likvärdiga artiklar, men det är 

fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor rörande barn, nämligen; Alla barn 

har samma rättigheter och lika värde, Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, 

Alla barn har rätt till liv och utveckling samt Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få 

den respekterad (Unicef, 1989).  

Även inom socialtjänsten är barnperspektivet centralt och regelstyrt genom BBIC, Barns behov 

i centrum, som är ett arbetssätt framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska 

stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga, och utgår från barnets behov 

(Socialstyrelsen, 2015a).  

Med barncentrering och barns rättigheter medföljer ett intresse för att förstå barns världar, det 

vill säga att bygga ett barnperspektiv och barns perspektiv. Idag är det ett underliggande 

kulturellt krav att vuxna förväntas engagera sig i empatisk interaktion med barn och på så vis 

skapa en gemensam mellanmänsklig värld. Det förväntas alltså att vuxna ska kunna förstå och 

leva sig in i barns perspektiv. Barnperspektiv handlar kort sagt om att acceptera barn som 

jämlikar med egna rättigheter och att respektera individen (Sommer et al., 2011).  

3.2 Harts delaktighetsstege  

Hart (1992) beskriver att det finns olika sätt att förstå barns delaktighet. Förespråkare menar att 

barn är potentiella räddare av samhället som ska ges möjlighet till medverkan, medan andra 

menar att det är naivt att tro att barn skulle kunna ha kapacitet till något sådant. Vissa anser 

istället att barn ska vara skyddade från för mycket ansvar och tillåtas en bekymmerslös 

barndom. Hart (ibid.) menar att barn behöver involveras i meningsfulla frågor tillsammans med 

vuxna för att sedan kunna bli ansvarstagande och delaktiga i vuxen ålder.  
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Figur 1. Delaktighetsstegen (Hart, 1992). 
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Harts (1992) delaktighetsstege (figur 1) är framtagen som ett hjälpmedel för att vuxna ska inse 

vikten av barns delaktighet och kunna förstå barnen, stegen är en modell för att beskriva något 

som annars kan vara svårt att få grepp om. Det är alltså inget instrument som direkt kan läsa av 

delaktighet, utan det är en gestaltning av en uppbyggnad av delaktighet. Eriksson och Näsman 

(2008, 2011) förklarar att det inte är tillräckligt att barn finns närvarande eller till och med är 

delaktiga i en aktivitet för det ska handla om delaktighet i situationen. De tre första stegen i 

delaktighetsstegen symboliserar detta, de syftar på situationer som bara skenbart handlar om 

delaktighet där barnet blir ett redskap i vuxnas intressen. 1) Manipulation; handlar om att barn 

deltar utan att vara informerad om vad som pågår. 2) Dekoration; innebär att ett barn till 

exempel ikläds en tröja med ett tryckt budskap på utan att barnet vet vad budskapet innebär. 3) 

Symbol; handlar om att barn används i en symbolisk betydelse, genom att ett barn till exempel 

bjuds in till ett sammanhang som uppskattas av en publik, utan att barnets synpunkter 

efterfrågas. 

De följande fem stegen i delaktighetsstegen omfattar dimensioner av delaktighet. 4) 

Information; innefattar inget handlingsutrymme för barnet men det blir informerat om 

situationen, barnet är inte delaktigt men det är en början till delaktighet. 5) Konsultation; 

handlar om att barnet aktivt ges utrymme att yttra sig, vilket innebär att barnets aktörskap blir 

synliggjort, men delaktigheten begränsas dock av att initiativet och beslutsfattandet kommer 

från vuxna. 6) Beslutsfattande, vuxnas initiativ; innebär att initiativet kommer från vuxna, men 

barnet får delta i beslutsfattandet. 7) Barns initiativ och styrning; här ges barnet utrymme att 

både initiera och fatta beslut. 8) Beslutsfattande, barns initiativ; högst upp på delaktighetsstegen 

kan barn ta initiativ och sedan fatta besluten tillsammans med andra, som medborgare i 

allmänhet som till exempel har rösträtt (Eriksson & Näsman, 2008, 2011).  

3.4 Motivering till valda teoretiska perspektiv 

Anledningen till att barndomssociologin valdes som teoretisk utgångspunkt i denna studie var 

att den fokuserar på barn som kapabla aktörer, som en social grupp i sin egen rätt, som tolkar 

och konstruerar sina egna liv, relationer och kulturer. Att betrakta de biologiska barnen utifrån 

detta synsätt skapar en bra grund för att besvara studiens syfte, som handlar om att synliggöra 

biologiska barns egna upplevelser. Som Giddens och Sutton (2014) uttrycker är 

barndomssociologin en viktig del i detta forskningsområde eftersom den ger en klar bild av 

barndomen utifrån att den belyser barnets egen synvinkel. Även barnperspektivet handlar om 

att ta utgångspunkt i det enskilda barnets perspektiv. En viktig grundsten i barnperspektivet är 
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att vuxna ska uppmärksamma, försöka att förstå och ta hänsyn till barns uppfattningar och 

erfarenheter. Utifrån detta i relation till studiens syfte anser vi att barnperspektivet är lika viktigt 

som nödvändigt. Vår intention är att både barndomssociologin och barnperspektivet präglar 

denna studie. Dessa teoretiska perspektiv används i analysen för att ge förklaringar till de 

resultat som framkommit i empirin, samt för att lyfta och ge mening till resultaten.  

Medan barndomssociologin och barnperspektivet är mer av en ram för studien, är Harts 

delaktighetsstege en modell för att skapa en djupare förståelse av en specifik och viktig del av 

de biologiska barnens upplevelse, deras upplevelse av delaktighet. Stegen används som ett 

analysverktyg för att analysera de biologiska barnens grad av delaktighet, samt för att skapa en 

förståelse för att delaktighet kan se olika ut. Anledningen till att aspekten delaktighet har en 

stor betydelse i denna studie är att det rådande kunskapsläget visar att biologiska barn i 

familjehem inte involveras i familjehemsprocessen.   
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4. Metod  
I detta avsnitt redovisas och motiveras studiens forskningsdesign, urval och tillvägagångssätt 

samt analysverktyg. Uppsatsens trovärdighet diskuteras och avsnittet avslutas med etiska 

ställningstaganden.  

4.1 Forskningsdesign  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsdesign i denna studie. Då studiens syfte 

var att ur ett retrospektivt perspektiv undersöka biologiska barns upplevelser av att växa upp i 

familjehem var vi därigenom intresserade av att utifrån informanternas egna ord nå kunskap 

om deras subjektiva upplevelser, vilket är avsikten med kvalitativ metod (Larsson, 2005). Vår 

intention var att se en del, om än begränsad, av informanternas uppväxt genom deras ögon. Vi 

använde oss vidare av en abduktiv strategi vid genomförandet av vår forskning, en kombination 

av induktiva och deduktiva strategier. Detta genom att vi induktivt byggde resultatet på mönster 

och begrepp från intervjuerna samtidigt som intervjufrågorna utformades deduktivt från de 

valda teoretiska perspektiven. Även analysen gjordes utifrån dessa perspektiv (jmf ibid.). 

 

4.2 Urval och tillvägagångsätt  

Utifrån studiens syfte föll det sig naturligt att målpopulationen bestod av biologiska barn i 

familjehem. Forskningsfrågan är avgörande för vilken grupp människor som ska intervjuas, 

men det ska också finnas kriterier för exakt vilka människor inom denna grupp som ska ingå i 

studien. Ett så kallat urval görs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Elofsson, 2005). 

Vi har valt att intervjua biologiska barn i vuxen ålder, ur ett retrospektivt, återblickande, 

perspektiv. Ett urvalskriterium var därför att informanterna skulle vara över 18 år, gärna 25 till 

30 år. Vi tänkte att det var till fördel eftersom de då har hunnit reflektera över sin uppväxt och 

kan analysera på ett djupare sätt. Andra urvalskriterier var att de skulle ha flyttat hemifrån och 

att hemmet var familjehem när de bodde där. Att de har flyttat hemifrån bidrar också till att de 

har distanserat sig från situationen. Ett sista urvalskriterium var att informanterna skulle finnas 

inom ett geografiskt område med maximalt två timmars bilresa från vår studieort.  

Vi gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval vid sökandet av informanter (jmf Trost, 2012). Vi 

tog hjälp av en familjehemssekreterare inom socialtjänsten i en närliggande kommun. Hon 
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tillfrågades personligen och tilldelades därefter ett informationsblad1 om studiens syfte och 

urvalskriterier. När hon valde ut potentiella informanter utgick hon från eget minne gällande 

familjehem som hon har arbetat med där det fanns biologiska barn inom ramen för våra 

urvalskriterier. Hon kontaktade de fyra första potentiella informanterna hon mindes, som alla 

var intresserade och gav sitt samtycke till att deras kontaktuppgifter tilldelades oss 

uppsatsförfattare. De blev därefter kontaktade av oss på telefon. De fick ytterligare information 

om studien och tid samt plats för intervjun bokades i samråd med varje informant. I samband 

med varje telefonsamtal mejlades även ett informationsbrev2 ut till informanterna.  

Utifrån syftet att undersöka biologiska barns upplevelse av att växa upp i familjehem bedömde 

vi att halvstrukturerad intervju var mest lämpad, då den ämnar söka teman i den levda 

vardagsvärlden ur informantens eget perspektiv. Denna form av intervju liknar ett 

vardagssamtal, men grundar sig på en intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2014). Vi utformade 

en intervjuguide3 grundad på de två frågeställningarna med dels öppna temafrågor dels 

detaljfrågor. Därefter gjorde vi uppsatsförfattare varsin pilotintervju med två utomstående för 

att testa frågorna.  

Varje intervju var ett fysiskt möte som ägde rum på olika platser. Tre av intervjuerna 

genomfördes på bibliotek och skolor, som är offentliga men avskilda platser. En informant 

valde att göra intervjun hemma hos sig. Att träffa informanterna istället för att ha intervjuerna 

på telefon medför att forskaren lättare kan fånga in och hitta nyanser i berättelserna. Det är 

viktigt att informanterna får vara delaktiga i planerandet av tid och plats för intervjuerna, då det 

är en faktor som påverkar förhållandet mellan informant och intervjuare (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). Vi uppsatsförfattare deltog båda under varje intervju för att ha en gemensam 

bild av informantens berättelse och person, vilket sedan underlättade en djupare analys av 

materialet. En av oss ställde frågorna och den andre lyssnade, för att inte förvirra informanten 

genom att turas om att ställa frågor. Att en av oss endast lyssnade var också till fördel eftersom 

denne säkerställde att ingen fråga utelämnades. Varje intervju tog ungefär 45 minuter. För att 

säkerställa att ingen information utelämnades samt för att underlätta analysen av materialet 

spelades varje intervju in och transkriberades.  

                                                 
1 Se bilaga 1: Informationsblad till familjehemssekreteraren   
2 Se bilaga 2: Informationsbrev till informanterna  
3 Se bilaga 3: Intervjuguide  
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4.3 Analysverktyg  

Vid analysen av empirin började vi med att bearbeta de transkriberade intervjuerna. Vi läste 

igenom utskrifterna flertalet gånger. Med syfte att hitta teman i informanternas berättelser 

färgkodades utskrifterna (jmf Kvale & Brinkman, 2014). Därefter grupperades färgkoderna från 

respektive informant för att på ett överskådligt sätt se hur berättelserna kunde formas till teman. 

Färgkodningen underlättade arbetet med att sammanställa de olika informanternas berättelser 

till en sammanhängande resultatbeskrivning där liknande utsagor parades ihop. Nästa steg i 

analysarbetet var att analysera empirin utifrån de teoretiska perspektiven och den tidigare 

forskningen. Barndomssociologin och barnperspektivet användes för att hitta förklaringar till 

och tolkningar av informanternas utsagor. Harts delaktighetsstege användes som en modell för 

att analysera informanternas delaktighet rörande de olika temana. Empirin jämfördes med 

tidigare forskning i syfte att finna likheter och skillnader.  

4.4 Uppsatsens trovärdighet  

Genom hela arbetets gång har vår ambition varit att hålla en så hög transparens som möjligt, 

detta genom att noggrant beskriva och förklara hur vi genomfört arbetets olika delar samtidigt 

som vi försökt vara så objektiva och neutrala som möjligt. 

I kvalitativa studier görs inga direkta mätningar, vilket medför att det är svårt att fastställa 

reliabiliteten. Det som ändå kan diskuteras är konsistens och inre logik (Larsson, 2005). Det vi 

kan säga om reliabiliteten i denna studie är att den styrks genom tydliga beskrivningar av 

tillvägagångssätt samt att vi undvikit att ställa ledande frågor. Reliabiliteten kan dock ha 

påverkats negativt av att upprepade frågor inte förekom så mycket som vår intention var från 

början. Att validera innebär att kontrollera, att som forskare ha en kritisk syn på sitt arbete 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet, trovärdighet, inom den kvalitativa forskningen med små 

urval strävar primärt efter hög intern validitet. Detta genom så detalj- och informationsrika 

beskrivningar som möjligt (Larsson, 2005). Under intervjuerna har vi försökt få så fullständiga 

svar som möjligt att vidareförmedla till läsaren. Vid konstruktionen av intervjuguiden 

ansträngde vi oss för att formulera frågorna så att de skulle fånga in det studien avsåg att ge 

svar på och att läsaren därigenom skulle få en så tydlig bild som möjligt. Att vi dessutom gjorde 

pilotintervjuer var för att säkerställa att frågorna var begripliga och gav svar i den önskade 

riktningen. Under intervjuerna ställdes kontrollfrågor som ”Om jag har förstått dig rätt…”, dels 

för att se att svaren blev liknande dels för att säkerställa att vi uppfattat informationen korrekt. 

Efter intervjuerna kom vi även överens om detaljnivån på transkriberingarna, för att 
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informationen skulle bli så likvärdig som möjligt från de olika informanterna. Ett urval bör 

nämligen göras bland de många dimensioner som finns i intervjusamtalen (Kvale & Brinkman, 

2014). 

Något som kan ha inverkat negativt på reliabiliteten i denna studie är det faktum att vi tog hjälp 

av en familjehemssekreterare vid sökandet av informanter, eftersom detta medförde att vi inte 

kunde säkerställa i detalj hur urvalsprocessen gick till samt vilken information som gavs till 

informanterna. Fördelarna med detta förfarande var att informanterna identifierades på ett etiskt 

korrekt sätt och att det var ett effektivare sätt att hitta dessa informanter på, vilka annars hade 

kunnat vara svåra att identifiera. Något som kan påverka validiteten är om forskarna har olika 

förförståelse av det undersökta området (Larsson, 2005). Under större delen av utbildningen 

har vår förförståelse på området varit likvärdig, men under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen var en av oss på socialtjänstens enhet för barn och familj. Detta kan ha påverkat 

studien genom att en av oss tagit del av mer kunskap och erfarenhet på området samtidigt som 

den andre var helt novis inom området och därigenom hade ett mer opåverkat sinne. Detta var 

något som tydliggjordes vid några tillfällen under intervjuerna, dels genom att olika tolkningar 

gjordes av informanternas svar, dels genom att vi reagerade olika på dessa svar. Detta kan ha 

påverkat analysen av empirin. 

Vid kvalitativa studier är det svårt att generalisera resultatet till en större population, det som 

däremot kan göras är en analytisk generalisering. Det innebär att forskaren gör en bedömning 

av studiens resultat angående hur det kan appliceras på liknande situationer, grundat på en 

analys av likheter och olikheter mellan situationerna (Kvale & Brinkman, 2014). I denna studie 

har täta beskrivningar och många citat använts i resultatbeskrivningen för att ge läsaren 

möjlighet att själv skapa sig en bild av informanternas berättelser, vilket öppnar upp för läsaren 

att bedöma om resultaten kan generaliseras till en annan situation (jmf ibid.). Täta beskrivningar 

var möjligt tack vare att samtliga informanter var villiga att ge utförlig detaljrik information, vi 

mötte inget motstånd utan informanterna gav intryck av att de ville dela med sig av sina 

erfarenheter. För att öka trovärdigheten har vi avslutningsvis prövat alternativa tolkningar av 

våra huvudresultat i diskussionsavsnittet (jmf Larsson, 2005). 

4.5 Etiska ställningstaganden  

Etisk medvetenhet är viktig i arbetet med människor, Akademikerförbundet SSR (2015) skriver 

att socialt arbete kräver etisk observans. Detta är viktigt även i forskning som avser människor. 
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Denna studie kan till exempel påverka informanterna då frågorna som ställs kan väcka minnen 

och grunda funderingar hos informanterna som tidigare inte existerat.  

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna huvudkrav på hur forskning ska bedrivas 

ur etisk synpunkt. Dessa sammanfattas som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Våra informanter fick innan intervjun ta del av ett 

informationsbrev där syftet med studien redovisades samt vilka rättigheter de hade i sitt 

deltagande, att medverkan var frivillig och kunde avbrytas. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, för att säkerställa informanternas anonymitet raderades dessa när studien blev 

färdigställd. Även informanternas personuppgifter anonymiserades och materialet kommer inte 

att användas i kommersiellt syfte.  

Vi har valt att intervjua biologiska barn i vuxen ålder, ur ett retrospektivt perspektiv. Det är i 

huvudsak en etisk fråga. Om vi istället hade valt att intervjua barn tillkommer större etiska krav 

eftersom barn är mer sårbara. Barn har generellt en begränsad förmåga att bedöma risker och 

eventuella konsekvenser av deltagande i forskning och kan lättare än en vuxen påverkas av 

andra (Källström Cater, 2015). Det tillkommer även regleringar enligt lag vid forskning 

gällande barn. Lag (2003:460) om etisk prövning av forskning som avser människor slår fast 

att minderåriga som har fyllt 15 år och som förstår forskningens innebörd själva kan samtycka 

till deltagandet, i andra fall när informanten inte har fyllt 18 år ska vårdnadshavarna lämna sitt 

samtycke. Barnet har dock alltid rätt att avstå oavsett vårdnadshavarnas samtycke (SFS 

2003:460). Vi bedömde därför att det var lämpligare att intervjua vuxna, som dessutom har 

distans till situationen och kan återblicka med ett mer nyanserat tankesätt.  
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5. Resultatredovisning och analys av empiri  

I detta avsnitt presenteras resultatet samt analysen av empirin. Vi har valt att dela in resultatet i 

åtta teman. Temana är framtagna utifrån vad informanterna berättade om samt utifrån de 

mönster som vi uppsatsförfattare fann i deras berättelser. De första sju temana utgår från den 

första frågeställningen som handlar om informanternas upplevelser av att ingå i en familj med 

fostersyskon. Det sista temat utgår från den andra frågeställningen som handlar om stödet från 

socialtjänsten, informanternas upplevelser av detta var inte lika omfattande och resultatet ryms 

därför inom ramen för endast ett tema. Varje tema innehåller en presentation av empirin och 

avslutas med en analys. Avsnittet inleds med en presentation av informanterna för att tydliggöra 

grunden till deras upplevelser och erfarenheter.  

5.1 Presentation av informanterna  

I denna studie har två män och två kvinnor intervjuats. De har tilldelats fiktiva namn; David, 

Anna, Christer och Erika. Nedan följer en beskrivning av varje informants bakgrund. 

David var cirka 12 år när familjen började som kontaktfamilj innan de blev familjehem och 

jourhem. Sedan levde han med fosterbarn till dess att han flyttade hemifrån. Totalt har det varit 

sex placerade fosterbarn av båda kön i hans familj, cirka tre åt gången. Alla fosterbarnen har 

varit jämnåriga eller yngre än David. David är idag i 20-årsåldern och flyttade hemifrån för ett 

år sedan.  

Anna var cirka 10 år vid den första placeringen och levde sedan med fosterbarn till dess att hon 

flyttade hemifrån. Totalt har det varit sju fosterbarn av båda kön i hennes familj och som mest 

var de fyra stycken samtidigt. Alla fosterbarnen var jämnåriga eller äldre än Anna. Anna är idag 

i 30-årsåldern och hon var 16 år när hon flyttade hemifrån.  

Christer var cirka 12 år vid den första placeringen och levde sedan med fosterbarn till dess att 

han flyttade hemifrån. Hans familj var dels familjehem dels jourhem, vilket resulterat i att det 

totalt har varit cirka 30 till 40 fosterbarn av båda kön i hans familj och oftast var de två till fyra 

stycken samtidigt. Fosterbarnen var antingen yngre eller jämnåriga med Christer. Christer är 

idag i 30-årsåldern och det är tio år sedan han flyttade hemifrån.  

Erika har haft fosterbarn i familjen så länge hon kan minnas, fram till dess att hon flyttade 

hemifrån. Totalt har cirka tio fosterbarn av båda kön varit placerade i hennes familj, parallellt 

med någon under helgerna eftersom familjen även var kontaktfamilj. Det har varit varierande 
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hur många fosterbarn det har varit samtidigt, men som mest tre eller fyra åt gången. 

Fosterbarnens ålder har varierat, de har varit både yngre, jämnåriga och äldre än Erika. Erika är 

idag i 25-årsåldern och flyttade hemifrån när hon var 16 år. Hos Erika var det kortare uppehåll 

av placeringar i hennes familj. Hos övriga informanter var det inga uppehåll, utan familjerna 

hade varaktigt fosterbarn.  

5.2 Beslut i kärnfamiljen  

Att välja att bli familjehem är ett stort beslut där många funderingar kan väckas inom familjen, 

under placeringarnas gång är det ännu fler beslut som ska tas. Hur involverade informanterna 

varit i dessa beslut varierar.  

Alla informanter upplever att deras föräldrar involverade dem, eller i alla fall försökte att 

involvera dem i situationer där beslut behövde tas. Erika beskriver till exempel att hon alltid 

blev tillfrågad om vad hon tyckte och kände, och hon upplever att hennes svar hade betydelse i 

hur besluten togs. Ännu tydligare var detta hos David som var drivande i ett beslut om 

omplacering:  

”[…] då sa ju jag ifrån och sa att jag inte kan ha någon mer, varken pojke eller tjej i den åldern 

liksom som är… För jag ansåg att de var för skadade liksom. Så det gick ju mamma och pappa med 

på också då liksom för det är ju ett gemensamt beslut som man tar med familjen.” 

Anna och Christer berättar däremot att de inte upplevde någon involvering i beslut, men att 

deras föräldrar informerade dem på ett sätt som gjorde att de kände sig trygga i de beslut som 

togs. Anna säger till exempel:  

”Det här var ju mina föräldrar som informerade om att såhär och såhär blev det, och jag tror att jag 

har alltid känt mig väldigt trygg i det som de har berättat för att de har inte varit så känslomässigt 

upprörda över saker som… Utan de har då förstått beslutet att nu behövdes det göras på det här 

sättet.” 

Christer uttrycker att han inte hade någon möjlighet att påverka i besluten, han kände att han 

inte hade något val eftersom han inte blev tillfrågad och upplevde att situationen ändå var som 

den var. Han säger dock i motsats till detta att hans mamma försökte att involvera honom och 

uttrycker:  

”Jag har alltid känt att jag kunnat bli mer involverad om jag velat.” 
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5.2.1 Analys  

Vår tolkning är att delaktigheten i beslutsfattande inom familjen skiljer sig mellan 

informanterna. Genom en analys utifrån delaktighetsstegen menar vi att informanterna befinner 

sig på olika steg. Christer säger dels att han inte blev tillfrågad dels att det var hans val att inte 

bli mer delaktig. Han blev trots allt informerad, vilket enligt vår tolkning placerar honom på det 

fjärde steget, information. Där befinner sig även Anna, då hon inte själv var aktiv i besluten 

men blev väl informerad om de beslut som fattades. Erika som blev tillfrågad när beslut skulle 

tas kan placeras på det sjätte steget, beslutsfattande, vuxnas initiativ. David är den som är mest 

delaktig, vi menar att han befinner sig på steg sju, barns initiativ och styrning, han initierade 

till en förändring och därefter togs ett beslut gemensamt av honom och hans föräldrar.  

Vår tolkning är vidare att samtliga informanter befinner sig på den övre delen av 

delaktighetsstegen, vilket innebär att de är mer eller mindre delaktiga i beslutsfattande inom 

familjen. Detta går i likhet med tidigare forskning som redogjorde för att biologiska barn var 

informerade om situationen tack vare sina föräldrar (t.ex. Younes och Harps, 2007). Christers 

känsla av att han inte hade något val är också samstämmigt med Targowska et al. (2016) studie 

som beskrev hur biologiska barn upplevde att grupptryck fick dem att godkänna beslutet om att 

bli familjehem. Något som skiljer vårt resultat från tidigare forskning är att David var drivande 

i beslut som fattades, medan tidigare forskning kommit fram till att det varit föräldrarna som 

tagit beslut i familjen (Höjer, 2004; Targowska et al., 2016; Younes & Harp, 2007). 

Vår tolkning är att informanternas berättelser skiljer sig åt på grund av att deras föräldrar har 

hanterat situationen olika. En slutsats är därför att det till stor del är föräldrarnas agerande som 

påverkar hur involverade informanterna känner sig. Erikas och Davids föräldrar visar på ett 

tydligt barnperspektiv, då de låter sina barn komma till tals och delta i beslutsfattanden. Ur ett 

barndomssociologiskt perspektiv blir det också tydligt att de ser sina barn som kapabla aktörer 

som kan och vill vara delaktiga. Annas och Christers föräldrar gjorde däremot valet att inte 

involvera dem på samma sätt, utan valde istället att endast informera. Vår tolkning är att detta 

ligger till grund för att de inte upplevde samma känsla av delaktighet.  

5.3 Känsla av samhörighet i familjehemmet 

I en familj är det viktigt med samhörighet, och så även i ett familjehem. Anna, David och Erika 

uttrycker alla tydliga signaler av samhörighet och gemenskap. Fördelar med att alltid ha någon 

att umgås med tas upp, att man var många i familjen och att man fick flera syskon. Erika minns 
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att det var roligt att umgås med de äldre fostersyskonen, som bland annat brukade sminka 

henne. Anna och David nämner också att de umgicks tillsammans med både sina kompisar och 

fostersyskon samtidigt och att de tyckte att detta var roligt. David uttrycker att familjen till och 

med gjorde mer saker tillsammans efter att fosterbarnen kom in i familjen. Signaler av 

samhörighet visades även av fostersyskonen, som Anna berättade:  

”Och jag vet att jag fick en butterfly4 utav någon som tyckte att ja men den här ska du ha liksom. Ifall 

du hamnar i någon knipa […] Eller pepparspray, det fick jag också utav någon. Och det visste inte 

mina föräldrar om.” 

Det uppstod även konflikter och gräl med och på grund av fostersyskonen, eller till och med 

konflikter mellan föräldrarna. David kommer ihåg konflikter mellan sina föräldrar på grund av 

beslut som skulle tas gällande fosterbarnen. Han minns också konflikter med framförallt ett 

fostersyskon, som var mycket trotsig och envis. Även Anna pratar om konflikter mellan 

syskonen, bland annat då de var i samma ålder och krävde samma saker. Anna förklarar dock 

att hennes föräldrar underlättade de konfliktfyllda situationerna:   

”Det har nog mina föräldrar varit väldigt duktiga på, att se till att i det här hemmet så är det lugnt. 

Och att man ska vara trygg och vi är inte dumma på varandra eller så.” 

Christer har en annan bild och upplevde att det i hans familj blev en splittring av familjen. Han 

berättar att han tog avstånd från fosterbarnen och att detta var ett eget val men också något han 

kände sig tvingad till. Han säger att han hade svårt att relatera till fosterbarnen på grund av att 

deras uppväxt var mycket olik hans egen. Han tror att detta var ömsesidigt. Christer berättar att 

han kände sig isolerad från familjen, något som började när hans föräldrar tidigt separerade och 

modern gifte om sig och fick barn med den nye maken. Han bodde tillsammans med dem men 

upplevde att de var mer av en kärnfamilj. Denna känsla av utanförskap förstärktes när familjen 

tog emot fosterbarn.   

”Så jag känner nog att jag blev lite isolerad från resten av min familj också. […] Så det blev att jag 

höll mig mer för mig själv på mitt rum under min uppväxt.” 

Christer berättar vidare att han tror att hans mamma var i en svår situation, eftersom 

fosterbarnen ska känna sig som en del i familjen samtidigt som de biologiska barnen ska ha en 

speciell koppling och inte ska känna sig bortprioriterade. Christer förklarar:  

                                                 
4 Fällbar kniv. 
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”Hon försökte ju ändå hålla samman familjen på något sätt och försökte se till att vi kunde umgås och 

sådär men då blev det mer krystat och nej jag vet inte, det fungerade inte riktigt alls.” 

5.3.1 Analys  

Vår tolkning är att delaktigheten är hög hos David, Erika och Anna eftersom de själva fick välja 

att umgås med fosterbarnen utan att någon vuxen styrde dem till det. De initierar själva att 

umgås med fosterbarnen, och tar själva beslutet att göra det. För att tydliggöra graden av deras 

delaktighet placerar vi dem på steg sju, barnets initiativ och styrning, på delaktighetsstegen. 

Christer däremot befinner sig inte lika högt upp på stegen, enligt vår tolkning. Eftersom han 

upplevde en splittring av familjen och ett utanförskap går det att utläsa låg grad av delaktighet. 

Det finns dock faktorer som ökar graden av delaktighet, hans mamma försökte göra honom 

delaktig och utanförskapet var till viss del hans eget val. Utifrån detta är vår tolkning att Christer 

skulle kunna placeras på steg fem, konsultation, eftersom han ges utrymme att yttra sig medan 

initiativet kommer från hans mamma.  

Med undantag från Christer tyckte övriga informanter om att ha fostersyskon. Detta går i likhet 

med tidigare forskning som visat att majoriteten av biologiska barn uppskattade sina 

fostersyskon (jmf Höjer, 2007; Kaplan, 1988; Younes & Harp, 2007). Det går även att se en 

parallell mellan tidigare forskning och Christers agerande, han väljer att dra sig tillbaka från 

familjen vilket många av de biologiska barnen i Targowska et al. (2016) studie också gjorde. 

En skillnad är dock att föräldrarna i den studien ansåg att deras barn borde klara sig ändå, medan 

Christers mamma med ett tydligt barnperspektiv försökte att involvera honom. En jämförelse 

går även att göra angående de upplevda konflikterna som uppstått på grund av fosterbarnen. 

Tidigare forskning visar i linje med vårt resultat att konflikter mellan biologiska barn och 

fosterbarn är vanligt (jmf Höjer, 2007; Younes & Harp, 2007). Våra informanter pratar även 

om konflikter mellan föräldrarna, något som inte har gått att utläsa i den tidigare forskningen. 

Flera av föräldrarna till våra informanter hade ändå enligt vår tolkning ett barnperspektiv, något 

som exemplifieras av Annas beskrivning av hennes föräldrar som ansträngde sig för att skapa 

ett lugnt och harmoniskt hem för barnen.  

Resultatet visar att majoriteten av informanterna upplevde en stark samhörighet med sina 

fostersyskon, något som tydliggör barndomssociologins tanke om att barn är en social grupp 

med egna sociala relationer och kulturer. Annas exempel om presenterna från fostersyskonen, 

som föräldrarna inte visste om, går att tolka som ett tecken på att ungdomarna skapade en egen 

kultur. Att Christer hade svårt att relatera till fosterbarnen grundar sig i att de kommer från olika 
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bakgrunder med olika uppväxtvillkor. Vår tolkning är att det var en tydlig klyfta mellan 

Christers och fosterbarnens kulturella regler. Detta tydliggör det barndomssociologiska 

tänkandet om att det inte finns en, utan det kan finnas flera barndomar att förhålla sig till för 

barnen i ett familjehem.  

5.4 Relationer till fostersyskonen 

Att bygga och behålla relationer kan vara komplicerat. Anna och David benämner fosterbarnen 

som fostersyskon, och de beskriver relationerna till dem som bra och nära när de bodde 

tillsammans. Anna berättar att hon till en början kunde vara lite rädd för vissa fosterbarn, men 

att de kom varandra nära när de lärde känna varandra. Det gick snabbt att bygga relationer tack 

vare att hon var en empatisk person, berättar hon. Även David pratar om att empati är en viktig 

grund för goda relationer:   

”Om man bygger den här relationen så blir det mycket lättare […] man stör sig inte på situationen 

och man stör sig inte på personerna heller.” 

Att ha goda relationer till fostersyskonen kunde dock medföra svårigheter. Anna berättar att det 

var jobbigt när fostersyskon som hon tagit till sig plötsligt skulle flytta och hon inte riktigt 

förstod varför.  

Erika benämner ett av fosterbarnen som sitt fostersyskon, men inte de övriga fosterbarnen. 

Hennes relationer till dessa barn och ungdomar beskriver hon som bra eller neutrala. Christer 

säger att han inte var bekväm med fosterbarnen utan ansåg det lättare att hålla sig undan och ha 

minimal kontakt. Han benämner dem inte heller som fostersyskon. Han beskriver kontakten 

såhär:  

”Det som behövdes när man bor tillsammans, man sa god morgon, jag vet inte… […] Så lite kontakt 

man behöver ha när man bor i samma hus.” 

Informanterna blev tillfrågade om hur kontakten mellan dem och deras fostersyskon ser ut idag, 

när de inte längre bor tillsammans. Christer säger att han inte har någon kontakt med något 

fosterbarn idag. David och Erika berättar att de har lite kontakt, mestadels via sociala medier. 

David träffar även vissa ibland, men då tillsammans med föräldrarna. Anna är den enda som 

berättar att hon idag har goda relationer till två av sina fostersyskon. Det ena är en fosterbror 

som Anna på grund av åldersskillnaden inte har lika starka band till, som hon uttrycker om sin 

fostersyster vars relation Anna beskriver såhär: 
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”Jag har en fostersyster idag som fortfarande är en del utav vår familj och som jag ser som min 

syster, så det är jättehärligt. Att man har fått ett så pass nära band.” 

5.4.1 Analys  

Utifrån att detta tema belyser relationer mellan barnen är inte delaktighetsstegen ett ultimat 

analysverktyg. Det som ändå kan sägas om detta handlar om Annas berättelse angående jobbiga 

avbrott av placeringar. Vår tolkning är att hon inte var delaktig i denna process, eftersom hon 

uttrycker att hon inte förstod varför fosterbarnen så plötsligt skulle flytta. För att tydliggöra 

bristen av delaktighet i detta avseende skulle Anna kunna placeras på gränsen mellan första och 

andra delen på stegen, det vill säga nästan på steg fyra, information. Detta utifrån att vår 

tolkning är att hon blev informerad om vad som pågick, men informationen var inte tillräcklig 

och hon var inte delaktig i det beslut som togs.  

Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv är vår tolkning att de goda relationerna som 

beskrivs av framför allt Anna och David, men även Erika, är ett resultat av att de som barn var 

egna kapabla aktörer som aktivt skapade dessa relationer. Detsamma gäller Christer, som i 

motsats till de övriga informanterna gjorde ett aktivt val att inte umgås med fosterbarnen. Deras 

ställningstagande tydliggörs också genom hur de väljer att benämna fosterbarnen, att benämna 

dem som fostersyskon visar enligt vår tolkning hur pass nära relationerna faktiskt var. Att 

majoriteten av informanterna uttrycker att de hade goda relationer till fosterbarnen går i linje 

med tidigare forskning, som kommit fram till liknande resultat (jmf Höjer, 2007; Kaplan, 1988; 

Poland & Groze, 1993; Younes & Harp, 2007). Även Annas upplevelse av jobbiga uppbrott av 

placeringar går i linje med vad biologiska barn i tidigare studier har betonat (jmf Targowska et 

al., 2016; Younes & Harp, 2007).  

Vår tolkning av informanternas berättelser är att en parallell kan dras mellan hur deras relationer 

såg ut som barn och hur den ser ut idag i vuxen ålder. Utifrån ett barndomssociologiskt 

perspektiv är vi alla skapare av våra egna liv, och vår tolkning är att informanterna skapade en 

grund för hur deras liv såg och skulle komma att se ut i relation till fosterbarnen redan när de 

var barn, även om de förmodligen inte tänkte så själva. David och Anna som aktivt jobbade för 

goda relationer som barn har även idag de starkaste relationen till sina fostersyskon, medan 

Erika och Christer som inte gjorde samma val som barn inte har någon relation till fosterbarnen 

idag.  
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5.5 Tillgänglighet till föräldrarna och egen tid med dem  

När en familj blir familjehem och hemmet öppnas upp för utomstående barn innebär det att de 

biologiska barnen måste dela sina föräldrars tid och uppmärksamhet med dessa barn.  

Samtliga informanter beskriver att de hade bra tillgänglighet till sina föräldrar, även om graden 

av denna varierade. Christer uttrycker att tillgängligheten till hans mamma oftast var bra, men 

att den var begränsad ibland. Han säger också att han upplevde sig bortprioriterad, något som 

återfinns även i Annas berättelse. Hon förklarar att hon var tvungen att dela föräldrarnas 

uppmärksamhet med fosterbarnen när de var i samma ålder och krävde samma saker. David 

och Erika upplevde däremot ingen begränsning av tillgängligheten till sina föräldrar. Erika 

berättar:  

”De har väl alltid varit överdrivet tillgängliga […] och alltid varit väldigt öppna för att prata och 

ja… Mamma har väl liksom ögon för att se när det är något som är fel och har alltid tagit det på en 

gång.” 

Möjligheten för kärnfamiljen att umgås enskilt varierade hos informanterna. David och Erika 

beskriver båda att det fanns utrymme för egen tid med föräldrarna. Erika berättar att när hon 

var lite äldre åkte hon med sin mamma till ”stan” på fredagar och hade eget ”mys”, vilket hon 

uppskattade. David berättar att hans pappa alltid följde med på idrottsträningar. Han berättar 

också att fosterbarnen åkte till sina avlastningsfamiljer varannan helg, vilket var uppskattat på 

så vis att det gav utrymme för kärnfamiljen att göra saker som att gå på bio eller äta på 

restaurang, något som annars inte var möjligt. Anna och Christer berättar däremot att de inte 

hade någon egen tid med sina föräldrar. Anna förklarar att det inte fanns något som 

avlastningsfamilj då utan att som familjehem var man alltid allihop, något som hon tycker var 

bra. Hon upplevde dock en saknad efter egen tid med föräldrarna eftersom man som biologiskt 

barn ofta kom i sista hand, berättar hon. Christer utrycker sig på liknande sätt:  

”Oftast var det inga problem, men det fanns stunder då man hade velat ha mamma för sig själv lite 

mer eller vad man ska säga… Absolut… men för det mesta så var det nog inga större problem.” 

5.5.1 Analys  

Utifrån det faktum att samtliga informanter uttrycker att tillgängligheten till deras föräldrar var 

bra är vår tolkning att informanterna var delaktiga i förfogandet av tid med föräldrarna. Alla 

befinner sig på den övre delen av delaktighetsstegen, men vi ser dock att delaktigheten varierar. 

Davids och Erikas delaktighet är hög, då de inte upplevde någon begränsning av 
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tillgängligheten. De hade dessutom tillgång till egen tid med föräldrarna, något som inte Anna 

och Christer hade. Annas och Christers delaktighet är enligt vår tolkning lägre då de själva 

uttrycker en saknad efter egen tid med föräldrarna och större tillgänglighet. Deras delaktighet 

kan därför beskrivas med det fjärde steget, information, medan David och Erika kan placeras 

på det sjätte steget, beslutsfattande, vuxnas initiativ.  

En slutsats är att en parallell kan dras mellan känslan av tillgänglighet och egen tid med 

föräldrarna. David och Erika som hade egen tid med föräldrarna upplevde ingen begränsning 

av tillgänglighet, medan Anna och Christer som inte hade egen tid med föräldrarna upplevde 

en begränsad tillgänglighet och en känsla av att komma i sista hand. Vår tolkning är att Davids 

och Erikas föräldrar hade ett starkt barnperspektiv då de möjliggjorde barnens önskan om att 

umgås själva i kärnfamiljen. Vår tolkning är att barnperspektivet inte blev lika synliggjort i 

detta avseende hos Anna och Christer. Vår analys är dock att det inte är deras föräldrar som 

saknade ett barnperspektiv, snarare att systemet brast i detta avseende på grund av att 

möjligheten till egen tid inte var ett alternativ på deras tid.  

Vår tolkning är att informanterna inte själva hade möjlighet att välja i vilken utsträckning de 

skulle få egen tid med föräldrarna, utan detta styrdes av föräldrarna. Utifrån ett 

barndomssociologiskt tänkande innebär detta att informanterna fråntogs en del av möjligheten 

att själva vara skapare av sina egna sociala liv i förhållande till tid och uppmärksamhet med 

föräldrarna.  

Ett positivt utfall av vårt resultat är att Davids och Erikas upplevelser av mycket tid med sina 

föräldrar går emot den tidigare forskningen som visat att majoriteten av biologiska barn 

upplevde minskad tid med sina föräldrar (jmf Höjer, 2007; Nordenfors, 2016; Younes & Harp, 

2007). Detta går dock i linje med Annas och Christers upplevelser, som även överensstämmer 

med den tidigare forskningen i avseendet att barnen känner sig åsidosatta (jmf Younes & Harp, 

2007).  

5.6 Ansvarstagande i familjehemmet  

Som tidigare nämnts har biologiska barn en viktig roll med stort ansvar i familjehem. Hos David 

och Anna går det att utläsa att de tog stort ansvar i familjen. De välkomnade sina fostersyskon 

att leka tillsammans med sina vänner, Anna uttrycker att det är viktigt att man delar med sig. 

David beskriver ett exempel på en annan typ av ansvar, om hur han agerade för att visa ett 

fostersyskon hur man beter sig:  
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”Och sen någon gång hade hon väl sagt att min mamma var dum i huvudet eller någonting, och då tog 

ju jag ton liksom och sa att ’du, inte ens jag säger att min mamma är dum i huvudet, så säger du inte 

till min mamma’ liksom.” 

Även Erika berättar att hon hade ansvar för sina fostersyskon, men detta var inget ansvar som 

hon ville ha. Hon berättar om ett exempel när hon gick i första klass och hade ett fostersyskon 

i årskursen under som var väldigt bråkig. Erika beskriver hur skolan la över ett stort ansvar på 

henne:  

”Och då istället för att skolan kontaktade mamma så var de in till mig då som gick i ettan och ville att 

jag skulle gå in och prata med henne. […] Men just när de kom över till mig då och sa att nu får du 

säga åt henne att komma fram, men hon lyssnade ju inte på mig heller. Och jag ville inte ta i henne. Så 

det var väl det jobbiga tror jag.” 

Christer hade i motsats till de andra informanterna inställningen att det här med familjehem var 

ett arbete, han såg det som att det var moderns jobb att ta hand om fosterbarnen. Denna 

inställning innebar också att han inte kände samma ansvar inför sina fostersyskon. Han 

uttrycker att:  

”De flesta placeringar som vi har haft under alla år har varit väldigt lugna och sådär, varit få 

problem. Och när det har varit något så har det inte varit något som har påverkat oss barn i huset. 

Utan det är snarare att ja men om de har rymt till exempel, då har det alltid varit mammas problem 

då eller vad man ska säga.” 

Anna och David hade alltid fosterbarn i liknande åldrar, medan det hos Erika och Christer blev 

en övergång från äldre till yngre barn. Denna övergång innebar hos Christer ingen större 

förändring eftersom han inte umgicks med fosterbarnen, men hos Erika innebar denna övergång 

ett ökat ansvar från henne i familjen. Erika berättar:  

”När jag var kanske 14 år ungefär, då kom ju två barn som var 2 och 3 år. Och det där var ju helt 

nytt. För tidigare var det ju bara stora, som inte jag har behövt brytt mig i. Nu blev det liksom lite 

ansvar på mig också att ta, ja men hjälpa till med kvällsrutiner och allt sådant där. Och då blev det 

annorlunda tyckte jag.” 

5.6.1 Analys  

Vår tolkning är att Anna och David själva väljer att ta ansvar, medan Erika mer eller mindre 

blir påtvingad ett ansvar som hon inte själv väljer. Av det som går att utläsa i Christers berättelse 

är vår tolkning att han varken tar eller får något ansvar i relation till fosterbarnen. Dessa olika 
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typer av ansvarstagande innebär vid en analys genom delaktighetsstegen att informanterna kan 

placeras på olika steg. Anna och David som själva initierar till ansvarstagandet är enligt vår 

tolkning mycket delaktiga och kan därför placeras på det sjunde steget, barns initiativ och 

styrning. Erikas delaktighet skulle kunna beskrivas med det tredje steget, symbol, eftersom hon 

enligt vår tolkning endast skenbart görs delaktig, utan att hennes synpunkter efterfrågas. Utifrån 

att Christer själv väljer att inte delta i någon form av ansvarstagande i relation till fosterbarnen 

är vår tolkning att han inte kan placeras på stegen.  

Att majoriteten av informanterna visar på ett tydligt ansvarstagande, oavsett om det är självvalt 

eller inte, är något som återfinns i tidigare forskning (jmf Höjer, 2004; Nordenfors, 2016; 

Younes & Harps, 2007). Tidigare forskning poängterade också att många biologiska barn 

uppskattade känslan av att vara mentor och förebild till sina fostersyskon (Höjer, 2007; 

Targowska et al., 2016; Younes & Harp, 2007), något som går i linje med Annas och Davids 

berättelser i denna studie. Nordenfors (2016) studie visade att biologiska barn tar ett stort ansvar 

utan att få det stöd som detta kräver. Vår tolkning är att informanterna i denna studie inte heller 

fått något stöd i sitt ansvarstagande, något som visar sig tydligast hos Erika. Vid en analys med 

ett barnperspektiv är vår tolkning att vuxna i informanternas närhet, både föräldrar och lärare, 

kanske inte har lyssnat på dem i tillräckligt stor utsträckning och kontrollerat hur stort ansvar 

de varit villiga att ta.  

Ansvarstagandet som synliggörs hos informanterna tydliggör det barndomssociologiska 

tänkandet att barn är kapabla aktörer som både är kunniga och villiga till att ta ansvar. 

Informanterna visar att de kunde bidra i familjehemsprocessen och att de är med och konstruerar 

både familjestrukturen och barndomen för fosterbarnen.  Annas och Davids berättelser om hur 

de delade med sig till fosterbarnen och lärde dem hur man ska bete sig är tydliga exempel på 

detta.  

5.7 Personlig utveckling 

Att ha vuxit upp tillsammans med fostersyskon har inneburit erfarenheter hos informanterna 

som andra inte har, de har alla upplevelser av hur detta har påverkat dem.  

Något som är genomgående hos alla informanter är att de pratar om att deras erfarenhet med 

fosterbarn har gett dem en förståelse och empati för andra människor som de annars inte hade 

haft på samma sätt. Det har gett dem möjligheten att kunna hantera olikheter hos människor. 

Anna utrycker detta såhär:  
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”I en kärnfamilj kan det vara så, man är som man är och man vet inte så mycket annat. Och sen 

kommer det in andra barn som har andra erfarenheter och deras familjebilder ser annorlunda ut, så 

det kom ju in i min värld tidigare, att ja men såhär kan det vara och såhär kan det se ut. Och det tror 

jag bara har varit liksom positivt. Ja och det har nog gjort väldigt mycket med mig tror jag nu i vuxen 

ålder, alltså att man tar, man är öppen för andra och ödmjuk liksom inför allas olikheter på något 

sätt. Det tror jag har gett oss mycket.” 

Anna fortsätter sedan att berätta om hur detta har följt med i vuxen ålder då hennes hem idag är 

väldigt öppet med mycket barn som leker och äter där. Christer beskriver på liknande sätt som 

Anna hur han tidigt fick ta del av en annan värld, något som han upplever som positivt eftersom 

det var under skyddade förhållanden. Även Erika ser fördelar med att ha vuxit upp tillsammans 

med fosterbarn. Hon beskriver en tacksamhet över att idag kunna arbeta på en skola med många 

olika barn utan att ha en pedagogisk utbildning, hon har det naturligt i sig ändå tack vare sin 

uppväxt med fosterbarn, berättar hon.  

Christer och Erika ställer sig neutrala till hur de upplever den övergripande situationen med att 

ha växt upp med fostersyskon, medan David och Anna båda är mycket tacksamma över att de 

har fått vara del av en fosterfamilj. De uttrycker båda att det fanns mycket glädje i att ha en stor 

familj med flera syskon. David återkommer ofta till att han uppmuntrar andra till att öppna sina 

hem för andra människor, och menar att:  

”Det är jättenyttigt för folk att släppa in andra i sitt liv även om man tycker att det är jobbigt.” 

Samtliga informanter, oavsett om de varit tacksamma eller neutrala till situationen, funderar 

idag mer eller mindre på hur det hade varit om familjen inte hade haft fosterbarn. Anna berättar 

till exempel om detta i relation till att tillgängligheten till föräldrarna blir en annan när man har 

fostersyskon, eftersom hon tror att det gör mycket med barn att komma i sista hand. Hon 

beskriver att hon inte vet än idag hur det har påverkat henne, men det är något som hon har 

uppmärksammat och funderar över. Christer återger detta i sin berättelse och uttrycker att:    

”Har inte mått dåligt av det men det har varit gånger då jag har önskat att det var annorlunda och det 

är väl kanske snarare det, att man tänker hur det hade varit om vi inte hade haft placeringar.” 

5.7.1 Analys  

Utifrån temat personlig utveckling är delaktighetsstegen inte ett passande analysverktyg, 

eftersom det inte är fråga om delaktighet på något sätt. Större vikt i analysen läggs därför vid 

barndomssociologin och barnperspektivet. 
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Resultatet visar att samtliga informanter har erfarenheter genom sin uppväxt tillsammans med 

fosterbarn som utvecklat positiva sidor hos dem som personer. Anna och David beskriver båda 

att de fick utlopp för sina empatiska förmågor vid etablerandet av relationerna till 

fostersyskonen, och samtliga informanter beskriver hur uppväxten utvecklade deras empatiska 

förmågor. Detta går i linje med tidigare forskning som visat att majoriteten av biologiska barn 

i familjehem utvecklar empatiska förmågor och förståelse för andra (jmf Höjer, 2004, 2007; 

Kaplan, 1988; Younes & Harp, 2007). Med utgångspunkt i barndomssociologin tolkar vi detta 

som en bra beskrivning av att barndomen inte endast är en transportsträcka till vuxenlivet där 

barn endast utvecklas biologiskt, för om så vore fallet hade informanterna inte haft denna starka 

förmåga till empati redan som barn.  

En analys är att informanterna idag, som vuxna, har ett starkt barnperspektiv, mycket tack vare 

deras uppväxt som gett dem förståelse för andra och vikten av att som barn bli sedd av vuxna. 

Vår tolkning är att barn i deras omgivning idag uppmärksammas mer av dem tack vare deras 

erfarenheter, något som Anna ger exempel på.  

5.8 Reaktioner och bemötanden från omgivningen   

Samtliga informanter upplever sig inte ha märkt några speciella reaktioner eller bemötanden 

från omgivningen i allmänhet, utifrån att deras familj var ett familjehem. Alla betonar 

naturligheten, antingen från deras egen sida i att de var vana vid situationen eller i att deras nära 

vänner var vana vid att det alltid var många barn och ungdomar i deras närhet. Erika berättar 

till exempel:  

”Mina kompisar blev det ju också ganska naturligt för, de visste ju att hos (namn) där bor det massa 

folk. […] Så överlag märktes det nog inte så mycket på omgivningen.” 

Vid närmare eftertanke kommer dock informanterna på exempel på reaktioner från 

omgivningen, och då framförallt från andra föräldrar. David nämner reaktioner av förvåning 

när de varit på fotboll och alla i familjen har varit med, han upplevde att andra föräldrar var 

imponerade över att de klarade av att ta hand om så många barn. Anna berättar att hon hade en 

pojkvän när hon var i 14-års åldern och att han ofta var hemma hos henne. Hon minns att hans 

mamma en gång ringde till Annas mamma och var orolig för sin son eftersom det fanns 

”kriminella” ungdomar där. Anna minns att hon tyckte att detta var märkligt eftersom de varit 

tillsammans i ett halvår utan att hans mamma tidigare påpekat detta. Erika har liknande 

erfarenheter och berättar om reaktioner från hennes bästa väns föräldrar: 
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”Det var väl inte riktigt populärt att jag umgicks med deras dotter, för de var väl inte säker på att jag 

var biologiskt barn heller, eller om jag var liksom någon knepig liten unge som kom någonstans 

ifrån.” 

Ett annat perspektiv är Christers, som vänder på frågan om omgivningens reaktioner och 

konstaterar att han själv tyckte att det var svårt att bemöta omgivningen i relation till att hans 

familj var familjehem. Även Erika upplevde en svårighet i att förklara vilka fosterbarnen var 

för andra, hon säger att det var en omöjlighet att som 7-åring göra det. Christer förklarar detta 

såhär:  

”Men jag kommer ihåg att jag själv tyckte kanske att det var lite konstigt att förklara vilka de här 

barnen var om man hade någon kompis på besök.” 

5.8.1 Analys  

Utifrån temat omgivning är delaktighetsstegen inte ett passande analysverktyg, eftersom det 

inte är fråga om delaktighet på något direkt sätt. Större vikt i analysen läggs därför vid 

barndomssociologin och barnperspektivet. Den tidigare forskning som vi har tagit del av har 

inte fördjupat sig något i aspekten omgivning, vilket innebär att det inte går att finna några 

gemensamma nämnare i relation till den tidigare forskningen.  

Utifrån att informanterna talar om situationen med fostersyskon som något naturligt i relation 

till sina vänner är vår tolkning utifrån ett barndomssociologiskt tänkande att informanterna 

tillsammans med sina fostersyskon och vänner har skapat den verklighet som de lever i, något 

som styrker tanken om att barndomen inte bara är ett biologiskt fenomen utan en social 

konstruktion. De påverkas med andra ord av den omgivning som de befinner sig i och den värld 

som de har varit med och skapat. Situationen upplevs därför som naturlig.  

Resultatet visar att det endast är vuxna som reagerar på att informanternas situation är 

”annorlunda”. Vår tolkning är att dessa vuxna har en okunskap om något som informanterna 

upplever som naturligt. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att i linje med 

barnperspektivet lyssna på barn i frågor som rör deras situation, eftersom de ofta har mer 

kunskap om sådant som rör dem än vad vuxna har.  

Vår tolkning är att informanterna upplevde förvåning när vuxna uppmärksammade deras 

situations ”onaturlighet” eftersom de själva såg sin situation som naturlig. Enligt ett 

barndomssociologiskt perspektiv ska barns eget sätt att resonera och tolka saker och ting vara 
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det väsentliga i frågor som rör dem, men här blir det istället de vuxnas sätt att tolka situationen 

som blir avgörande. Vår tolkning är att barns bild av sin verklighet påverkas av omgivningens 

reaktioner, när vuxna ifrågasätter naturligheten kan detta innebära en osäkerhet hos barnen. 

Anna visar till exempel signaler på detta när hon uttrycker förvåningen över sin pojkväns 

mammas beteende.  

5.9 Stödet från socialtjänsten  

De aspekter av socialtjänstens stöd till biologiska barn som redovisas nedan är informanternas 

upplevelse av kontakten med socialtjänsten, kunskapen om dem samt hur de involverade dem 

i familjehemsprocessen. Även informanternas upplevelse av vilket stöd de fick samt deras 

behov av detta redovisas.   

Samtliga informanter uppger att de hade mycket lite eller ingen kontakt med Socialtjänsten. 

Erika och David uttrycker att de aldrig har haft någon kontakt med socialtjänsten över huvud 

taget. Christer säger att han haft mycket lite kontakt men säger också att han minns att han 

kunde bli tillfrågad om situationen när socialtjänsten var hem till dem och fikade, men inte 

mycket mer än så. Anna är upprörd över att socialsekreterare som kom hem till dem inte pratade 

med henne alls och uttrycker sig såhär:  

”[…] de socialsekreterarna de gick bara förbi mig i mitt eget hem utan att säga hej eller någonting 

och då har mamma berättat att jag var liksom sådär – Hej, jag heter (namn) och jag BOR här. Vem är 

du liksom?” 

Samtliga informanter berättar att de visste mycket lite om socialtjänsten. Socialtjänsten 

informerade inte om vilka de var eller vad de arbetade med, utan den kunskap som 

informanterna hade fick de genom sina föräldrar. De visste att socialtjänsten arbetar med 

familjehem och placerade barn. Utöver den kunskapen kopplade flera informanter ihop 

socialtjänsten med fika. Christer berättar:  

”Socialtjänsten har varit och fikat hos oss ibland, det är ungefär den bilden jag har av dem. […] Men 

i alla fall så ska man först städa och sen kommer det någon gubbe eller tant och så ska man dricka 

kaffe och äta fikabröd.” 

Ingen av informanterna upplevde att socialtjänsten involverade dem i familjehemsprocessen. 

Erika och Anna uttrycker idag båda en önskan om att de hade blivit mer involverade, de ville 

bli sedda och lyssnade på. De upplevde att de var förbisedda. Erika säger att saker kanske hade 
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kunnat göras annorlunda om hon hade fått berätta hur det fungerade i familjen. Anna har 

liknande tankar och berättar att hon uttryckte:  

”Ni har ingen aning om vilket jobb JAG gör här hemma […] och ni frågar inte ens mig. Jag har 

ibland mycket mer information om de barnen som bor här än vad mina föräldrar har för det är vi som 

umgås […] men frågar ni inget får ni inget veta.” 

Samtliga informanter uttrycker, om än på olika nivå, en önskan om att socialtjänsten borde ha 

pratat mer med hela familjen och på så vis involvera även de biologiska barnen. De berättar att 

de skulle vilja bli involverade dels i familjehemsprocessen men också i hur detta påverkade 

familjen. Anna förklarar att det hade varit bra om en socialarbetare hade lyft frågan om hur 

familjen mår, att det hade varit bra för familjen att sitta ner och reflektera tillsammans. Hon 

uttrycker att hon med lite hjälp kanske hade vågat berätta för sina föräldrar att hon kände sig 

förbisedd. Erika har liknande tankar och uttrycker sig såhär:  

”Jag tänker ju att man pratar om att socialtjänsten skall jobba nära familjen och då tänker jag kanske 

att det skall vara mer hela familjen, att de kommer hem, pratar lite mer med ALLA. […] Jag tror att 

det är viktigt att de försöker snappa upp HELA familjen mer.” 

Christer säger i likhet med övriga informanter att socialtjänsten skulle kunna förbättra 

involveringen av de biologiska barnen genom att prata mer med dem. Men han uttrycker även 

detta:  

”Men jag tänker om socialtjänsten skulle börja lägga till som en extra punkt på mötet att prata med de 

biologiska barnen i enrum, det skulle bli så jätteseriöst tror jag lite då där, jag vet inte, nästan 

skrämmande.” 

Erika säger att hon inte hade någon form av stöd, medan övriga informanter berättar att de hade 

det även om det inte var ett direkt stöd från socialtjänsten. Christer uppskattade chansen att 

kunna åka ifrån familjen ibland, då han vissa helger åkte till sin pappa som separerat från 

modern. David hade egen tid med kärnfamiljen då fosterbarnen åkte bort varannan helg. Anna 

berättar om ett externt stöd i form av en stiftelse där olika familjehem kunde träffas för att prata 

och göra aktiviteter tillsammans, detta upplevde hon såhär:  

”Det minns jag att jag tyckte var bra, det var roligt att träffa andra familjer, för man var lite 

annorlunda i alla fall, man var ingen vanlig familj. Och för att inte känna som att man var ensammast 

i världen om att ha en väldigt ovanlig familj så tror jag att det var skönt liksom att träffa andra.” 
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Samtliga informanter menar att de inte var i behov av något stöd från socialtjänsten. Christer 

säger till exempel att han inte saknade det eftersom han inte reflekterade över om han kunde få 

det. Erika uttrycker att hon inte behövde något stöd i form av att prata med någon om sitt 

mående. Samtliga informanter menade dock att de kanske hade varit i behov av stöd om det 

hade hänt något problematiskt som de skulle behöva hjälp med att bearbeta.   

5.9.1 Analys  

Resultatet visar genomgående att socialtjänsten inte har involverat informanterna i 

familjehemsprocessen. Utifrån att samtliga informanter haft lite eller ingen kontakt med 

socialtjänsten och inte heller fått någon information från dem, är vår tolkning att delaktigheten 

varit mycket låg. Informanterna själva säger uttryckligen att de inte har blivit involverade av 

socialtjänsten. I en analys utifrån delaktighetsstegen menar vi att informanterna är på gränsen 

till att ens befinna sig på stegen eftersom de nästan inte synliggjorts alls av socialtjänsten. Vår 

tolkning är att Anna, David och Erika inte kan placeras på stegen över huvud taget, på grund 

av att de inte har varit med under socialtjänstens möten med föräldrarna. Christer skulle däremot 

kunna placeras på det första steget, manipulation, eftersom han ibland deltog under möten utan 

att egentligen vara informerad och involverad.  Även om Christer berättar att han kunde få en 

fråga av socialarbetare som hälsade på, är vår tolkning att detta handlade om skenbar 

delaktighet eftersom han uttrycker att det inte var mer än en artighetsfråga i förbifarten.  

Slutsatsen att socialtjänsten inte möjliggjort informanternas delaktighet i familjehemsprocessen 

överensstämmer med tidigare forskning, som har konstaterat att biologiska barn i familjehem 

osynliggörs samt att ansvaret att involvera och informera dem överlåtits till föräldrarna (jmf 

Höjer, 2007; Kaplan, 1988; Nordenfors, 2016; Targowska et al., 2016).  

Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv är vår tolkning att socialtjänsten inte agerat utifrån 

att de biologiska barnen är kompetenta individer som kan delta i diskussioner och beslut i 

familjehemsprocessen. Även barnperspektivet saknas, enligt vår mening, eftersom majoriteten 

av informanterna inte fått komma till tals i frågor som faktiskt rör dem. Annas berättelse om 

den socialarbetare som inte hälsade på henne är ett exempel på att barnperspektivet inte använts 

över huvud taget i relation till de biologiska barnen.  

Att informanterna å ena sidan uttrycker avsaknad av stöd från socialtjänsten och å andra sidan 

säger att de inte var i något behov av stöd, kan uppfattas motsägelsefullt. Vid en närmare analys 

är vår tolkning att detta rör sig om skilda saker. Vår tolkning är att informanterna önskade högre 
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delaktighet i det avseende att de var en viktig del i familjen och familjehemsprocessen, att de 

som Anna uttrycker gjorde ett stort jobb hemma. Det handlade framförallt om att de ville bli 

sedda och erkända som en del i familjen. Att informanterna berättar att de inte önskade någon 

form av stöd från socialtjänsten handlar däremot om ett stöd angående deras eget mående, att 

de som Erika uttrycker inte behövde någon att prata ut med.  
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6. Diskussion  
Detta avslutande avsnitt utgår från ett kritiskt förhållningssätt till studien. De viktigaste 

resultaten presenteras i relation till syfte och frågeställningar. Därefter förs en diskussion om 

alternativa tolkningar av resultatet samt en jämförelse med tidigare forskning. Slutligen förs en 

metoddiskussion följt av förslag till vidare forskning på området.   

6.1 Huvudresultat  

Studiens syfte var att utifrån ett retrospektivt perspektiv undersöka biologiska barns upplevelser 

av att växa upp i familjehem, med hjälp av frågeställningarna ”Hur upplever nu vuxna 

biologiska barn att det var att ingå i en familj med fostersyskon?” och ”Hur upplever nu vuxna 

biologiska barn stödet från socialtjänsten?”. Utifrån syftet och dessa frågeställningar har 

följande huvudresultat lyfts fram. Ett viktigt resultat är att de biologiska barnen upplevde att 

socialtjänsten inte involverade dem i familjehemsprocessen. Graden av delaktighet grundades 

istället på föräldrarnas agerande. Samtliga av de biologiska barnen upplevde att tillgängligheten 

till sina föräldrar var bra, men resultatet visar ändå att två av de fyra hade önskat mer tid och 

uppmärksamhet från föräldrarna. Resultatet visar även att tre av de biologiska barnen tagit ett 

stort ansvar, vare sig de har valt det själva eller inte. Resultatet visar vidare att erfarenheterna 

med fostersyskon har utvecklat empati och stark förståelse för andra hos samtliga av de 

biologiska barnen. Ett viktigt resultat är också att tre av de biologiska barnen upplevde en stark 

samhörighet till sina fostersyskon, att de hade goda relationer och tyckte om att ha fostersyskon.   

6.2 Alternativa tolkningar 

Att resultatet visar att socialtjänsten inte involverade de biologiska barnen är inte ett oväntat 

resultat. Idén till studien grundades på det faktum att socialtjänstens arbetsbeskrivningar inte 

innefattar de biologiska barnen i familjehem. Tidigare forskning visade också att biologiska 

barn kände sig exkluderade i familjehemsprocessen. Utifrån att de biologiska barnen i denna 

studie uttryckte en önskan om att bli mer involverade är det av vikt att socialtjänsten synliggör 

detta och arbetar mot att beakta biologiska barn i familjehem i större utsträckning. När det 

däremot handlar om att stödja dessa barn visar vårt resultat att inga förändringar är nödvändiga 

eftersom de biologiska barnen uttryckte att de inte var i något behov av stöd.  

Utifrån de biologiska barnens upplevelse av föräldrarnas agerande drog vi slutsatsen att 

föräldrarna kan spela en stor roll för de biologiska barnens känsla av delaktighet. En alternativ 

tolkning skulle kunna vara att känslan av delaktighet istället grundar sig i de biologiska barnens 
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eget agerande, om de varit mer öppna med sina känslor inför sina föräldrar kanske föräldrarna 

hade involverat dem mer. Vi drog också slutsatsen att en parallell kan dras mellan de biologiska 

barnens känsla av tillgänglighet till sina föräldrar och egen tid med dem. Detta grundade vi på 

att det är ett nytt fenomen att socialtjänsten möjliggör egen tid för kärnfamiljen genom 

avlastningsfamiljer. Om vår analys stämmer visar detta på att socialtjänsten gjort en indirekt 

insats som är till stor fördel för de biologiska barnen i familjehem.  

Att resultatet visar att majoriteten av de biologiska barnen tagit ett stort ansvar stärker tanken 

om att biologiska barn i familjehem bör uppmärksammas i större utsträckning. Vår tolkning är 

att framförallt tre typer av ansvar går att utläsa hos de biologiska barnen; att få fosterbarnen att 

trivas, att visa hur man ska bete sig samt praktisk omvårdnad av små fosterbarn. Detta är enligt 

vår mening en slutsats som poängterar det viktiga arbetet som biologiska barn i familjehem 

faktiskt utför, och att det i sin tur innebär att det är rimligt att de borde få ett stöd i och 

uppmärksamhet för detta arbete.  

Att resultatet visar att erfarenheterna med fostersyskon har utvecklat empati och stark förståelse 

för andra människor hos samtliga av de biologiska barnen är något som går i linje med tidigare 

forskning. Utifrån att de biologiska barnen i denna studie själva uttryckte att dessa förmågor 

utvecklades som en konsekvens av att leva med fostersyskon drog vi slutsatsen att så även är 

fallet. En alternativ tolkning skulle dock kunna vara att familjer som väljer att bli familjehem 

redan har ett empatiskt tanke- och förhållningssätt, vilket skulle kunna innebära att de 

biologiska barnens starka förmåga till empati egentligen grundar sig i familjens grundläggande 

värderingar.   

Att tre av de fyra biologiska barnen upplevde en stark samhörighet med sina fostersyskon, att 

de hade goda relationer och tyckte om att ha fostersyskon är något som återfinns i tidigare 

forskning. En ny infallsvinkel i denna studie var dock att ta reda på hur dessa relationer ser ut 

idag. Ett intressant resultat av detta var att det endast var ett av de biologiska barnen som har 

en god relation till ett fåtal av sina fostersyskon nu i vuxen ålder. Vad detta beror på kan vi 

endast spekulera kring eftersom det går utanför ramarna för denna studies fokus, men vi anser 

ändå att det är värt att nämna.   

Mycket av vår empiri går i linje med tidigare forskning, men det finns även skillnader. En 

markant skillnad är att tidigare forskning inte säger något om hur biologiska barn upplever 

omgivningens reaktioner och bemötande. Utifrån att de biologiska barnen i denna studie inte 
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hade några markanta upplevelser av detta tänker vi att tidigare forskning kanske har 

uppmärksammat frågan hos sina informanter men valt att inte fördjupa sig i detta om de fick 

liknande respons. Medan tidigare forskning kommit fram till att många föräldrar ansåg att deras 

biologiska barn borde klara sig bra på egen hand, visar vårt resultat att samtliga av de biologiska 

barnen upplevde att deras föräldrar var måna om att de skulle må bra och gjorde sitt bästa för 

att synliggöra dem. En alternativ förklaring till denna skillnad är att barnperspektivet blivit mer 

utbrett idag jämfört på den tid då den tidigare forskningen genomfördes, medvetenheten om 

barns behov kan vara större idag.  

6.3 Metoddiskussion  

Att använda ett retrospektivt perspektiv vid insamlandet av empirin har inte bara fördelar utan 

kan även medföra konsekvenser. Då intervjun med de biologiska barnen handlar om något som 

de upplevt för några eller flera år sedan kan deras minnen ha bleknat och förändrats, nya 

tolkningar kan ha gjorts som inte överensstämmer med deras då upplevda verklighet. 

De resultat som vi kommit fram till samt de analyser som gjorts har präglats av vårt val av 

teoretiska perspektiv. Om vi istället för Harts delaktighetsstege hade valt en annan modell hade 

vi förmodligen hittat andra aspekter av de biologiska barnens berättelser. Hade vi dessutom valt 

en annan teori hade vårt fokus förmodligen varit ett helt annat, eftersom de 

barndomssociologiska ”glasögonen” varit på under hela arbetsprocessen. Utifrån studien syfte 

som handlar om barns upplevelser har vi svårt att tänka oss en liknande studie där 

barnperspektivet inte aktualiseras, oavsett teorival.  

Att vi valde att göra enskilda halvstrukturerade intervjuer har både för- och nackdelar. En 

alternativ metod skulle kunna vara att genomföra gruppintervjuer, vilket förmodligen hade 

resulterat i mer diskussion och därmed djupare reflektioner. Vi valde ändå bort den 

intervjuformen eftersom frågorna rör informanternas barndom, vilket för vissa kan vara ett 

känsligt ämne som man inte öppet vill diskutera med vem som helst. Valet av halvstrukturerade 

intervjuer gav oss möjlighet till djupare svar då följdfrågor kan ställas, något som inte varit 

möjligt vid exempelvis strukturerade intervjuer. En risk med detta är dock att samtalet kan gå 

mot fel riktning eftersom det ställer höga krav på att intervjuaren håller fokus till syftet och dess 

frågeställningar. Ytterligare något vi reflekterat över är det faktum att intervjuerna genomfördes 

på olika typer av platser. Vår intention var att alla intervjuer skulle ske på offentliga men 

avskilda platser, men utifrån att informanterna fick delta i valet av plats gjorde en av 
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informanterna valet att genomföra intervjun i hemmet. Vi ställer oss frågan om detta kan ha 

påverkat empirin, då informanternas förutsättningar under intervjun inte varit densamma.  

En reflektion som vi har gjort är att situationen som familjehem sett olika ut hos de biologiska 

barnen i denna studie, som framgår i ”Presentation av informanterna” har de haft många olika 

fosterbarn placerade i sina familjer. Antalet fosterbarn har varierat, de har varit i olika åldrar, 

deras svårighetsgrad har varierat och så även längden på placeringarna. Dessa faktorer är sådant 

som vi tänker kan ha påverkat de biologiska barnens upplevelse av att växa upp i ett familjehem. 

Ytterligare en reflektion är att de biologiska barnens föräldrars relation kan ha påverkat deras 

upplevelse av sin uppväxt med fostersyskon. I Christers fall är vår tolkning att han kan ha 

påverkats av att hans föräldrar är separerade, kan det vara så att detta har bidragit till att hans 

upplevelse av att ingå i ett familjehem ser annorlunda ut än vad den hade gjort om hans föräldrar 

inte separerat.  

6.4 Förslag till vidare forskning  

Avslutningsvis tänker vi att studiens syfte är uppfyllt samtidigt som vi anser att ämnet 

biologiska barn i familjehem är ett viktigt ämne värt att forska vidare på. Detta utifrån att 

fenomenet familjehem har funnits under lång tid och att det än idag finns stora 

utvecklingsmöjligheter i relation till de biologiska barnen. Våra förslag till vidare forskning på 

området är dels att göra en mer omfattande undersökning med liknande syfte som denna 

eftersom denna studie kan liknas vid en pilotstudie, dels undersöka vad socialtjänsten rent 

praktiskt kan göra för att förbättra situationen för de biologiska barnen.  
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Bilaga 1: Informationsblad till familjehemssekreteraren  
 

Kom-ihåg-punkter inför ”informant-sökningen” 

Information till informanterna 

Syftet med examensarbetet/uppsatsen är att undersöka de biologiska barnens perspektiv på att 
växa upp i en familj som har uppdrag som familjehem. Detta planerar vi att göra genom 
intervjuer med barn i vuxen ålder.  

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas (detta raderas när uppsatsen är klar) och 
materialet kommer inte att användas i annat syfte än till uppsatsen. Uppgifterna kommer att 
anonymiseras och informanterna kan när som helst avbryta sin medverkan i studien.  

Planerad längd på intervjun: 30-45 minuter.  

Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 15 och 16.  

Vi kommer att kontakta informanterna under vecka 14 för att boka in en lämplig tid och plats 
för intervjun. Tid och plats bestäms alltså i samråd med informanten.  

Information till dig familjehemssekreterare 

Vi använder begreppet biologiska barn, med det menar vi barn som tillhör ursprungsfamiljen 
innan de blev familjehem. Det innebär dock inte att de måste vara biologiska i ordets 
egentliga bemärkelse, utan de kan vara adopterade eller endast ha den ena föräldern som 
biologisk.  

Vi behöver veta var informanterna finns geografiskt för att veta att vi kan boka in en fysisk 
träff. Det bör vara inom området (orter).  

Kriterier för de biologiska barnen:  

- Över 18 år, helst 25-30 år.  
- Ska ha flyttat hemifrån.  
- Hemmet ska ha varit familjehem när de bodde där.  
- Helst långvariga familjehem, dvs. inte jourhem.  

Antal informanter:  

- 4 stycken 
- Gärna två män och två kvinnor (inget krav)  

Kontaktuppgifter vi vill ha från informanterna:  

- Telefonnummer  
- Mejladress  

När behöver vi senast få kontaktuppgifterna?:  

2017-04-31  
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Bilaga 2: Informationsbrev till informanterna  
 

 
 

Information till dig som informant 

Hej! Vi är två studenter som heter Natalie Beronius och Maria Lundberg, vi studerar tredje 
året på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. En del i vår utbildning är att under 
handledning skriva ett examensarbete med utgångspunkt i något som rör det sociala arbetet.  

Syftet med vår studie är att undersöka nu vuxna biologiska barns upplevelser av att växa upp i 
ett familjehem. Examensarbetet kommer därför att bygga på intervjuer med biologiska barn i 
vuxen ålder.  

Vi använder begreppet biologiska barn, med det menar vi barn som tillhör ursprungsfamiljen 
innan de blev familjehem. Det innebär dock inte att de måste vara biologiska i ordets 
egentliga bemärkelse, utan de kan vara adopterade eller endast ha den ena föräldern som 
biologisk.  

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och består av cirka 15 frågor. Det du berättar för oss 
kommer endast att användas i vårt examensarbete, intervjun kommer att spelas in för att sedan 
raderas när studien är klar. Du kommer att vara helt anonym och du kan när som helst avbryta 
din medverkan. När examensarbetet är färdigt kommer högskolan att publicera det på internet, 
om du vill läsa det berättar vi gärna var du kan hitta det. 

Det vi söker är dina upplevelser och erfarenheter av att ingå i en familj med fostersyskon. Vi 
är mycket tacksamma över att du låter oss intervjua dig.  

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Natalie Beronius & Maria Lundberg  

 

 

Natalie:    Maria:  

070- xxx xx xx   070- xxx xx xx 

ofk14nbs@student.hig.se   hfk11mlb@student.hig.se 

2017-04-04 
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Bilaga 3: Intervjuguide  
 
Bakgrundsfakta  

• Hur gammal var du när du fick ditt första fostersyskon?  
• Hur många fostersyskon har du haft? (Samtidigt eller en åt gången?)  
• Hur såg åldersskillnaderna ut?  
• Hur länge levde du med fostersyskon? (Var det uppehåll?) (Hur länge sedan är det nu sedan du bodde med dem?) 

 
Hur upplevde biologiska barn att det var att ingå i en familj med fostersyskon? 

Temafrågor Detaljfrågor  

• Berätta, vad minns du av tiden då du växte upp och ni hade 
fosterbarn? Hur var det för dig? 

• Vad minns du som positiva erfarenheter? 
• Vad var mindre bra? 

 
• Är det något mer du vill tillägga om hur du upplevde att det 

var att ingå i en familj med fostersyskon, som vi inte har 
frågat om?  

• Hur såg din relation ut till ditt/dina fostersyskon?  
- Hur ser den/dessa relationen ut idag?  

• Hur upplevde du att tillgängligheten till dina föräldrar såg ut?  
(Tidsmässigt, känslomässigt osv.)  

• Vilka viktiga förändringar upplevde du att det blev när familjen 
tog hem ett fostersyskon?  

• Upplever du att omgivningen bemötte dig annorlunda relaterat 
till att din familj var en fosterfamilj?   

 

Hur upplevde biologiska barn stödet från socialtjänsten? 
Temafrågor Detaljfrågor 

• Vad minns du av kontakten med socialtjänsten? 
• Vad kände du till om socialtjänsten? 
• På vilket sätt försökte socialtjänsten involvera dig och göra 

dig delaktig i att vara syskon till ett fosterbarn? 
 
 
 
 

• Är det något mer du vill tillägga gällande socialtjänsten, som 
vi inte har frågat om? 

• Hur upplevde du stödet från socialtjänsten, för dig personligen?  
(Före, under och efter placering)  

• Upplevde du att du behövde någon form av stöd?  
(Före, under och efter placering)  

• Vad tycker du att socialtjänsten gjorde bra för att stödja dig?  
• Vad tycker du att socialtjänsten gjorde dåligt i stödet till dig? 
• Upplever du att socialtjänsten skulle kunna gjort något 

annorlunda gentemot dig?  
• Har du förslag på förbättringar?  
• Finns det någon annan form av stöd som du hade önskat?  

 


