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Abstract 

Young adults experiences of their parents foster care mission 

 

The purpose of the study was to help create a greater knowledge and understanding for 

now young adult biological children's experiences of having had parents being foster 

care parents and the meaning of it. The purpose was also to examine if these children 

had need of and what kind of aid they got. This study was based of five qualitative 

interviews with now young adults that’s been growing up with parents that were foster 

parents. The result in the study was analysed with Schultz Jørgensens 

familyplanetheory. Results and interpretations showed that biological children 

experience a participation in the foster care process and describes the relation to the 

foster children as that of a sibling and friend. Biological children describe that they have 

an easier time creating relations to younger foster siblings than to teenagers and children 

in the same age. The results showed that the informants experience more positive 

feelings than negative feelings with having foster siblings. The biological children also 

describe that they felt a loss of opportunities of aid from the social services.  
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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att få bidra med en ökad kunskap om och förståelse för hur nu unga 

vuxna, biologiska barn, upplever att ha föräldrar som har haft familjehemsuppdrag och 

vilken betydelse det haft för dem. Syftet var också att undersöka om dessa barn haft 

behov av stöd samt vilket stöd de fått. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer 

med unga vuxna som har vuxit upp med föräldrar som haft familjehemsuppdrag. 

Studiens resultat analyserades med Schultz Jørgensens familjeplansteori. Resultat och 

tolkningar visade att biologiska barn upplever sig delaktiga i familjehemsuppdraget och 

beskriver relationen till sina fostersyskon som syskon och vän. Biologiska barn 

beskriver att de hade lättare att skapa relationer till de yngre fostersyskonen än till de 

som är tonåringar eller jämngamla. Resultatet visade att informanterna upplever fler 

fördelar än nackdelar med att ha fostersyskon. De biologiska barnen beskriver också att 

de kände att de saknade möjligheten till stöd från socialtjänsten. 

 

Nyckelord: Familjehem, fostersyskon, biologiskt barn 

  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till informanterna som har medverkat i vårt examensarbete, 

som gjort det möjligt för oss att genomföra vår uppsats. Vi vill även tacka vår 

handledare, Annemi Skerfving, som under hela uppsatsskrivandet funnits som en 

stöttepelare och gett oss hjälpsamma råd och konstruktiv kritik. Författarna till studien 

har gemensamt ansvarat för hela uppsatsen. 
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1. Inledning 
Vi som författare till den här uppsatsen har båda egna erfarenheter av familjehemsvård 

eftersom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som vi har haft, har varit vid 

socialtjänsten inom familjehemsenheten. En av oss har egna erfarenheter av att vara 

biologiskt barn till familjehemsföräldrar. Upplevelsen under tiden vid socialtjänsten var, 

att mycket fokus är på fostersyskonen, alltså de placerade barnen i familjehemmen, 

familjehemsföräldrarna samt de biologiska föräldrarna till 

fostersyskonen.  Familjehemsföräldrarnas egna barn, som lever i familjen tillsammans 

med fostersyskonen nämns det inte mycket om. Det väckte ett intresse hos oss att göra 

en undersökning utifrån, idag unga vuxnas perspektiv, om deras erfarenheter av att ha 

haft fostersyskon i sin familj och att ha varit delaktiga i de familjehemsuppdrag som 

föräldrarna har haft. 

 

1.1 Bakgrund 

Familjehem är till för barn och unga som av någon anledning inte kan bo med sina 

biologiska föräldrar på grund av föräldrarnas svårigheter att tillgodose sina barns behov 

och/eller barnens egna svårigheter som föräldrarna inte kan hantera (Socialstyrelsen, 

u.å.). Det är Socialtjänsten i kommunerna som har skyldighet att rekrytera och utreda 

familjehem1, att erbjuda dessa utbildningar2 och fastställa att familjehemmen är av god 

kvalitet3. Uppgifter som familjehemmet har, är att tillgodose det placerade barnets 

behov samt ge barnet god vård. Detta i samarbete med föräldrar, socialtjänst och andra 

berörda (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Socialtjänsten ska alltid se till barnets bästa, vilket kan ske med vård utanför det egna 

hemmet. Syftet är att se till att ett barn som riskerar en ogynnsam utveckling ska 

komma att få en gynnsam utveckling4. Vård utanför hemmet finns i formerna 

familjehem, hem för vård eller boende (HVB) och stödboende för barn och unga i 

åldrarna 16–20 år5. Under 2016 hade 21 051 barn heldygnsinsatser beslutade av 

socialnämnder. Av dessa bodde 13 735 barn i familjehem och jourhem, 9 634 var 

placerade enligt Socialtjänstlagen (2001: 453) (SoL), de resterande barnen var placerade 

                                                 
1 6 kap. 2 § SoL 
2 6 kap. 6 c § SoL 
3 6 kap. 7 § SoL 
4 5 kap. 1 § SoL 
5 6 kap. 1 § SoL 
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enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

(Socialstyrelsen, 2017). Barn placerade enligt SoL är frivilligt placerade enligt 

föräldrarna eller barnen själva med stöd av föräldrarna6. LVU placerade barn och 

ungdomar är placerade, antingen utan föräldrars medgivande eller på grund av att barnet 

eller ungdomen själv har ogynnsamma beteenden7. 

 

Att familjen tar emot barn i sitt hem har givetvis konsekvenser även för de egna barnen i 

familjehemmet. Williams (2017a) beskriver att flertal studier har gjorts med fokus på 

fostringsprocessen i förhållande till fostersyskon i familjehem, medan studier om 

familjehemsföräldrarnas egna barn är mer begränsade. I studier med biologiska barn och 

unga i familjehem visar resultat att 70–80 % är positivt inställda till uppväxten med 

familjehemsföräldrar. De biologiska barnen ger exempel på att de känner en stolthet i 

uppdragen och att de har fått vara delaktiga. De berättar också att de ser vilka 

samhällsproblem som existerar och att de själva kan vara tacksamma för det som de har 

och kan dela med sig av. Barnen berättar även att de har växt upp snabbare, än andra 

barn i samma ålder, med en bredare kamratkrets och möjlighet till att acceptera andra 

personligheter än de är vana vid (Part, 1993, Poland & Goze, 1993, Pugh, 1996, Talbot, 

1997 & Familjepjelen i Danmark, 1998, refererade i Nordenfors, 2006). 

 

En av de vanligaste faktorerna som de biologiska barnen i familjehemmet inte 

uppskattar vad gäller fostersyskonen, är de svåra beteendena som en del kan ha. 

Exempel som de biologiska barnen tar upp är att de kan få utstå fostersyskonets dåliga 

humör, oärlighet, svordomar, lögner, självmordsförsök samt drog- och alkoholmissbruk 

(Fox, 2001, refererad i Nordenfors, 2006). Barn som är placerade i familjehem kan ha 

stora behov av bekräftelse och uppmärksamhet. Familjehemsföräldrarnas egna barn kan 

därför uppleva att deras “mindre” problem inte blir uppmärksammade, vilket kan ge en 

känsla av att komma i andra hand. De biologiska barnen vet oftast om att 

fostersyskonen har en svår bakgrund, vilket kan ge dem skuldkänslor de gånger de är 

arga eller irriterade på fostersyskonet (Part, 1993, Poland & Goze, 1993, Twigg, 1994, 

Pugh, 1996, Talbot, 1997 & Familjepjelen i Danmark, 1998, refererade i Nordenfors, 

2006). 

 

                                                 
6 1 kap. 1 § SoL 
7 1–3 §§ LVU 
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Höjer och Nordenfors (2006) har sammanställt vad biologiska barn vill berätta för 

socialtjänsten. Studien visar att dessa barn vill ge olika tips och förslag beroende på 

ålder. I alla åldrar vill barnen att socialtjänsten ska ge även de biologiska barnen 

uppmärksamhet och en del av sin tid. De vill även att socialtjänsten ska lyssna på vad de 

har att säga samt berätta om fostersyskonets bakgrund. Flera barn vill också att 

socialsekreteraren ska ge stöd till hela familjen, inklusive dem (Höjer & Nordenfors, 

2006). 

 

Med den här bakgrunden kan det tydas att de biologiska barnens perspektiv till stor del 

saknas i litteratur och att de kan genomgå olika former av svårigheter, men också vara 

positivt inställda till att dela sin barndom med fostersyskon. Det här har fört med sig ett 

intresse att undersöka de biologiska barnens upplevelser kring familjehemsuppdragen, 

vilket barnen tillsammans med föräldrarna har haft. Det vi vill studera är hur de som nu 

är unga vuxna har upplevt att ha fostersyskon och hur de själva har behandlats i 

processen som biologiskt barn i familjehem. Vi vill också undersöka hur de biologiska 

barnen upplever inkluderingen från socialtjänsten samt vilket stöd dessa barn har fått 

från andra inkluderade i familjehemsuppdragen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få bidra till ökad kunskap om och förståelse för biologiska 

barns upplevelser av att ha föräldrar som har haft familjehemsuppdrag och vilken 

betydelse det haft för dem. Syftet är också att undersöka om dessa barn har haft behov 

av stöd samt vilket stöd de har fått. 

 

1) Hur beskriver biologiska barn till föräldrar som är familjehem sina upplevelser 

av att ha delat sitt hem och sina föräldrar med fostersyskon? 

 

2) Vilka för- och nackdelar upplever biologiska barn i familjehem att 

familjehemsuppdraget medför för dem själva? 

 

3) Vilken upplevelse av stöd har biologiska barn till föräldrar som är familjehem 

och vilket stöd efterfrågar de? 
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1.3 Avgränsning 

Studien genomförs genom intervjuer med, nu unga vuxna, biologiska barn till 

familjehemsföräldrar. Detta medför att studien inte tar i beaktande biologiska barn 

under 18 år som fortfarande bor hemma och lever med sina fostersyskon. Studien 

undersöker inte heller hur socialtjänst eller föräldrar hanterar de biologiska barnens 

roller i familjehemsuppdragen. Studien fokuserar på hur de unga vuxna i efterhand 

beskriver sina erfarenheter av att ha fostersyskon och kommer därför inte studera hur 

situationen ser ut idag för de vuxna barn som intervjuas.  

 

1.4 Centrala begrepp 

I den här delen kommer de centrala begreppen som används i studien presenteras. 

 

1.4.1 Familjehem 

Vi har utgått från hur lagen beskriver ett familjehem det vill säga en familj som på 

uppdrag av socialtjänsten tar emot ett barn eller ungdom som inte har möjlighet att bo 

med sina föräldrar. Vi har i den här uppsatsen valt att intervjua de som har haft 

stadigvarande placeringar under minst ett år. 

 

1.4.2 Unga vuxna 

Vår definition av unga vuxna är personer i åldrarna 18–30. Detta för att kunna få ta del 

av perspektiv som inte ligger alltför långt ifrån när våra intervjupersoner själva var ett 

barn i familjen. 

 

1.4.3 Biologiskt barn 

De personer vi har definierat som biologiska barn är barn och ungdomar till 

familjehemsföräldrarna. Dessa barn har funnits med i kärnfamiljen redan innan det blev 

tal om att ta emot familjehemsplacerade barn i hemmet. Biologiska barn definieras av 

att minst en av föräldrarna har blodsband till barnet. 

 

1.4.4 Fostersyskon 

De placerade barnen benämner vi fostersyskon, då detta är lättare att relatera till. Vi vill 

också använda oss av fostersyskon för att beskriva en slags delaktighet i familjen.  
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1.4.5 Socialtjänst 

När begreppet socialtjänst används syftas det till de olika tjänstemän och handläggare 

inom myndigheten som familjehemmen har kontakt med. Vi har valt socialtjänst som ett 

samlat begrepp eftersom inte alla myndigheter har samma definitioner på de 

socialsekreterare som arbetar med familjehem och inte heller har arbetsuppgifterna 

uppdelade på en specifik arbetsgrupp.  

 

1.4.6 Placering 

Med begreppet placering syftar vi till de personer eller den situation som barn eller 

ungdomar hamnar i när de bor i ett familjehem. Vi syftar till att socialtjänsten placerar 

dessa barn eller ungdomar i någon annans hem för att bo, eftersom de av någon 

anledning inte kan bo kvar hemma.   

 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Denna studie skulle kunna vara betydelsefull för socialt arbete, eftersom många barn 

och unga växer upp eller bor under en tid i familjehem där familjehemsföräldrarna har 

egna barn. Det är viktigt att titta på hur de biologiska barnen i familjehem påverkas av 

att föräldrarna har familjehemsuppdrag och hur socialtjänsten kan inkludera barnen i 

insatsen eller kunna stötta barnen till en ny förståelse om uppdraget. Studien kan också 

vara intressant för familjehemsföräldrar, för att få veta hur de biologiska barnen 

upplever och påverkas av att ha familjehemsplacerade barn i hemmet. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad på sex kapitel som täcker in olika områden. Kapitel ett innehåller 

en inledning med fokus på bakgrunden till studien, vilket syfte och frågeställningar 

uppsatsen utgår från och de centrala begreppen som används. Det andra kapitlet täcker 

området tidigare forskning med fokus på det som har hittats under litteratursökningar. 

Nästkommande kapitel beskriver det teoretiska perspektivet som analysen har byggt på. 

Kapitel fyra täcker in forskningsmetoden som har använts med fokus på designen, hur 

intervjuguiden är uppbyggd, urvalet som har använts samt en diskussion om metoden 

och trovärdigheten av studien. Det femte kapitlet innehåller det resultat som har 

framkommit under studien och en analys av resultatet. Det sista kapitlet är en diskussion 

om resultatet och om vad som skulle behöva förändras. 
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet beskrivs hur sökprocessen har gått till, vilka databaser som har 

använts, vilka sökord eller begrepp som har startat sökningen samt ett urval på de 

artiklar och böcker sökningen har genererat. Här redogörs för vad tidigare forskning har 

tagit upp samt resultaten från dessa. Den tidigare forskningen är indelad i fyra rubriker 

för att bidra till läsvänlighet och som ett steg för analysen. Avslutningsvis redovisas en 

sammanfattning av den tidigare forskningen.  

 

2.1 Sökprocess 

Den forskning som finns sedan tidigare innehåller frågeställningar om hur de biologiska 

barnen reagerar på omställningen, till hur de tycker sig behandlas av socialtjänsten. För 

att hitta relevant tidigare forskning har information hämtats från Högskolan i Gävles 

(HIG) databaser, med störst användning av Discovery och SocIndex. På dessa databaser 

har begrepp som fostersyskon och familjehem använts, men även ‘foster care’ och 

‘biological children’. Den litteratur som inte har funnits på HIG:s databaser har sökts på 

Primo på Örebro Universitet (ORU), då en av författarna har tillgång till denna databas. 

Det som har använts som sökkriterier på ORU har varit artikelnamn för att få 

fulltextartiklar. 

 

Då mycket litteratur inom ämnet har påträffats, som inte har ansetts motsvara den 

problemformulering som denna studie utgår från, har det lett till att ett urval har gjorts 

beroende på vilka perspektiv som artiklarna har tagit upp. Artiklar där artikelförfattarna 

har utgått från familjehemsföräldrars perspektiv eller de placerade barnens perspektiv 

har valts bort. De artiklar som har valts ut har baserats på studiernas ämnen och från 

vilket perspektiv de haft fokus. 

 

2.2 Biologiska barns upplevelse att dela sin barndom med fostersyskon 

Ett ämne som inte diskuteras mycket inom litteratur och forskning är de biologiska 

barnens upplevelse av att vara barn i familjehem. Det finns studier som fokuserar på de 

egna barnens syn på fostersyskonen. En sådan studie har genomförts av Ingrid Höjer 

och Monica Nordenfors (2006). De har fokuserat på hur de biologiska barnen känner för 

att dela sina föräldrar med fostersyskon och även föräldrarnas kontakt med 

socialtjänsten. Fokus i studien är på hur de biologiska barnen har behövt anpassa sig när 

det har kommit in nya syskon i familjen. Resultatet visade att familjen går igenom flera 
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förändringar för att ackommodera det placerade barnet eller ungdomen (Höjer & 

Nordenfors, 2006). 

 

De förklaringar som ges i studien utgår från en familjemodell framtagen av Per Schultz 

Jørgensen (1999). Han delar in familjen i tre olika nivåer, det offentliga familjeplanet, 

det privata familjeplanet samt det personliga familjeplanet (Schultz Jørgensen, 1999). 

Höjer och Nordenfors (2006) beskriver hur de biologiska barnen, i det offentliga 

familjeplanet, måste acceptera fostersyskonets nätverk och kontakt med socialtjänsten. 

Det har medfört att respondenterna i deras studie inte alltid har känt att de har haft 

möjlighet att vara helt fria i sitt egna hem. De biologiska barnen i studien berättar att de 

känner att familjen har fått en bättre sammanhållning, på det privata familjeplanet, då de 

har haft ett gemensamt mål i och med fostersyskonets egna eller familjeproblem. Höjer 

och Nordenfors (2006) fann också, att på det personliga planet har de biologiska barnen 

sett både nackdelar och fördelar med att vara familjehem. De kände bland annat att de 

inte hade möjlighet att dra sig undan och vara sitt personliga jag, med tanke på 

fostersyskonen och deras ‘behandling’. Biologiska barnen hade samtidigt känt att de 

hade fått utveckla sin personlighet i takt med att de hade varit delaktiga och hjälpt till i 

familjehemsuppdraget. De hade också fått en större förståelse för att alla inte har samma 

förhållanden att leva i (Höjer & Nordenfors, 2006). 

 

2.3 Biologiska barns upplevelse av delaktighet i fostringsprocessen 

Den process som familjehemsföräldrarna är delaktiga i anser även de biologiska barnen 

att de är delaktiga i. Både Williams (2017a) och Nordenfors (2006) tar upp att de 

biologiska barnen är med i interaktionen med fostersyskonen och föräldrarna och är 

därför inte passiva. Informanterna beskriver att de biologiska barnen ser sin delaktighet 

som ett sätt att bevara familjen och de har ett sinne för att fostra sina fostersyskon 

(Williams, 2017a). Andra studier har också visat att de biologiska barnen är delaktiga i 

fostringsprocessen, då de tar ansvar för sina fostersyskon och hjälper till att lära dem 

hur det är att vara i en fungerande familj (Höjer, 2007; Nordenfors, 2016).  Forskarna 

beskriver att de tycker att de biologiska barnen borde erkännas för sina insatser i 

fostrandet (Höjer, 2007; Williams, 2017a). 
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2.4 Biologiska barns upplevelse vid placeringens avslutning 

En del som också är viktig att undersöka är hur de biologiska barnen reagerar när en del 

av familjen försvinner, alltså när fostersyskonets placering avslutas och hur de hanterar 

sina egna reaktioner, något som Williams (2017b) har studerat. Han har fokuserat på de 

biologiska barnens känslor när fostersyskonet flyttar från familjen. Resultatet visade att 

de biologiska barnen önskar en bättre förberedelse när fostersyskonet ska flytta, men 

också att de hittar strategier för att hantera sina känslor efter flytten. Andra slutsatser 

som har dragits är att de biologiska barnen hanterar sina känslor på olika sätt och har 

hittat sina egna coping-strategier. De respondenter som deltog i studien kände en skuld 

över att fostersyskonen försvann (Williams, 2017b). 

 

2.5 Biologiska barns upplevelse av socialtjänsten 

Många av de biologiska barnen blir inte uppmärksammade av socialtjänsten, varken 

under möten med familjen eller när placeringar avslutas. Detta har undersökts av flera 

författare och ur flera utgångspunkter. Biologiska barn i tidigare studier nämner att de 

vill ha information från socialtjänsten, framförallt vid avsluten av fostersyskonens 

placering och anledningen till avsluten. Många av de biologiska barnen som har blivit 

intervjuade i flera studier berättar att de sällan eller aldrig träffar personer från 

socialtjänsten. Däremot varierar det vad barnen tycker om det, beroende på ålder tycker 

de att det är bra, eller att de träffar socialsekreterarna för lite. De har fått höra att möten 

med socialtjänsten handlar om fostersyskonet och att de inte har med det att göra. I 

vissa åldersgrupper vill barnen inte vara med för att de håller med om att det inte berör 

dem, men andra tycker att de också är en del av processen och borde få vara med. De 

biologiska barnen som anser sig vara en del av processen känner en delaktighet i 

fostrandet av fostersyskonen. Det framkommer också att vissa biologiska barn och 

ungdomar tycker att det är jobbigt att ha socialtjänsten hemma hos sig och därför 

undviker att vara hemma när de är där (Höjer & Nordenfors, 2006; Williams, 2017a; 

Williams, 2017b). 

 

2.6 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen visar att det saknas studier om de biologiska barnens 

perspektiv på familjehemsuppdragen. Det har också framkommit att de biologiska 

barnens erfarenheter av att ha fostersyskon är varierande, men utmynnar i att de tycker 

det finns både positiva och negativa aspekter av det. De berättar bland annat att de har 
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fått ett annat perspektiv på hur olika människors livssituationer kan se ut.Det som de 

biologiska barnen kan uppleva som negativt, är att de får mindre uppmärksamhet från 

sina föräldrar.  

 

I många fall ser sig de biologiska barnen som delaktiga i familjehemsuppdraget och 

känner ett ansvar för fostersyskonen och deras behov. Avslutningarna av 

fostersyskonens placeringar beskrivs i flera studier som negativa upplevelser. Det 

saknas många gånger en bra förberedelse när fostersyskon flyttar från familjen. Det har 

också framkommit att de biologiska barnen i många fall saknar kontakt med 

socialtjänsten, framförallt när placeringar avslutas. De biologiska barnen saknar inte 

sällan ett erkännande från socialtjänsten för den insats som de gör för fostersyskonen.  

 

Den tidigare forskningen används för att analysera studiens resultat och även för att 

diskutera vilka likheter och skillnader som finns mellan den tidigare forskningen och 

studiens resultat, och vad dessa likheter och skillnader kan bero på. 
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3. Teoretiska perspektiv 
I det här avsnittet kommer Schultz Jørgensens familjeplansteori att  

beskrivas och avslutningsvis redogörs en sammanfattning av teorins relevans för 

studiens analys av insamlade data. 

 

3.1 Familjeplansteorin 

Familjeplansteorin handlar om hur familjen fungerar i tre olika nivåer, det offentliga 

planet, det privata planet och det personliga planet. Varje plan utgår från familjen som 

den är och från en specifik individ i familjen.  

 

Det offentliga familjeplanet handlar om hur familjen förhåller sig till det offentliga, 

allmänna. Det handlar om ekonomi, arbetsliv, barnpassning och förpliktelser som 

familjen har. Detta innebär att inom vissa familjer finns det mycket kontakt med det 

offentliga, det kan vara föreningar eller kontakt med staten. Detta medför att det 

offentliga planet kan bli väldigt komplext och familjen måste komma överens med 

varandra och andra om hur tiden ska läggas upp. Allt som förändras i familjen ska 

förhandlas och avtalas, och med mycket som tar upp tid, blir det en känsla av att det är 

ouppnåeligt. Det kan ibland upplevas som ett skört plan och ett plan som ofta behöver 

bearbetas. Det blir även skört beroende på de involverade individernas egna 

förväntningar och behov (Schultz Jørgensen, 1999).  

 

Det offentliga familjeplanet handlar alltså om vilket nätverk familjen har och vilka 

möjligheter de har beroende på tid och fysiska möjligheter. Planet styrs av en 

egenkonstruerad social verklighet. På det här planet skapas inte bara den materiella 

verkligheten utan också familjens meningsfullhet och sammanhang i den offentliga 

sektorn (Schults Jørgensen, 1999). Detta innebär att all kontakt med socialtjänsten 

kommer att ske i det offentliga familjeplanet även om familjen är ett familjehem. Det 

medför också att all kontakt med de placerade barnens biologiska föräldrar också 

kommer ske på det offentliga planet. Individerna i familjen kommer att anpassa sig efter 

krav från socialtjänsten och biologiska föräldrar. Detta kommer ske efter kompromisser 

i familjen. 

 

Det privata familjeplanet präglas av att det är här alla regler för familjen i hemmet 

sätts. Det kan handla om hur man agerar vi matsituationer eller andra regler, om till 
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exempel vad som får och vad som inte får diskuteras i hemmet. Det är på det här planet 

som familjens egna normer träder i kraft, men det är även här som barnen i familjen får 

en trygghet. I det här planet finner man acceptans för individerna som inte syns i det 

offentliga planet. Det leder också till att det finns en känsla av tillhörighet och en del av 

familjen i det här planet. Här kan det finnas en känsla av att föräldrarna delar upp 

handlingar orättvist och att barnen inte får bestämma själva, men detta leder till hur 

familjen uppfostrar sina barn. Det är även i det här planet som föräldrar har möjlighet att 

se hur det fungerar mellan barn och vilka normer barnen skapar tillsammans eller mot 

varandra. Det viktigaste som finns i det här planet är känslan av tillhörighet (Schultz 

Jørgensen, 1999). Det är på detta planet som familjen hjälper fostersyskonet och var 

fostersyskonet kommer att accepteras. Det här planet har en betydande roll för att 

relationen mellan barnen ska bli bra, oavsett om det är biologiska syskon eller om det är 

ett fostersyskon som kommer in i bilden. Det är även på det här planet som familjen kan 

lära det placerade barnet om vad som är acceptabelt eller inte i familjen, samtidigt som 

de inte dömer barnet för vad det tidigare har lärt sig. 

 

Det personliga planet är till för varje individ själv. Det är här som individen kan vara 

sig själv och personligheten finns. Det är på det här planet individen själv kan välja att 

dra sig tillbaka om det behövs. Här finns också strategier som är specifika för varje 

individ. Planet är ett steg i att känna sig behövd, samtidigt som det finns möjligheter att 

själv utvecklas. På det här planet finns de egna förväntningarna och även de mål som 

individen vill nå, men kanske inte lyckas komma till (Schultz Jørgensen, 1999). Här kan 

det biologiska barnet känna sin egen styrka eller svaghet i fostersyskonets 

placeringsprocess. Detta plan visar på var barnet själv är i sitt mående eller sin 

medvetenhet om sig själv.  

 

Alla tre planen samspelar för att bilda en familjs tankar, idéer och drömmar. Det är på 

alla tre planen som samverkan ger möjligheter för utvecklingen av familjen och av 

individerna i familjesystemet. Med hjälp av alla plan kan familjen utföra aktiviteter, se 

sina möjligheter och känna glädje. Även om planen är separata och kan ses utifrån 

individerna som separata enheter, ser individerna i systemet även helheten som inte 

personer utifrån kan se (Schultz Jørgensen, 1999). Det är denna samverkan som belyses 

av de olika individernas erfarenheter och upplevelser. Individerna kan separera de olika 

planen och beskriva dem utifrån sig själva samtidigt som de ser helheten. 
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Sammanfattningsvis bidrar Schultz Jørgensens (1999) familjeplansteori med att förklara 

hur de tre planen som individen ingår i, påverkar varandra och hur det i sin tur inverkar 

på individen. Detta gör det relevant för denna studies analys, eftersom vi vill få en 

förståelse för hur informanterna i studien upplever sina erfarenheter av att ha haft 

fostersyskon och vad det kan fått för betydelse för dem. Dels som individer, på det 

personliga planet. Delvis på det privata familjeplanet, där det ges möjligheter att tyda 

hur individens liv i familjen kan ha påverkats när fostersyskon flyttade in i familjen. På 

det offentliga planet ger teorin möjlighet att tolka hur socialtjänstens samspel har 

fungerat, både med familjen och med individen själv. 
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4. Forskningsmetod 
I detta avsnitt beskrivs den design som har använts, samt de metoder för insamling av 

data och vilket urval som görs för studiens informanter. Även studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet presenteras. Därefter kommer kortare diskussioner om 

metoden samt forskningsetiska frågor tas upp. 

 

4.1 Forskningsdesign 

För att få en förståelse om informanternas upplevelser och erfarenheter till föräldrar som 

är familjehem, har en kvalitativ metod valts med semistrukturerade intervjuer för att 

samla in material. Trost och Hultåker (2016) beskriver att för att kunna studera 

människors upplevelser samt sätt att reagera och resonera, är en kvalitativ metod 

lämplig. Ett sätt att använda kvalitativ metod på är att fråga individer varför de gör 

saker, hur de gör saker, eller vad de tycker samt hur deras tankar går. Detta kan göras 

med hjälp av intervjuer med personer som sitter på kunskap som eftersöks (Ahrne & 

Svensson, 2016). Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju innebär att 

det i första hand används frågor som är allmänt formulerade och i andra hand kan 

följdfrågor ställas för att få mer information. 

 

4.2 Intervjuguide 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapade vi en intervjuguide med ett antal 

öppna frågor (se bilaga 2). Vi har även fått inspiration av tidigare intervjuguider, dels 

intervjuupplägg och dels relevanta frågor i liknande ämne. Även egna erfarenheter har 

spelat en roll i formuleringarna. För att ta reda på om intervjufrågorna var begripliga att 

förstå, lät vi anhöriga titta igenom frågorna. Intervjuguiden täckte in tre huvudområden 

och några underområden per huvudområde. Första huvudområdet var 

intervjupersonernas upplevelse av att vara biologiskt barn till familjehemsföräldrar, med 

underområdena upplevelse av att dela sin bakgrund med fostersyskon, upplevelse av 

delaktighet i fostersyskonen samt upplevelse vid placeringarnas avslut. Det andra 

huvudområdet var vilka för och nackdelar intervjupersonerna såg med att vara 

biologiskt barn i familjehem, här var underområdena fördelar, nackdelar samt 

erfarenheter. Det sista huvudområdet i intervjuguiden gällde vilken upplevelse de 

biologiska barnen upplevde sig få under fostersyskonens placeringar, med 

underområdet fokus på socialtjänsten. 
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4.3 Urval 

I den här studien har bekvämlighetsurval använts. Trost och Hultåker (2016) beskriver 

bekvämlighetsurvalet med orden “man tager vad man taga kan”, vilket innebär att 

forskarna väljer de informanter som finns tillgängliga och vill vara delaktiga i studien. 

Med ett bekvämlighetsurval kan forskarna bland annat lämna ut information om studien 

till olika föreningar eller skolor, som innefattar målgruppen som vill studeras (Trost & 

Hultåker, 2016).  Författarna till studien har delat informationen offentligt på sociala 

medier samt olika familjehemsgrupper på Facebook och på högskolan i Gävle. 

De urvalskriterier som användes i denna studie var att informanterna var mellan 18 och 

26 år. De fanns på olika platser i Sverige inom Uppsala län och Gävleborgs län. 

Informanterna har haft minst ett fostersyskon och haft fostersyskon under mins ett års 

tid. Studien är gjord med fem informanter. 

 

4.4 Analysverktyg 

Vi har utgått från en fenomenologisk ansats i våra semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att fokus ligger på intervjupersonernas upplevelser av sin livsvärld. Patton 

(2015) skriver att intentionen med att tillämpa fenomenologi är att få ta del av 

intervjupersonernas egna berättelser av sina upplevelser. I denna studie är det unga 

vuxnas upplevelser av att leva med föräldrar som haft familjehemsuppdrag, vilka för 

och nackdelar som finns samt vilket stöd de har fått eller upplever att de hade behövt, 

som har studerats. Patton (2015) beskriver att utförandet av intervjuer med individer 

som har upplevt en viss situation eller ett visst fenomen, är väsentliga för att få 

fenomenologiskt breda beskrivningar. 

 

Vid analysen av det insamlade materialet har vi använt hermeneutisk analysmetod. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan, vilket resulterade i en text. 

Hermeneutisk analys är en tolkningsteori som används för att kunna tolka och analysera 

texter. Detta i försök att bilda en förståelse av textens mening (Patton, 2015). Med hjälp 

av den hermeneutiska cirkeln, kan förståelsen av textens helhet och helhetens delar öka 

(ibid.). Den hermeneutiska cirkelns helhet i studien, är biologiska barns upplevelser av 

att ha levt med föräldrar som har familjehemsuppdrag. De olika teman som har funnits i 

det insamlade materialet, ses som helhetens delar. Under analysens gång av det 

insamlade materialet, har samspelat mellan helheten och delarna undersökts för att bilda 
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en större uppfattning av studiens material. De analysverktyg som används i analysen är 

familjeplansteorin och tidigare forskning. 

 

4.5 Studiens trovärdighet 

Reliabilitet handlar om att en undersökning ska kunna göras flera gånger med olika eller 

samma respondenter och ge liknande resultat över tid. Det handlar också om att alla 

mått som används i en studie ska vara pålitliga och möjliga att följa. Reliabilitet handlar 

även om att olika forskares bedömningar kan vara såpass olika att resultaten kan skilja 

sig åt. Detta gäller framförallt vid studier med öppna frågor, strukturerade observationer 

eller litteraturstudier, där innehållet ska kategoriseras efter vad forskaren själv anser är 

bäst (Bryman, 2011). Denna studie kommer kunna göras om, men resultaten kan 

komma att skilja sig från varandra beroende på vilka informanter som används och var 

studien genomförs. Resultaten kan också komma att skilja sig beroende på forskares 

egna upplevelser och hur resultaten tolkas. 

 

Validitet handlar om de frågor som används i en studie faktiskt mäter de begreppen som 

forskaren eftersöker i sin studie. Det är en fråga om ifall begreppen som används är 

förståeliga och förklarar det som studeras, eller ifall de inte har med studien att göra 

(Bryman, 2011). För att kunna se ifall begreppen som används var relevanta för studien 

gjordes en genomgång, med utomstående, av intervjuguiden och de centrala begreppen.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) menar att intervjuer med 4–6 informanter är för 

smalt för att ha möjlighet att generalisera resultatet eftersom det blir svårt att se tydliga 

samband. Generaliserbarhet handlar om att kunna berätta vad en hel population tycker 

eller tänker om det ämne som studeras, det vill säga att man väljer ut en del av en 

population och resultatet ska kunna stämma in på alla inom samma population. När ett 

bekvämlighetsurval används kan det inte bli generaliserbart, då forskaren inte vet för 

vilken grupp, svaren stämmer överens. Detta eftersom bekvämlighetsurvalet består av 

de respondenter som forskaren har tillgängliga, vilket inte behöver vara de som 

representerar en population (Bryman, 2011). Det här medför att vår studie inte kommer 

att vara generaliserbar, då det används ett bekvämlighetsurval och antalet intervjuer är 

fem stycken.  
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4.6 Kritisk diskussion om metodens begränsningar 

Fördelar med intervjuer som metod är att det är möjligt att få flera individers egna 

tankar kring ett visst fenomen eller händelse på en kort tid. Författarna kan även pendla 

fram och tillbaka mellan intervju och analys. Finns det önskan om fördjupning i 

informanternas upplevelser eller förtydligande av det som nämnts, är det möjligt att 

utföra fler intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2016). En nackdel med att endast 

använda sig av intervjuer är att det informanter uttalar sig om just i ögonblicket under 

intervjun, kan ha ett annat syfte än vad författarna har eller förstår. Det är också svårare 

att göra generaliseringar (ibid.). 

 

Begränsningar med att använda intervju som metod kan vara att inte får svar på de 

frågor vi formulerat i syftet och frågeställningarna. Det kan vara att informanterna inte 

är tillräckligt öppna eller ger oss för breda svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2016). 

Det kan också leda till att det material som erhålls är begränsat. Crafoord (2010) 

beskriver att om intervjun spelas in kan det vara ett störande moment för informanten, 

vilket kan leda till att det inte är de “verkliga svaren” som återges. Fler begränsningar är 

att det är svårt att generalisera resultatet samt få en representativitet (Bryman, 2011; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2016). 

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Denna studie genomförs inom högskoleutbildning, på grundnivå, och rymmer därför 

inte inom lagen för etikprövning av forskning som innefattar människor8. Det finns trots 

det, fyra forskningsetiska principer, som skall uppmärksammas inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, 

nyttjandekrav och konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informanterna i denna studie blev alla informerade om studiens innebörd 

(informationskravet), samt att de, enligt samtyckeskravet, fick information om att de 

själva har rätt att bestämma om de vill vara med och delta i uppsatsen eller inte och att 

de kommer vara anonyma i uppsatsen. Informanterna tog del av informationen om att 

materialet som blir insamlat endast kommer användas för studiens syfte och därför inte 

nyttjas för sådant som kan påverka intervjupersonerna (nyttjandekravet). De fick även 

information om, enligt konfidentialitetskravet, att uppgifterna som insamlats om de 

                                                 
8 2 § SFS 
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enskilda informanterna som deltar i studien, redovisas och bevaras så att det inte går att 

identifieras av utomstående (jmf. Svensson & Ahrne, 2016). 

 

Det innebär att i denna uppsats har informanter som frivilligt vill medverka och dela 

med sig av sina upplevelser valts ut. De som valde att delta informerades om alla etiska 

aspekter som studien kan komma att täcka samt varit med i godkännandet av det som 

skrivits då de velat. Eftersom intervjuer användes i studien har dessa spelats in och 

intervjupersonerna har alla tillåtit det. Inspelningarna raderades efter studiens 

genomförande. 
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5. Resultatredovisning och analys av empiri 
I detta avsnitt redovisas resultatet från de fem intervjuer som genomfördes, utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Resultatet redovisas i tre överrubriker som 

vardera har tillhörande underrubriker.  Efter varje avsnitt i resultatet görs en analys, för 

att skapa en god struktur och göra det lättare för läsaren. Resultatet analyseras utifrån 

tidigare forskning och studiens valda teoretiska perspektiv. Begreppen informant och 

intervjuperson används synonymt, för att minska på upprepningar.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

I studien har fem personer intervjuats, både killar och tjejer.  Intervjupersonerna (IP) 

kommer att benämnas som IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5 i resultatredovisningen.  

 

Intervjuperson 1 

IP1:s familj består av IP1, mamma, pappa och två biologiska äldre syskon. Under tiden 

som familjehem hade IP1:s äldre syskon flyttat hemifrån. IP1 har haft ett fostersyskon 

och var 13 år gammal när denne blev placerad i familjen. 

 

Intervjuperson 2 

IP2:s familj bestod av fem biologiska syskon och föräldrarna innan första placeringen, 

2004.  Familjens första placering var 1 år gammal. De har efter det tagit emot tre till 

placeringar i varierande åldrar och under olika långa perioder. Den första placeringen 

bor fortfarande kvar hos familjen. IP2 har varit med när tre placeringar har avslutats. 

Alla IP2s fostersyskon har varit yngre än IP2, två av placeringarna var i ungefär samma 

ålder som IP2.  

 

Intervjuperson 3 

IP3:s familj bestod av IP3, mamma och bonuspappa. IP3 har genom bonuspappan två 

äldre syskon som inte har bott med familjen innan de blev familjehem. IP3s familj tog 

emot första placeringen 2015, denne var yngre än IP3. Familjen har efter det tagit emot 

ett syskonpar. Den första placeringen varade i ca 6 månader och syskonparet har nu bott 

i familjen 6 månader och fortsätter bo där. IP3s fostersyskon är alla yngre än IP3.  
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Intervjuperson 4 

IP4:s familj bestod av IP4 och mamma, de tog emot första placeringen då IP4 var 18 år. 

Familjen har enbart tagit emot yngre placeringar än IP4, de placerade har alla varit 

tonåringar. IP4 bodde hemma till 19 års ålder. Familjen har haft sju placeringar inom 

loppet av ett år, dessa var jourplaceringar som skulle övergå till familjehemsplaceringar. 

Alla placeringar som familjen har haft har avslutats. 

 

Intervjuperson 5 

IP5:s familj bestod av IP5, mamma, bonuspappa och lillebror innan familjen blev 

familjehem. IP5 har haft ett fostersyskon placerat i familjen, IP5 var ca 13 år gammal 

när fostersyskonet kom. Fostersyskonet var jämngammal med IP5.  

 

5.2 Vilka upplevelser har biologiska barn till föräldrar som är 

familjehem 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas upplevelser av att dela sin barndom med 

fostersyskon och hur de beskriver sin delaktighet i fostringsprocessen samt deras 

upplevelse av placeringens avslutning, vilket knyter till studiens första frågeställning; 

Vilka upplevelser har biologiska barn till föräldrar som är familjehem? Avsnittet delas 

in i tre underrubriker - Upplevelse av att ha delat sin barndom med fostersyskon, 

upplevelse av delaktighet i fostringsprocessen samt upplevelse vid placeringens avslut.  

 

5.2.1 Information om fostersyskonen innan placering 

För att studera hur biologiska barn i familjehem kan uppleva att ha delat sin barndom 

med fostersyskon, ville vi undersöka hur familjehemsprocessen började. Under 

intervjun ställdes frågan om intervjupersonerna hade fått tagit del av någon information 

om de barn eller tonåringar som skulle placeras i deras familj och av vem de fått 

informationen. 

 

5.2.1.1. Föräldrarna informerar  

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev att informationen som de fick var från sina 

föräldrar. De berättar också att de inte hade någon kontakt med socialtjänsten innan det 

familjehemsplacerade barnet flyttade in i familjen, utan det var föräldrarna som skötte 

kontakten. En informant beskrev att det inte fanns något behov av att få information av 

socialtjänsten angående fostersyskonen som skulle placeras i familjen. Informanten 
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berättar att det fanns en nyfikenhet och därför ställdes frågor till föräldrarna angående 

fostersyskonet, vilket har funkat för den intervjupersonen.  

 

IP2: Men de här två tonåringarna, tror jag inte jag fick nån information, 

från soc, utan det var väl genom mina föräldrar, men det var väl inte så 

ingående. Som så här ” de ska komma bo här” eller ja, ett tag. …Men fick 

inte nån information om varför utan det fick man fråga sig till i så fall. 

 

Information om fostersyskonen från det offentliga planet, socialtjänsten, når inte till det 

biologiska barnet. Istället får föräldrarna informationen, som i sin tur får informera 

vidare till barnen som ingår i familjen. Enligt en informant räckte det med att 

föräldrarna på det privata planet informerade om kommande fostersyskon. På det 

personliga planet var informanten nöjd och kunde själv ta reda på den information som 

behövdes. En tolkning är att på det personliga planet kan dessa informanter ha känt att 

de får all den information de behöver av sina föräldrar, därför behövs inte information 

från det offentliga planet. Detta eftersom de inte uttrycker sig saknat information från 

socialtjänsten (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.2.1.2 Kontakten med socialtjänsten 

En majoritet av intervjupersonerna hade ingen kontakt med socialtjänsten innan 

fostersyskonet placerades. De berättar att de var medvetna om att föräldrarna hade blivit 

utredda av socialtjänsten för att bli familjehem och att det skulle komma ett 

fostersyskon. Under fostersyskonets tid i hemmet, berättar några informanter att 

kontakten med socialtjänsten har varit minimal. 

 

IP2: Nej, det har jag inte, men jag vet att de har varit hem och med 

uppföljningar och så, men jag har aldrig varit involverad i det, utan det är 

nått mina föräldrar har skött och de placerade barnen liksom, så jag har 

inte varit i kontakt med dem innan. 

 

En av intervjupersonerna hade en annan uppfattning av hur mycket kontakt det har 

funnits med socialtjänsten. Intervjupersonen hade krävt att få bli utredd av 

socialtjänsten tillsammans med mamman, för att kunna vara så delaktig som möjligt. 
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Detta medförde att den här intervjupersonen hade mycket kontakt med socialtjänsten 

innan fostersyskonet kom hem till familjen. 

 

IP4: Ja, jag fick ju all information som mamma fick, för jag var ju med på 

möten och var alltid delaktig mot barnen som mamma var… Men inför varje 

placering, var jag ju lika delaktig med alla telefonsamtal och möten och allt 

sånt. Kurser, utbildningar. Källvestensutredningen, var jag också med på. 

Alla hembesök och sånt, var jag ju lika delaktig som mamma, men istället 

för i mammarollen så var det en systerroll. 

 

En annan intervjuperson beskrev att den kunde vara med på möten med socialtjänsten, 

men det var alltid intervjupersonen själv som var tvungen att ifrågasätta socialtjänsten 

för att få vara med.  

 

IP3: Ja, men det var bara mest för att det var jag som ville. De har ju inte 

liksom prat… Velat prata med mig egentligen. Vilket jag kan tycka är lite 

tråkigt. För jag menar jag är ju precis, även om jag är ett barn är jag precis 

lika involverad och jag förtjänar ju också att veta informationen. 

 

Detta visar att det offentliga planet inte når ut till det personliga planet för de här 

intervjupersonerna, varken under eller före placeringarna. Kommunikationen mellan det 

offentliga planet och personliga planet är svag. Det offentliga planet utestänger det 

personliga planet. Några intervjupersoner, beskriver att de själva har valt att få ha den 

kontakten, med det offentliga planet som föräldrarna haft. De fick samma information 

om fostersyskonen som föräldrarna fick innan placeringen. En tolkning kan vara att om 

det personliga planet vill ha kontakt med det offentliga planet krävs det att de biologiska 

barnen själva väljer att delta. I annat fall går informationen till föräldrarna på det privata 

familjeplanet (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.2.1.3. Tidigare kontakt med fostersyskon  

Några intervjupersoner beskriver att de hade en tidigare kontakt med det barnet eller 

tonåringen som sedan skulle komma att placeras i familjen. Två av dessa 

intervjupersoner gick i samma skola som sina fostersyskon innan placeringen och hade 

även kontakt på fritiden. Därför hade de redan en viss information om tonåringens 
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situation. En annan, som haft flera placeringar i sin familj, visste vid ett tillfälle vilket 

det placerade barnet var, eftersom de är släkt, så informationen om det placerade barnet 

fanns till en viss del innan barnet placerades i familjen. 

 

IP1: Min mamma jobbar som lärare på skolan som vi båda gick på. Eh, så 

jag visste att det var liksom lite att den här killen hade lite trassel hemma så 

jag berättade det för min mamma. Eh, och jag trodde hon gjorde en 

orosanmälan. Och så sen, eh, började jag umgås med han lite på skolan, för 

jag såg att han var lite ensam och så. Eh, och sen, sen tror jag liksom att vi 

började pratade någon gång hemma liksom, fan han borde ju bo hos oss för 

han har det inge bra liksom.  

 

IP5: Så han gick runt liksom i för små kläder och sådär. Så då började han, 

aa, äta hemma hos oss och sen började han sova hemma hos oss …. 

Mamma tyckte så synd om han och hon ville göra en anmälan genom skolan 

då. Och det gjorde hon och skolan en gemensam anmälan. Så fick han bo 

hos oss tills vidare. Då hörde socialtjänsten av sig och frågade om mamma 

vela ställa upp som jourfamilj tills vidare. Och då vart det så. Och han är 

kvar än. Hehe. 

 

Eftersom de biologiska barnen på det privata planet redan hade en relation till sina 

fostersyskon innan placeringen blev av, hade de till en viss del kännedom om 

fostersyskonens situation. Tolkningen är att informanterna kände sig trygga med att 

deras fostersyskon skulle placeras i deras familj och därför inte behövde någon mer 

information av det offentliga planet, socialtjänsten. De kunde ta del av den information 

det privata familjeplanet, föräldrarna, fick från socialtjänsten (jmf. Schultz Jørgensen, 

1999). 

 

5.2.2 Upplevelsen när nya fostersyskon kom in i familjen 

För att studera hur de biologiska barnen upplevde att dela sin barndom med 

fostersyskon, undersöktes det hur det var när fostersyskonen hade flyttat in i deras 

familj. 
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5.2.2.1 Kändes bra att kunna hjälpa, en glädje för familjen  

Majoriteten av informanterna beskriver att det kändes bra när nya fostersyskon kom in i 

familjen. Några av intervjupersonerna som tycker att det kändes bra, hade sedan tidigare 

en relation till sitt fostersyskon. Två informanter upplever att det kändes bra att kunna 

hjälpa de som inte har det lika bra. En annan beskriver hur denne kunde få sina 

fostersyskon att prata, vilket inte var lätt med vuxna, speciellt inte vuxna auktoriteter. 

En intervjuperson, som haft flera placeringar i familjen, beskriver att det yngsta 

fostersyskonet, som kom redan som två veckor gammal in i familjen, var speciell och 

bland det bästa som har hänt familjen. Informanten beskriver också att barnet fick en 

bra start i livet, vilket informanten är glad för.  

 

IP5: Ja men det kändes väl bra... Det var kul att kunna hjälpa någon som 

inte hade det så bra… Jag menar, hur många familjer, eller barn är det inte 

som blir... ja… särbehandlade i sina hem. 

 

Tidigare forskning visar att biologiska barnen i familjehem, upplever till stor del att de 

är nöjda med att ha vuxit upp med familjehemsföräldrar. Resultatet visar att många av 

de biologiska barnen känner sig tillfreds med att de fick vara med och hjälpa till i 

familjehemsuppdragen som deras föräldrar haft (jmf. Williams, 2017a). Detta är något 

som bekräftas med studiens resultat. 

 

Informanterna nämnde att fostersyskonen hade varit hemma hos intervjupersonerna 

innan placeringen. Informanterna själva ville i samråd med föräldrarna att 

fostersyskonen skulle bli placerade i familjen. På det personliga planet, finns enligt 

Schultz Jørgensen (1999) individen i sin helhet, vilket inkluderar bland annat individens 

känslovärld. På det personliga planet kände dessa informanter själva att de ville att 

fostersyskonen skulle bli en del av familjen. Vilket skulle kunna vara en förklaring till 

att intervjupersonerna tyckte att det kändes bra när fostersyskonen placerades i familjen. 

De hade kunskap om fostersyskonen sedan tidigare vilket kan ha känts tryggt (jmf. 

Schultz Jørgensen, 1999).  

 

5.2.2.2 Äldre fostersyskon, mindre glädje 

De fostersyskon som var lite närmare intervjupersonen i ålder, var enligt informanten en 

större omställning i familjen. Informanten berättade att de äldre fostersyskonen var 
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svårare att få kontakt med och de två yngre fostersyskonen beskrivs som roligare och 

mindre komplicerade.  

 

IP2: Men det var inga stora omställningar. Jag har liksom inge minne av att 

det var en hemsk tid i mitt liv. Men det var en större omställning än vad det 

var med den här lilla tjejen, och den lilla killen. Så kanske bara att de var 

tonåringar, att det bara var närmare i ålder liksom, att det var dä som 

liksom gjorde att det var större påverkan, typ. Och att de yngre var, 

roligare. Mindre komplicerade. 

 

Enligt Schultz Jørgensen (1999) präglas det privata familjeplanet av regler och 

värderingar som familjen skapar tillsammans, vilket i sin tur kan leda till en känsla av 

tillhörighet. När yngre fostersyskon kommer in i ett familjehem, en ny familj som har 

sina normer och regler, kan det vara lättare att ta till sig familjens regler eftersom de inte 

hunnit formats lika mycket som äldre fostersyskon. En tolkning är att det är lättare att 

omforma de yngre fostersyskonen som fortfarande är små, som i intervjupersonens fall 

var tre veckor gammal och ett annat fostersyskon var 1 år. De äldre fostersyskonen, som 

alla var tonåringar, har hunnit präglas mer av sina livserfarenheter. Det kan tänkas vara 

svårare att forma dessa tonåringar, vilket kan göra att det även krockar med det nya 

familjehemmets normer och regler på det privata familjeplanet. Det här kan göra det 

svårare för det biologiska barnet att komma nära dessa fostersyskon (jmf. Schultz 

Jørgensen, 1999). 

 

5.2.2.3 Ambivalenta känslor 

Det var en intervjuperson, som fortfarande bor hemma, som upplevde en känsla av 

ledsamhet och nervositet kvällen innan fostersyskonen skulle flytta in i familjen. 

Intervjupersonen beskriver att det kändes roligt att få två små barn in i familjen, men att 

det är en annan sak att faktiskt ha dem, informanten är glad att de bor i familjen idag. I 

familjen har det endast funnits fostersyskon som är yngre än informanten själv, och 

beskriver  

 

IP3: När de här barnen, syskonparet kom, var jag på semester med min 

pappa. Men, jag kommer ihåg att jag var, jag ringde mamma och var lite 

små ledsen kvällen innan. Och lite så här nervös och du det var nästan så 
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att det kom så här shit, nu ändras allt. Nu har vi två små barn i huset igen, 

alltså det var verkligen så här… ska vi verkligen göra det här? Nu var det ju 

försent att tänka, nej men det var då, då det liksom. Okej, nu händer det. 

 

I studier fann Höjer och Nordenfors (2006) att biologiska barn på det personliga barnet 

har upplevt att det har varit svårt att kunna dra sig tillbaka och vara sig själv, då 

fostersyskon finns i familjen. Intervjupersonen beskriver att tankarna var att ”nu ändras 

allt”. En tolkning utifrån Schultz Jørgensens (1999) familjeplansteori och den tidigare 

forskningen, kan vara, att intervjupersonen upplevde ambivalens eftersom det började 

närma sig fostersyskonens placering i familjen och fick funderingar över vilka 

konsekvenser det kunde få för familjen. Exempelvis om förändringar skulle ske i 

relationen till sina föräldrar eller tankar av att behöva anpassa sig till sina fostersyskon 

och att inte kunna vara sig själv.  

 

5.2.3 Relationen till fostersyskonen 

För att studera hur biologiska barn till föräldrar som är familjehem upplever att ha delat 

sin barndom med fostersyskon, ville vi undersöka hur de beskriver sin relation till 

fostersyskonen.  

 

5.2.3.1 Syskon- eller vänskapsrelation 

Relationen till fostersyskonen såg lite olika ut för intervjupersonerna. Några 

intervjupersoner beskriver sin relation till fostersyskonen som deras egna syskon. En av 

dem bor fortfarande hemma och har kontinuerlig kontakt med dem som hon kallar sina 

syskon, två barn i tre och fem års ålder. Den andra, som var en som hade kontakt med 

sitt fostersyskon innan placeringen, beskriver att fostersyskonen är en del av familjen, 

trots att de inte bor tillsammans längre.  

 

IP3: Ja, nu är de ju, som mina syskon. Vi har bara haft de i ett halvår, men 

det är ju som mina syskon. 

 

IP5: Ja, idag är vi ju jättebra vänner. Vi är ju nästan som syskon. Han 

kallar ju min mamma för mamma typ. Han har ju ingen annan att vända sig 

till så det är ju min mamma som är hans mamma. 
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En annan intervjuperson beskriver sin relation till fostersyskonet som att de blev väldigt 

bra vänner. De umgicks tillsammans och gjorde olika aktiviteter ihop. Informanten 

beskriver att denne visade sina intressen för sitt fostersyskon och ville få denne att hålla 

på med samma saker. 

 

IP1: Vi vart väldigt bra kompisar ändå, och eftersom han var lite yngre än 

mig så, eh, fick jag liksom, jag vet inte, jag tror att jag tog han lite under 

mina vingar som att visa han mina intressen och liksom, för jag höll på 

mycket med musik och åkte skateboard på den tiden, och då kommer jag 

ihåg att jag liksom tvinga med han å såhär, startade band, så han liksom 

började hålla på med samma saker som mig. 

 

Utifrån Schultz Jørgensens (1999) beskrivningar om det privata familjeplanet, där 

familjens grund finns, kan förklaringar till att några intervjupersoner ser sina 

fostersyskon som syskon tolkas, att fostersyskonen har fått en plats i familjen och tagit 

till sig familjens sociala koder. En av informanterna nämner att fostersyskonet kallar 

informantens mamma för mamma. Det kan tolkas som att fostersyskonet blivit en del av 

familjen. Intervjupersonerna kan även, utifrån det personliga planet, ha fattat tycke för 

sina fostersyskon och fått syskonkänslor. Detta genom att de antingen påminner om de 

känslor intervjupersonerna har till sina egna syskon eller för att de inte har några 

biologiska syskon och tycker att fostersyskonen fyller den rollen. Den intervjuperson 

som kände att fostersyskonet blev en vän, kan också på det personliga planet ha fått 

vänskapskänslor. Informanten beskriver hur hen fick agera förebild för någon som var 

yngre och att fostersyskonet fick liknande intressen som intervjupersonen. Att de fick 

lika intressen kan ha gjort att intervjupersonen på det privata planet, kunde känna igen 

sig i sitt fostersyskon, att de delar något gemensamt (jmf. Schultz Jørgensen, 1999).   

 

5.2.3.2 Olika relationer beroende på fostersyskonens ålder 

En intervjuperson beskriver att relationerna kändes olika beroende på fostersyskonens 

ålder. Intervjupersonen står närmare de yngre barnen och säger att det kan bero på att 

denne alltid känt sig som ett äldre syskon, trots två äldre syskon, men även två yngre. 

Intervjupersonen gillar att ta ansvar för de andra och menar att det var svårare att ta 

ansvar för de fostersyskon som var ungefär lika gamla. 

 



 

 33 

IP2: Jo, men det tycker jag, jag kom ju asså, närmare de yngre. Jag vet inte 

ifall det var för att jag fick vara barnvakt eller liksom att jag, jag vet inte. 

Jag är storasyster, eller jag, jag är egentligen tredje-barnet, men jag är 

alltid liksom varit storasyster, känns det som. Så att då gillar man ju att ta 

ansvar för de andra och det var kanske svårt att ta ansvar för de som var 

närmare i ålder. Och det vart fler konflikter, liksom med dem. 

 

Enligt intervjupersonens uttalande om att relationen till sina fostersyskon skiljde sig 

beroende på fostersyskonens ålder, beskrivs en anledning till att informanten tror sig 

komma närmare de yngre syskonen berodde på det positiva i att ta ansvar för andra. Att 

det var lättare att ta ansvar för mindre barn än äldre. På familjeplanet, som tidigare 

nämnts, skulle det kunna vara lättare för små barn att ta till sig familjens normer och 

regler. Eftersom de inte hunnit formats lika mycket som de fostersyskon som är 

tonåringar och därför lättare komma in i familjen. Eftersom intervjupersonen ser sig 

som storasyskon, kan det vara en förklaring till känslan av att komma närmre de yngre 

fostersyskonen än de äldre. På det personliga planet, kan det hända att intervjupersonen 

inte knöt någon djupare kontakt med de äldre fostersyskonen, vilket resulterar i att inga 

syskonkänslor eller vänskapskänslor utvecklades (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.2.4 Relationen till föräldrarna under familjehemsuppdraget 

För att studera hur biologiska barn till föräldrar som är familjehem upplever att ha delat 

sin barndom med fostersyskon, undersöktes hur de biologiska barnen upplevde sin 

relation till sina föräldrar under familjehemsuppdraget.  

 

5.2.4.1 Bra relation, innan och under placeringen  

Vad gäller intervjupersonernas upplevelse av relationen till sina föräldrar under 

familjehemsuppdraget beskriver majoriteten av intervjupersonerna relationen som 

väldigt bra. De beskriver att de redan innan och under placeringarna haft en nära och bra 

relation till sina föräldrar.  

 

IP4: Ja, det har varit som vanligt. Har inte upplevt några förändringar alls. 

Mamma har alltid beskrivit det som att man får ett till hjärta, man tar inte 

bort halva hjärtat och ger till de andra, utan man får bara fler hjärtan att 

dela ut. 
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IP5: Nej det tycker jag inte. Ne jag har alltid haft en jättebra relation med 

min mamma. Det var väl jag som sa att [fostersyskonet] skulle flytta till oss. 

 

Både på det personliga och privata familjeplanet kan relationen mellan informanterna 

och föräldrarna varit stabila innan och under placeringarna och därför har inga märkbara 

förändringar upplevts. Att det kommer nya fostersyskon till en familj, blir ju en 

förändring i sig. Föräldrarna kan ha haft sådana förhållanden eller villkor att de 

behandlar alla barnen i familjen lika och att alla barnen får lika mycket uppmärksamhet 

som gjort att informanten på det personliga planet inte upplevt sig mindre sedd eller 

mindre uppmärksammad (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.2.4.2 Mindre uppmärksamhet 

Några intervjupersoner nämner att de märkte att de fick mindre uppmärksamhet av sina 

föräldrar, eftersom det blev fler barn i familjen.  

 

IP1: Ja kanske, ja, jo, absolut. Eller det var väl lite, jag har ju alltid varit 

yngst i familjen och den som är som alla tar hand om, nu fick jag plötsligt 

inte lika mycket uppmärksamhet. Det är klart jag märkte av det. 

 

För en intervjuperson, som har fyra biologiska syskon, hade detta inte påverkat negativt. 

Intervjupersonen var tonåring själv och berättar att behovet av uppmärksamhet inte 

behövdes lika mycket i tonårsåldern, då informanten till stor del kunde ta hand om sig 

själv.  En annan intervjuperson, som fortfarande bor hemma berättar att det går åt mer 

tid för föräldern att ha två stycken barn i tre och fem års åldern i familjen, och nämner 

att tid med enbart mamma saknas. Informanten nämner att de har en jättebra kontakt, 

men att den har blivit mindre sen de två små barnen blev placerade i familjen.  

 

IP3: Ja, men jag och mamma ska på semester till Paris. Och det säger vi att 

vi ska göra en gång om året, men det känns ju konstigt att kompensera hela 

tiden och behöva lämna landet, för att hon och jag ska vara tillsammans. 

Så, men, ja, det är ju, vi har ju fortfarande en liksom jättejättebra kontakt, 

det är ju bara att det blir lite mindre. 

 



 

 35 

Något som skiljer sig lite från övriga intervjupersoner är att en intervjuperson beskriver 

att denne under tiden som placeringen skedde började må väldigt dåligt. Informanten 

hamnade i en depression i 15-års åldern, under tiden som fostersyskonet bodde i 

familjen. Det nämns att det kan ha varit en kombination av det och en tonårskris, men 

vet inte om det verkligen hade med placeringen att göra. Informanten beskriver känslan 

av att inte ha någon att prata med, förutom kompisar.  

 

IP1: Jag kommer ihåg att jag, eh, började må väldigt dåligt den här tiden. 

Men jag förstod nog aldrig varför. Eh, och, jag och min mamma bråkade 

väldigt mycket. 

 

Några intervjupersoner har märkt att de fick mindre uppmärksamhet när fostersyskonen 

kom in i familjen. Det påverkade dem på olika vis, vilket stämmer överens med det vi 

kan se i tidigare forskning (jmf. Part, 1993, Poland & Goze, 1993, Twigg, 1994, Pugh, 

1996, Talbot, 1997 & Familjepjelen i Danmark, 1998, refererade i Nordenfors, 2006). 

En informant menar att denne inte påverkades lika mycket p.g.a. den egna åldern och 

självständigheten. På det personliga planet kan informantens självkänsla ha spelat in. 

Med en bra självkänsla, kan informanten ha påverkats mindre av att inte få lika mycket 

uppmärksamhet från sina föräldrar. Informanten har även flera biologiska syskon, vilket 

kan ha bidragit till att det fanns en vana av att dela uppmärksamheten med andra och en 

kunskap om att hantera det redan från en tidig ålder. En annan intervjuperson beskriver 

en önskan av att få mer tid med sin mamma. Intervjupersonen hade tidigare varit 

ensambarn och var därför inte van att dela föräldrarnas uppmärksamhet med andra barn. 

På familjeplanet förändras familjesituationen när två yngre barn kommer in i familjen, 

vilket gör att intervjupersonens och mammans relation förändras (jmf. Schultz 

Jørgensen, 1999). 

 

5.2.5 Upplevelse av delaktighet i fostringsprocessen 

För att studera delaktigheten i familjehemsuppdragen, undersöktes vilken roll varje 

intervjuperson kände sig ha i familjen efter att placeringen kom. Det löstes med frågor 

om hur de upplevde sin delaktighet och vilket ansvar de kände för placeringarna. 

Frågorna gav oss liknande svar, bara olika grader. Vad gällde delaktigheten gav 

majoriteten svaret, att de kände sig delaktiga i placeringarna. Några av informanterna 
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kände sig mer delaktiga än andra. När det kom till ansvaret, kände majoriteten av 

informanterna att de inte hade något ansvar.  

 

5.2.5.1 De förändrade rollerna i familjen 

När det kom till delaktigheten beskrev informanterna sin delaktighet som olika roller. 

Alla såg sig som delaktiga, men de såg sin delaktighet i olika roller i familjen. Flera av 

intervjupersonerna benämnde sig som äldre syskon till fostersyskonen. Syskonrollen 

som beskrevs av flera intervjupersoner var i den formen att de var en guide i hur 

fostersyskonen ska bete sig och hantera olika situationer, men även att bara finnas där 

när det är jobbigt. 

 

IP1: …den här personen har det väldigt tufft och liksom, hamnat snett, och 

nu ska jag göra mitt bästa för att det ska kännas bra å att han ska komma, 

eller ja visa upp dom grejerna jag tycker är viktiga och så. Så jag tog det 

nog på ganska stort allvar. 

 

IP4: Det är många gånger vi har suttit på sängen och tonåringen har gråtit 

av förtvivlan av olika anledningar och jag har varit delaktig där. 

 

Det fanns också en upplevelse av att vara en tredje förälder till de placerade barnen. 

Föräldrarollen kom sig efter att intervjupersonen kände sin delaktighet som större än ett 

äldre syskons. Intervjupersonen beskriver sin föräldraroll som rollen av en förtrogen.  

 

IP3: Får de reda på någonting, ja, men då är ju den första de berättar till, 

mig alltså. De säger så här. Jag är som en tredje förälder. Även om det kan 

vara tufft ibland. Men det, jag är så delaktig som det bara går. 

 

En annan av informanterna upplevde sin roll som en kompisroll och i och med det såg 

fostersyskonet som varken ett syskon eller ett barn.  

 

De förändrade rollerna kommer att visa sig i två av planen som tidigare har beskrivits. 

De förändrade rollerna spelar roll i det privata familjeplanet och i det personliga planet 

(jmf. Schultz Jørgensen, 1999). Familjen påverkas av att det biologiska barnet kommer 

att ta en annan roll och därmed förändra de regler och normer som familjen redan har 
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skapat. I de familjer där det biologiska barnet har tagit rollen som ett äldre syskon, kan 

det uttydas att de har tagit en större roll i delaktigheten i familjen mot vad de tidigare 

hade. När det kommer till intervjupersonen som har gått från en roll som syskon till en 

föräldraroll har personen förändrat dynamiken i familjen och tagit en större roll i 

regelsättningen än tidigare. Det som också kan uttydas av resultaten är att den som har 

haft minst påverkan på familjens privata plan är den intervjuperson som har förblivit en 

kompis till den placerade ungdomen. Det som kan märkas på det personliga planet är att 

intervjupersonerna ser sig själva som annorlunda människor efter att de har varit 

delaktiga i familjehemsplaceringarna. I resultatet kan det inte utläsas att delaktigheten 

ska ha haft en roll på hur intervjupersonerna såg sitt ansvar.  

 

5.2.6 Upplevelse vid placeringens avslutning 

För att kunna studera hur intervjupersonerna har hanterat placeringarnas avslutning, 

undersöktes hur avslutningarna hade gått till. Detta genom att ställa frågor rörande om 

intervjupersonerna hade fått någon förberedelse på att placeringarna skulle avslutas eller 

inte. Det ställdes också frågor om hur det här hade påverkat dem och hur de klarade av 

att fortsätta. Intervjupersonerna gav inte varierande svar. Svaren tycktes bero på vad de 

själva hade för relation till de placerade, hur länge placeringarna hade varat, hur gamla 

de var i relation till fostersyskonen samt hur gamla fostersyskonen var under 

placeringstiden. Vi har enbart tagit i beaktande de placeringar som redan hade avslutats, 

även om några av intervjupersonerna fortfarande hade fostersyskon i familjehem. 

 

5.2.6.1 Förberedelse eller ingen förberedelse, vad händer vid avslutningen? 

Merparten av informanterna som togs i beaktande var ense om att de inte hade fått 

någon förberedelse på avslutningen. Det som de kunde berätta om, var att om 

fostersyskonen var tonåringar eller nära dem i ålder, var de redan förberedda på att 

fostersyskonen inte skulle stanna under så lång tid. De var förberedda, även om de inte 

hade en uttalad förberedelse. Det ledde också till att intervjupersonerna inte kände att de 

behövde lägga lika mycket energi på fostersyskonet. 

 

IP2: Tonårsbarnen, var det inte så mycket med. Jag, jag har bara en känsla 

av att jag visste att det var kortsiktigt. Så de liksom, knöt jag aldrig an till. 

De är här och sen försvinner dem. Men jag vet inte om det var för att de var 
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så pass gamla att, ‘ja, men när de är arton så får de dra och det är typ tre 

år kvar, så jag behöver inte lägga så mycket tid på dem’. 

 

Det fanns även de intervjupersoner som varit med om plötsliga avslutningar, antingen 

av fostersyskonet själv eller av den socialtjänst som var ansvariga för placeringen. 

 

IP4: Alla våra avslutna, har ju avslutats väldigt snabbt och drastiskt. Ingen 

har ju avslutats på skolboks exempel, med ett bra avslut. Man får åka och 

hälsa på nya familjehemmet till exempel, eller till biologiska föräldrar. 

Utan det har alltid varit poliseskort, rymmer på natten, kan inte hittas på 

stan, såna grejer som har gjort att det har blivit väldigt abrupt slut. 

 

En av intervjupersonerna kände att förberedelsen var god och att familjehemmet hade 

varit delaktiga i beslutet om hemgång. Det var enligt familjehemmet, intervjupersonen, 

kommunen, fostersyskonet och de biologiska föräldrarna ett självklart val att flytta hem 

barnet till de biologiska föräldrarna.  

 

IP3: … det är lika där man lär ju känna familjerna så att Det blir ju inget 

konstigt och vi skulle inte avsluta om det inte var löst, problemet. Liksom 

och när problemet var löst så kändes det liksom jättebra. Det kändes som 

att hon är redo att åka hem på de helgerna och mamman är redo att ta emot 

henne. Så att det blev ju bra… 

 

Teoretiskt kan detta tolkas som en påverkan på det personliga planet från det offentliga 

planet, men det påverkar också familjen på det privata planet. Det offentliga planet med 

socialtjänsten har inte förberett intervjupersonen på att fostersyskonet ska flytta och det 

kommer att påverka på det personliga planet, vilket kan komma att påverka familjen 

också. Vid de abrupta avsluten kunde det märkas en slags besvikelse över hur 

fostersyskonen hanterade situationen, men också en förståelse för deras reaktion, då det 

är en vanlig försvarsmekanism, nämner en informant. När placeringarna hade avslutats 

genom en gemensam överenskommelse såg intervjupersonerna en förhoppning om 

framtiden för fostersyskonet. Denna förhoppning kom av att de var delaktiga i beslutet 

och medvetna om beslutet som tagits på det offentliga planet. Detta medför att känslan 
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som finns i det personliga planet kommer att kunna visa sig även i det privata och 

offentliga planet (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.2.6.2 Sorg, lättnad eller saknad? 

Det som alla intervjupersoner var överens om var att de kände en saknad när 

fostersyskonen flyttade från familjen. Detta eftersom de hade tagit emot ett barn eller 

ungdom som en del av familjen, en del som senare försvann. 

 

IP3: De barnen som kommer de är oftast så i desperat behov av kärlek och 

då kan man ju inte älska någon halvhjärtat eller säga jag tycker, älskar dig 

lite utan det är verkligen så här. Du måste överösa den och det gjorde vi 

verkligen med den första placeringen ... Så det var, även om vi är 

jättejättenära med mamman och vi är med dem hela tiden så var det ju 

hemskt att hon inte skulle bo hos oss. 

 

En del av intervjupersonerna beskrev en känsla av lättnad eller att de inte kunde göra 

något mer för just det här fostersyskonet. De kände att de kanske inte alltid var delaktiga 

i beslutet att avsluta placeringen, men de visste att de inte kunde göra mer i den 

situation de var i, just nu.  

 

IP4: Så, nu har vi gjort det vi kan åt det här barnet/tonåringen, nu tar vi 

nästa. 

 

Intervjupersonerna beskrev också en känsla av sorg eller ledsenhet för att 

fostersyskonen har flyttat. Även om relationerna mellan fostersyskonen och 

intervjupersonerna inte alltid var bra, så hade de ändå delat med sig av sig själva till en 

annan person. 

 

Om detta studeras genom Schultz Jørgensens (1999) modell kan det tolkas som att 

avslutningarna berörde intervjupersonerna på det personliga planet. Deras känslor var 

vad de själva kände, även om de ibland var motstridiga. Alla beskriver en känsla av sorg 

samtidigt som de kan ha beskrivit en känsla av lättnad. Det tycktes vara svårare för 

intervjupersonerna att sätta ord på känslan lättnad då de sannolikt kände att det kunde 

tolkas som okänsligt. Detta även om de själva på sitt personliga plan, uttryckte det som 
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att det nog skulle gå bra för fostersyskonet i framtiden. Denna känsla av lättnad, sorg 

och saknad kombinerades i det personlig planet men kunde troligtvis kännas av i det 

privata planet. Vilket vidare kunde ses i vilka strategier intervjupersonerna hade för att 

hantera de känslor som uppstod vid avslutningarna. 

 

5.2.6.3 Familjens strategier 

Även om informanterna inte ville säga att de hade några uttalade strategier personligen 

för att hantera sina känslor efter att placeringarna avslutades, kunde vi se att det fanns 

strategier i familjerna. Merparten av intervjupersonerna berättade att de satt tillsammans 

i familjen och pratade om hur det var att fostersyskonet hade flyttat.  

 

IP2: … vi prata mycket i familjen, med familjen. Grät tillsammans, skratta 

tillsammans, men vi försökte liksom, vi gjorde det liksom tillsammans på nåt 

vis. 

 

IP3: Jag tror mest bara det gäller, asså, vi alla var ju ledsna så att det 

gäller bara att prata med varandra. 

 

Intervjupersonerna beskrev också att relationen som de senare har fått med sina före 

detta fostersyskon har hjälpt dem att hantera avsluten.  

 

IP1: Ja, så det kan jag ju sakna liksom. Jag hittade en gammal hårddisk för 

bara någon månad sedan och hittade massa gamla bilder på han och på 

oss. Det var väldigt roligt. Då skickade jag några till han. Vi pratade gamla 

minnen, det var hemskt roligt. 

 

Även om inte alla intervjupersoner hade kontakt med de tidigare fostersyskonen nu, har 

de flesta av dem haft viss kontakt med dem tidigare. Detta hade lett till att de har haft tid 

att hantera sina känslor och fått se att det har gått bra för fostersyskonen, trots avslutad 

placering. 

 

IP3: …och vi har ju fortfarande lite kontakt och skulle hon behöva barnvakt 

så finns ju det. Så det är inge, inget konstigt liksom. 
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Det som kan uttydas är att även om känslorna fanns på det personliga planet, krävdes 

det att det privata planet, dvs familjen, samarbetade för att komma över det som hänt. 

Informanterna hade känslor som de på det privata planet kunde diskutera och med det 

hjälpa varandra att hela. Det kan tolkas som att, även om alla medlemmar i familjen 

hade individuella känslor, kunde de lyfta de känslorna på planet där reglerna i familjen 

finns. Det tyder på att det personliga planet påverkar det privata planet lika mycket som 

det privata påverkar det personliga. Det fanns då inget behov av insatser från det 

offentliga planet för att det privata eller personliga planet skulle kunna hantera 

känslorna efter avslutningarna (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.3 Vilka för och nackdelar upplever biologiska barn till föräldrar som 

är familjehem 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas upplevelser av vad som har varit bra och 

mindre bra med att dela sin barndom med fostersyskon och vilka erfarenheter de har 

tagit med sig. Avsnittet delas in i tre underrubriker - Fördelar, nackdelar och 

erfarenheter.  

 

5.3.1 Fördelar 

För att studera vilka fördelar som kan finnas, enligt de biologiska barnen, med att leva i en 

familj med familjehemsuppdrag, ställdes frågan om vad som har varit bra med att vara delaktig i 

familjehemsuppdraget.  

 

5.3.1.1 Empati och viljan att göra gott  

På frågan vad som upplevs ha varit bra med fostersyskon, gavs det olika svar. En 

intervjuperson beskriver att det känns bra att ha hjälpt en människa som inte haft det så 

lätt. 

 

IP5: Alltså det som är bra är väl att, aa men man har hjälpt en människa 

som inte hade det lätt alls. Aa men att jag har gjort någonting bra, eller aa, 

att jag och mamma gjorde något bra. Det är inte så många som ställer upp 

och är fosterfamilj och det är så mycket barn som, aa, som mår skit och 

lever i det där. 
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En annan intervjuperson berättar att det varit bra att få vara en god förebild åt sitt 

fostersyskon som även blivit en nära vän. Med god förebild ger intervjupersonen 

exempel på att ha varit nykterist under tiden som fostersyskonet bodde i familjen.  

 

IP1: Ja precis, precis. Och att jag fick agera förebild liksom och tänka att 

jag var det liksom. Och det var väldigt fint, jag gillade det. 

 

Andra intervjupersoner nämner fördelen med att lära sig att dela med sig av sina 

föräldrar och även att man kan bli en bättre medmänniska.  

 

IP2: Ja, det har jag säkert. Men asså, som barn så lär man sig ju att dela 

med sig, asså, det gör man ju med sina biologiska syskon också, men det 

blir ju lite annat när man har syskon utifrån. Man lär sig att ”jag får väl 

dela med sig av sina föräldrar med någon som är inte deras föräldrar” 

liksom. Så det tycker jag ändå är värdefullt. Att man blir en bättre 

medmänniska. Kan bli en bättre medmänniska, behöver inte betyda att man 

blir det, men. Så det är ju positivt. 

 

I studier gjorda på biologiska barn i familjehem berättar flera av de biologiska barnen 

att de är tacksamma för det dem har och kan dela med sig av det, när de vet hur 

fostersyskonen vuxit upp (jmf. Part, 1993, Poland & Goze, 1993, Pugh, 1996, Talbot, 

1997 & Familjepjelen i Danmark, 1998, refererade i Nordenfors, 2006). Detta liknar 

berättelserna från några av våra informanter om vad som varit bra med att ha 

fostersyskon, att de har fått lära sig att dela med sig av sina föräldrar och sin familj. 

Andra nämner känslan av att hjälpa någon som har det svårt och att få vara en förebild. 

Intervjupersonerna kan ha vuxit upp med föräldrar som inom det privata familjeplanet 

har värderingar om att man ska vara en god medmänniska.  Detta kan ha format 

intervjupersonerna på det personliga planet, till att bli goda medmänniskor. 

Informanterna själva, kan på det personliga planet ha haft god förmåga till empati för 

andra eller också har de utvecklat denna empatiska förmåga under 

familjehemsprocessen, detta när de har kommit i kontakt med fostersyskonens sociala 

problem. De kan också ha blivit inspirerade utifrån, på det offentliga planet, där 

kontakten med omvärlden finns. Exempelvis att en god lärare i skolan förespråkat gott 
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kamratskap, eller en tränare i en sportförening som uppmuntrat till en god laganda (jmf. 

Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.3.1.2 Ökad social medvetenhet 

Några intervjupersoner berättar att en fördel med att ha levt med familjehemsuppdrag, 

är att de har fått upp ögonen för hur olika förutsättningar och uppväxtvillkor påverkar 

människor. En informant beskriver hur denne kom in i en ny värld, som informanten 

trott endast existerade i filmer. Det blev lärorikt att se samhället i stort och öppna upp 

ögonen för vad som finns utanför sin egen bubbla. Informanten nämner missbruk och 

sårade människor och nämner att denne inser hur lyckligt lottad intervjupersonen är som 

har vuxit upp i en stabil miljö.  

 

IP3: Det har man ju sett egentligen bara i film, som att stora drogmissbruk 

och det var ju så här att det var hemskt att se men, det var ju också väldigt 

lärorikt att bara veta att, ja men stan nära mig är fylld med såna egentligen. 

Alltså det, det fick ju en att öppna ögonen lite, men, men sen är, det är ju 

alltså, jag vet inte vad jag ska säga, det är att dela med sig. Jag tycker, jag 

tycker det är jättebra. Helt klart. Jag vet inte riktigt om jag har lärt mig 

något av dem, men det har ju helt enkelt fått en att inse hur lyckligt lottad 

man är. Att få ha en sån fin familj som man har och inte bara en typ 

crashad värld. 

 

En annan informant beskrev att tidigare hade det inte funnits en förståelse för hur 

annorlunda det kunde vara ute i samhället i andra familjer. 

 

IP5: Man har väl fått ett helt annat perspektiv på hur barn växer upp i vissa 

hem. Att inte alla har det jättebra varje dag. Det är väl typ det. 

 

Något som flera av våra informanter beskriver är en ökad social medvetenhet, vilket vi 

också kunde se i tidigare forskning (jmf. Part, 1993, Poland & Goze, 1993, Pugh, 1996, 

Talbot, 1997 & Familjepjelen i Danmark, 1998, refererade i Nordenfors, 2006). 

Intervjupersonerna kan ha ett kontaktnät, på det offentliga planet, där de inte tidigare 

kommit i kontakt med de sociala problemen som de under familjehemsuppdragen 

kommit i kontakt med. Detta kan göra att informanterna kan uppleva en större 
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medvetenhet över vad som sker utanför deras “bubbla”. På det privata familjeplanet har 

informanterna troligen inte heller någon erfarenhet av de sociala problem som deras 

fostersyskon har upplevt. Informanterna har förmodligen inte kommit i kontakt med det 

personligen och därför inte förstått hur komplext det är (jmf. Schultz Jørgensen, 1999).  

 

5.3.2 Nackdelar 

För att studera vilka nackdelar som kan finnas, enligt de biologiska barnen med 

familjehemsuppdrag, ställdes frågan om vad som kunde upplevas som mindre bra med 

att ha fostersyskon. 

 

5.3.2.1 Energikrävande 

De flesta av intervjupersonerna beskriver att det var krävande och tog mycket energi. En 

informant berättar om skillnaden mellan de biologiska syskonen och fostersyskonen, de 

biologiska syskonen är uppväxta tillsammans och har fått liknande värderingar medan 

fostersyskonen har växt upp med helt andra förutsättningar och enligt informanten 

”sticker ut” från övriga familjemedlemmar. Detta har informanten upplevt som negativt 

eftersom de placerade barnen inte smälter in i familjen på samma sätt som de biologiska 

familjemedlemmarna.  

 

IP2: Och liksom det blir väl kanske mer komplicerade barn än vad de 

biologiska gör. För de biologiska är ju liksom formade, stöpta i samma 

form, de har ju mer eller mindre fått samma uppväxt liksom, med samma, 

vad säger man, samma åsikter. Medans de här som kommer utifrån, kanske 

sticker ut eller passar inte in i samma form, såklart. Men det kan ju både va 

positivt och negativt, men jag har nog upplevt det mer negativt. Det gör ju 

att de inte smälter in helt i familjen… så...  

 

En annan intervjuperson menar att det tar energi eftersom fostersyskonen inte har 

mycket egen energi att använda och därför behöver ta för att klara sig.  

 

IP4: Inte att jag har mått dåligt, utan mer den här känslan att, den här tar, 

det här barnet/tonåringen tar väldigt mycket energi. För de gör de. De tar 

mycket energi, för de har ingen egen energi att bygga utifrån, utan de måste 
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ta för att klara av det själva. Och man måste vara så drivande för att de ska 

ta några små steg, så det är energi som tas, men…  

 

En informant, som fortfarande bor hemma, beskriver att det kan vara jobbigt att ofta 

behöva kontrollera med sina föräldrar när aktiviteter ska planeras in. Informanten menar 

att denne kan behöva fråga sina föräldrar om det finns möjlighet att åka iväg på någon 

aktivitet, ifall föräldrarna behöver hjälp med någon syssla eller att passa barnen. De 

pratar dock mycket i familjen och har enligt informanten god kommunikation.  

 

IP3: Men sen, jo men, det tar på en alltså. Hur mysigt det än är att ha barn 

hemma, så är det ju, det är krävande och jag. Det blir ju så att jag, nu är 

det ju, nu är det ju mamma och X som har liksom barnen, men då är det 

ändå, man blir lite, kan jag åka och göra det här, eller behöver du hjälp 

med att passa barnen eller behöver du hjälp med att laga mat, så att du 

hinner med det där? 

 

På det privata familjeplanet finns familjens normer och regler, gällande det som anses 

vara rätt och fel att göra, och vilka beteenden som är acceptabla. Precis som en 

intervjuperson nämner, är hennes biologiska syskon i familjen ”stöpta i samma form” 

eftersom de fått liknande uppväxt. De fostersyskon som kommer in i familjen, med sitt 

förflutna, har förmodligen inte liknande åsikter och värderingar med sig. De kan leda till 

en känsla av att fostersyskonen inte riktigt känner tillhörighet i familjen, och att 

intervjupersonen inte känner att fostersyskonen tillhör familjen på samma sätt som de 

biologiska syskonen (jmf. Schultz Jørgensen, 1999).  

 

En annan intervjuperson förklarar att fostersyskonen inte har någon egen energi att 

använda, och behöver därför ”ta” energi för att stå på egna ben. En förklaring som kan 

jämföras med ovanstående tolkning, är att fostersyskonen har andra sociala beteenden 

och inlärningar med sig från sitt förflutna, som inte överensstämmer med familjens, 

vilket gör att det kan bli en utmaning att få in fostersyskonen i det privata familjeplanet. 

Fostersyskonen har troligen egna känslomässiga problem att tampas med (jmf. Schultz 

Jørgensen, 1999).  
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För en annan informant försvann en del tid från mamman. Intervjupersonen, som innan 

fostersyskon placerades, är ensambarn, är kanske inte lika van att behöva dela tiden med 

andra barn vilket gör det märkbart, att det har blivit en förändring i det privata 

familjeplanet eftersom relationerna förändras, när fostersyskonen finns i familjen. 

Intervjupersonen beskriver att det behövs mer medvetenhet och uppmärksamhet om 

aktivitetsscheman i familjen (jmf. Schultz Jørgensen, 1999).  

 

5.3.2.2 Känslan av skam 

En av intervjupersonernas berättelse skiljer sig från de andra. Intervjupersonen 

beskriver att denne kände mycket skam under tiden som fostersyskonet bodde i 

familjen. Skammen kom från att intervjupersonen tyckte att denne hade det så bra i livet 

och inte lika mycket problem som sitt fostersyskon haft, vilket gjorde att informanten 

skämdes och upplevde det som jobbigt.  

 

IP1: Nej, precis. Det var ju väldigt jobbigt, det var skämmigt å så hära, 

fan... jag som har det så bra ska väl inte… för då börja jag också må dåligt 

och så tänkte jag att, ja har det ju så bra jag ska inte må dåligt, nu ska jag 

liksom bita ihop å är en bra förebild istället, att det vart för mycket så. Så 

den här förebilds grejen kan ju både vara positiv och negativ. Men jag tror 

jag växte som människa av det iallafall. 

 

Under denna period började informanten få egna känslomässiga problem och beskriver 

att det tog emot eftersom informanten hade det bra och skulle vara en god förebild för 

sitt fostersyskon. Intervjupersonen tog kontakt på eget initiativ med barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) för att få hjälp, då det fanns en känsla av skam i att prata med 

sina föräldrar. Informanten beskriver att händelsen gjort personen mer självständig och 

nämner att det är en god erfarenhet som kommit ur detta.  

 

IP1: Jag blev mer självständig. Jag faktiskt vågade smyga iväg till 

ungdomsmottagningen och prata om mina problem utanför familjen. För 

inför familjen skämdes jag ju. För att jag inte ska gnälla. Så det vart ju en 

erfarenhet i sig, även om den inte hade, liksom, den kom ju ändå från den 

där grejen. Alltså fosterfamiljsituationen. 
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Känslan av skam som intervjupersonen berättar om, av att ha det bra, kan jämföras med 

tidigare studier som visar att biologiska barn i familjehem, kan må dåligt de gånger de 

är arga eller irriterade på sina fostersyskon. Detta eftersom de vet att fostersyskonen 

oftast haft ett svårt förflutet (jmf. Part, 1993, Poland & Goze, 1993, Twigg, 1994, Pugh, 

1996, Talbot, 1997 & Familjepjelen i Danmark, 1998, refererade i Nordenfors, 2006). 

Känslan av skam som intervjupersonen kände bottnade i att fostersyskonet hade haft en 

svår bakgrund. I den här situationen berodde det inte på ilska eller irritation mot 

fostersyskonet utan att intervjupersonens liv hade varit bra. Intervjupersonen använde 

sig av en strategi på det personliga planet genom att stöta bort sina egna känslomässiga 

problem, för att det kändes fel att med tanke på fostersyskonets historia. Informanten 

sökte på eget initiativ samtalshjälp på BUP. Att detta inte berättades för föräldrarna, kan 

på ett privat familjeplan handla om att familjen inte hade som norm att tala om känslor 

öppet och informanten inte är van att be om hjälp hemma. Skammen på det personliga 

planet kan också ha tagit över och intervjupersonen kände att det var lättare att tala med 

någon utifrån (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.3.3 Erfarenheter 

I detta avsnitt presenteras vad de biologiska barnen upplever att familjehemsuppdraget 

har gett dem och vad de kan ta med sig till sitt liv som vuxen. Under intervjun ställdes 

frågan om vilka erfarenheter de har fått av att ha haft fostersyskon. 

 

5.3.3.1 Vidgade perspektiv i synen på samhället och utsatta människor 

Flera av informanterna berättar om en förändrad syn på sig själva, andra och samhället. 

De upplever att mötet med olika sorters människor har lett till en större social 

kompetens, det kan vara lättare att hantera olika sorters personligheter och förmågan att 

kunna läsa av människor.  En av informanterna har själv blivit familjehem tillsammans 

med sin sambo och beskriver att även detta har gett en större kunskap om hur samhället 

och socialtjänsten fungerar.  

 

IP2: Man får ju en annan social kompetens, så är det ju liksom, när man har 

träffat eller växt upp med andra än sina biologiska syskon, som är stöpta i 

samma form, man får ju liksom se de här olika problemen och se de här 

samhällsproblemen redan som ung, utan att påverkas negativt av dem, man 

har ju inte själv de här problemen liksom, men man får ju se de, så man blir 



 

 48 

väl allmänbildad, eller jag vet inte ifall man kan säga så, men liksom. Man 

får kanske fler perspektiv på hur saker är liksom. 

 

En informant berättar att hen tycker att fler familjer, människor och vuxna borde ta 

ansvar för individer som har det tufft, en tanke som denne tror kommer från att ha delat 

sin barndom med ett fostersyskon. Informanten berättar om sitt intresse för att hjälpa 

utsatta människor i samhället.   

 

IP1: Eh och jag är lite engagerad i rädda barnen i [ort]… Eh och märker 

liksom att det behövs, dels behöver soc jättemånga kontaktpersoner men 

också familjehem. Så jag känner verkligen att, det måste samhället bli bättre 

på . . . Och jag känner verkligen, det skulle jag definitivt göra för att ta 

samhällsansvar liksom. 

 

I tidigare forskning visar resultat att en del biologiska barn med föräldrar som har 

familjehemsuppdrag, upplever att de har fått möjlighet att acceptera olika personligheter 

hos sina fostersyskon, som de är inte är vana vid (jmf. Part, 1993, Poland & Goze, 1993, 

Pugh, 1996, Talbot, 1997 & Familjepjelen i Danmark, 1998, refererade i Nordenfors, 

2006). Detta kan jämföras med en informants upplevelse av erfarenheter. 

Intervjupersonen upplever att hen fått en större social kompetens med mötet av olika 

personligheter. Tolkningen är att på det personliga planet har informanten utvecklat sin 

sociala kompetens utifrån sina erfarenheter av att ha fostersyskon. Den informant som 

upplever att människor behöver bli bättre på att hjälpa andra människor, har likaså 

utvecklats på det personliga planet och har fått vidgade perspektiv i synen på samhället 

och utsatta människor. Vilket har väckt ett intresse hos informanten att vilja hjälpa 

utsatta människor i samhället (jmf. Schultz Jørgensen, 1999). 

 

5.4 Vilken upplevelse av stöd har biologiska barn till föräldrar som är 

familjehem? 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas upplevelser av det stöd de har fått och 

vilket stöd de anser sig kan ha behövt under tiden som de haft fostersyskon. Detta kan 

relatera till vår andra frågeställning; Vilken upplevelse av stöd har biologiska barn till 

föräldrar som är familjehem?  
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5.4.1 Varifrån kommer stödet? 

Det våra intervjupersoner var överens om var att de kunde se att de skulle kunna finnas 

ett behov av stöd från socialtjänsten, trots att man har ett bra stöd från föräldrarna. Det 

de såg saknades var bland annat möjligheten till ett stöd från socialtjänsten men också 

verktyg för att kunna vara delaktig i fostersyskonen.  

 

IP2: … men i ett sånt läge kanske det skulle vara bra att få lite verktyg och så 

hära, men inget sånt här samtalsstöd eller något, inte. 

 

IP3: Alltså, jag saknar väl möjligheten. …jag behöver det verkligen inte... Men 

möjligheten att få ha det, om man skulle förbättra någonting så skulle jag säga, ge 

biologiska barnen möjlighet till att få stöd. För det är en resurs. … Att barnen mår 

riktigt riktigt dåligt och då om man inte har någon att prata med. Då blir det 

jobbigt. 

 

En intervjuperson kände att det saknades stöd även från föräldrarna, att föräldrarna kan 

ha varit för fokuserade på fostersyskonet och glömde bort intervjupersonen. Miljön 

hemma öppnad inte upp för att informanten skulle ha kunnat prata om problemen med 

föräldrarna.  

 

IP1: Men jag kommer ihåg att just då var det väldigt jobbigt och jag kände att jag 

hade nog ingen att prata med förutom med mina andra kompisar liksom. Och det 

var lite ensamt och så. 

 

De andra informanterna kände att deras roller hjälpte dem att ha kvar sin relation och 

sitt stöd från föräldrarna.  

 

IP4: Mamma var ju alltid mamma till mig och hon var extra-mamma till 

tonåringen för de här som kom till oss, de behövde ha en mamma-föräldraroll. Och 

de ville ha en mamma-föräldraroll i min mamma. 

 

Även om de flesta intervjupersonerna kände att de hade kvar sina föräldrar och 

möjlighet till stöd från dem blev dynamiken ändå annorlunda. 
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IP3: Mycket, det blir väldigt sällan tid för mig och mamma, vilket jag kan sakna 

väldigt mycket. Men, men, det är fortfarande utan att de skulle ha haft ett hem så 

vore det ju fruktansvärt, liksom.  

 

Detta kan tolkas som att även om det på det privata familjeplanet kommer in en till och 

att det kommer in mer regler och kontakter från det offentliga planet, består en del av 

den dynamik som alltid har regerat där. Med den bestående delen av det privata planet 

kommer det personliga planet att ha en fast punkt och något att hålla vid. Det som också 

kan ses är att i det offentliga planet tas det ingen hänsyn till hur det fungerar på det 

personliga planet. Det intervjupersonerna beskriver är att myndigheten inte tar tillvara 

på den resurs de har i det biologiska barnet. De värnar inte heller om dem, trots att deras 

relation till det privata planet alltid kommer att vara bland det starkaste och mest 

hjälpsamma, de kan få tag på. Det stöd som finns för de biologiska barnen finns på det 

privata planet, men skulle behöva komma även från det offentliga (jmf. Schultz 

Jørgensen, 1999). 
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6. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt, diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet inleds med en redovisning av studiens viktigaste resultat följs 

av en resultatdiskussion. Därefter diskuteras skillnader och likheter mellan studiens 

resultat och tidigare forskning, följt av en metoddiskussion och avslutningsvis förslag 

till fortsatt forskning.  

 

6.1 Studiens viktigaste resultat 

Det som kan ses utifrån den första frågeställning om de biologiska barnens upplevelser 

är att det tycks vara lättare att skapa relationer till yngre placeringar än till placeringar 

som är jämngamla eller tonåringar. Det kan bero på vilken roll det biologiska barnet får 

i familjen efter att fostersyskonet har flyttat in. En roll som syskon, föreföll vara lättare 

att ta på sig, om fostersyskonet var yngre än det biologiska barnet. Om fostersyskonet är 

tillräckligt litet kommer det biologiska barnet att kunna bli som ytterligare en förälder i 

familjen. Det här visar också på vilken delaktighet de biologiska barnen upplever att de 

har i fostersyskonets placering. Samtliga känner sig delaktiga i fostersyskonens 

placeringar. Däremot kände de biologiska barnen en större delaktighet om familjen hade 

yngre placeringar. 

 

De resultat som kunde ses gällande den andra frågeställningen, om fördelar och 

nackdelar, är att de biologiska barnen ser fler positiva aspekter av att växa upp som 

biologiskt barn i familjehem. Biologiska barn i familjehem tycks utifrån studiens 

resultat, få en större medvetenhet om hur samhället ser ut och fungerar. Det kan även 

uttydas att de biologiska barnen får en medvetenhet om de olika förutsättningar och 

uppväxtvillkor som finns i samhället. Fler positiva aspekter är att de biologiska barnen 

känner att de kan göra något bra för utsatta människor i samhället. Det finns även några 

nackdelar med att vara biologiskt barn i familjehem. En av de största nackdelarna är att 

det är energikrävande. Det som kan vara energikrävande i situationen är att 

fostersyskonen bär med sig värderingar och åsikter in i familjen, som inte alltid 

stämmer överens med familjehemmets uppfattningar och normer.  

 

Den tredje frågeställningen handlar om vilken upplevelse av stöd de biologiska barnen 

har och vilket stöd de efterfrågar. Resultatet visar att de biologiska barnen ofta kände 

sig bortglömda av socialtjänsten när det kom till information om vad placeringen 
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innebar. De saknade även möjligheten att få stöd kring placeringen och vad det innebar 

för dem själva. Här kunde också uttydas ett viktigt resultat gällande stöd, att det stöd 

som gavs kom genom att kärnfamiljen pratade och diskuterade mycket sinsemellan om vad 

som tyngde dem. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Ett resultat vi kunde se utifrån frågeställningen om upplevelser är att biologiska barnens roller 

kan bero på vilken åldersskillnad det är mellan dem och fostersyskonen. Resultatet skulle kunna 

tolkas som att de biologiska barnen inte kände lika stor samhörighet och därmed inte heller en 

delaktighet med de äldre fostersyskonen oavsett vilken ålder de själva var i under placeringen. 

En annan tolkning av analysen är att de biologiska barnen lättare känner delaktighet i de 

fostersyskon som de kan bidra till det de kallar “uppfostran” av än då de kämpar mot en 

tonårings tidigare erfarenheter.  

 

En fördel som biologiska barn kan uppleva av att ha fostersyskon, är att de kan få en ökad 

förståelse för människors olika förutsättningar och uppväxtvillkor i samhället. Vår tolkning var 

att de biologiska barnen på ett personligt plan, inte har kommit i kontakt med de sociala 

problem som de under familjehemsuppdraget fått erfara. Det här kan ha lett till att de fått en 

ökad social medvetenhet. Ytterligare en tolkning kan vara att de biologiska barnen har varit 

medvetna om olika sociala problem som råder i samhället, men inte reflekterat över de på 

samma sätt som när de kommit i kontakt med dessa utsatta familjer. 

 

Ett resultat som visade vilka nackdelar biologiska barn kan uppleva med att ha 

fostersyskon var att de kände att det kunde vara energikrävande med vissa fostersyskon. 

Vår tolkning var, att fostersyskonen kommer till familjehemmet med sina sociala 

beteenden och värderingar, som inte alltid överensstämmer med familjehemmets regler 

och normer. Ytterligare en tolkning kan vara att de biologiska barnen som varit 

tonåringar och inte haft några yngre biologiska syskon, men haft yngre fostersyskon, 

kan tycka att det är ovant att ha yngre barn i familjen som kräver mer uppmärksamhet.  

 

Ett annat resultat som framkom i vår studie är att de biologiska barnen saknade 

möjlighet till stöd från socialtjänsten och önskade få mer information och verktyg från 

socialtjänsten för att hantera situationen med sina fostersyskon. De önskade exempelvis 

få veta varför fostersyskonen hade ett visst beteende, för att lättare kunna skapa en 

kontakt med fostersyskonet. Vi gjorde en tolkning att socialtjänsten ofta glömmer bort 



 

 53 

de biologiska barnen i familjen. En annan tolkning skulle kunna vara att de biologiska 

barnen själva hade kunnat berätta detta för sina föräldrar, som i sin tur kunde ha 

förmedlat det till socialtjänsten, att behovet av stöd från dem fanns hos de biologiska 

barnen. Det kanske hade inneburit att de hade fått information och stöd därifrån. Detta 

fick oss att reflektera över vikten av att kommunicera med varandra för att få ett resultat 

och för att en förändring ska kunna ske. Vi är dock medvetna om att informanternas 

beskrivningar av sina upplevelser ligger längre tillbaka i tiden och att det därför kan se 

annorlunda ut idag. Socialtjänsten kanske inkluderar de biologiska barnen mer idag än 

tidigare.  

 

6.2.1 Diskussion med utgångspunkt i tidigare forskning 

Resultaten i studien har flera likheter men också skillnader med tidigare forskning med 

liknande syften. Ett resultat som skiljer sig från tidigare forskning handlar om de 

biologiska barnens upplevelser av att dela sin barndom med fostersyskon. I en tidigare 

svensk studie (Höjer & Nordenfors, 2006) har forskarna sett att de biologiska barnen 

har blivit begränsade i sin egen familj av att familjen var familjehem. I denna studie har 

resultatet blivit att biologiska barn även kan ha positiva upplevelser kring att få in en ny 

familjemedlem i familjen. I samma (ibid.) studie har det framkommit att de biologiska 

barnen har känt att de inte har kunnat dra sig undan eller vara sig själva. Detta är inget 

vi har sett i denna studiens resultat. Det som har märkts i denna studie är att det kan 

finnas svårigheter för biologiska barn att kommunicera med sina föräldrar om sina egna 

känslomässiga problem. Det kan tolkas som en viss likhet i att känna sig begränsad i 

familjen eller att inte kunna vara sig själv fullt ut. Skillnaderna kan bero på att de 

biologiska barnen som intervjuades i denna studie var äldre än de i den tidigare 

forskningen och har haft tid att reflektera över hur de upplevde situationen. Det kan 

även bero på att vissa biologiska barn har haft en bra uppväxt och ser att de har 

möjlighet att dela med sig av detta till någon som inte har haft det lika bra.  

 

I likhet med Höjer och Nordenfors (2006) kan vi se att de biologiska barnen har fått en 

ökad social medvetenhet och en ökad förståelse för olika personligheter. Biologiska 

barn har också beskrivit att de ser samhället ur andra perspektiv och de får en förståelse 

för att alla människor har olika förutsättningar och uppväxtvillkor. När det kommer till 

de biologiska barnens upplevelser av delaktighet liknar det resultatet i tidigare forskning 

(Höjer & Nordenfors, 2006). Resultat från tidigare forskning visar att de biologiska 
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barnen har sett sig som delaktiga i processerna kring fostersyskonen, detta är även något 

vi sett utifrån denna studiens resultat (jmf. Höjer, 2007; Nordenfors, 2006; Nordenfors, 

2016; Williams, 2017a). I tidigare forskning talar Williams (2017a) om att de biologiska 

barnen skulle kunna känna sig delaktiga för att kunna bevara familjen. Detta är inget vi 

har sett i våra resultat. Det vi kan se i de tidigare studierna, likväl som i denna studie, är 

att de biologiska barnen inte får erkännande för sin insats i fostersyskonens placering. 

Likheterna kan bero på att de biologiska barnen inte har varit lika medvetna om hur 

samhället har sett ut innan de fick fostersyskon. De kan ha fått en större medvetenhet 

när de fick reda på hur fostersyskonen har levt tidigare. När det kommer till skillnaden 

kan vi anta att de beror på hur sammansättningarna av familjer ser ut i Sverige jämfört 

med Irland, där Williams (2017a) studie är utförd. Det kan också bero på hur familjen 

behandlat sina biologiska barn innan de får in fostersyskonen. 

 

Williams (2017b) beskriver att de biologiska barnen vill ha mer förberedelse inför 

avslutningarna av placeringarna, ett resultat som delas även i denna studie. Resultatet 

som denna studie visade var att de biologiska barnen vill vara mer delaktiga i 

förberedelserna och avslutningarna. Williams (2017b) forskning beskriver att de 

biologiska barnen har personliga coping-strategier vid avslutningarna, vilket inte kan 

uttydas i denna studies resultat. Strategierna som återfinns i resultatet i denna studie 

finns inom familjen. Ett annat resultat som skiljde sig från Williams (2017b) studie, var 

att hans resultat visade på en känsla av skuld vid avslutningarna, vilket inte kunde tydas 

i den här studiens resultat. Några likheter i de tidigare studierna och denna studie kan 

bero på att det är upprivande för de biologiska barnen när fostersyskon flyttar men att de 

biologiska barnen skulle kunna känna sig lugnare om de fick vara inkluderade i 

besluten. När det kommer till skillnaderna mellan strategier kan detta bero på hur 

familjen samverkar och hur samhället ser på familjen och de individuella individerna. 

 

Ett resultat som liknar det från tidigare forskning är upplevelsen av socialtjänsten. De 

biologiska barnen känner sig delaktiga i arbetet med fostersyskonen och känner att de 

ska bli uppmärksammade socialtjänsten. Ytterligare en likhet mellan denna studie och 

de tidigare är att de biologiska barnen känner att de inte blir delaktiga i förhållande till 

socialtjänsten (jmf. Höjer & Nordenfors, 2006; Williams, 2017a; Williams, 2017b). 

Likheterna kan finnas på grund av att socialtjänsten faktiskt inte inkluderar de 

biologiska barnen på det sätt som de önskar att de blev inkluderade.  
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De skillnader som kan ses mellan studiens resultat och resultat från tidigare studier kan 

bero på vilka biologiska barn vi har haft kontakt med, d.v.s. idag unga vuxna mellan 

18–26 år. Urvalet i denna studie har varit annorlunda än det urval som återges i tidigare 

forskning. En annan anledning som kan finnas till att resultaten är olika är antalet 

intervjupersoner som har använts i studierna. I denna studie ingick fem personer, i andra 

hade fler personer intervjuats. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Under den kritiska metoddiskussionen diskuterades valet av metod och om ett annat 

tillvägagångssätt för att samla in data skulle ha kunnat användas. Båda är eniga om att den 

kvalitativa metoden fungerade bra till studien då det erhölls rika beskrivningar av 

informanternas upplevelser, vilket eftersträvades. Enkäter för insamling av material kunde ha 

använts, men då det kan vara svårt att få sådana besvarade och det inte finns  

samma möjlighet till fördjupning som i intervjuer, användes inte den metoden.  

 

Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Med hjälp av 

intervjuguiden besvarades studiens frågeställningar. I intervjuguiden fanns det också frågor om 

ifall dessa barn hade några tips till socialtjänsten, föräldrar och andra biologiska barn, dessa var 

inte relevanta utifrån frågeställningarna, men sammanfattades i bilagor. Det som visade sig 

under resultatsammanställningen var att det inte fanns någon fråga om hur informanterna hade 

upplevt stödet från sina föräldrar under placeringarna. Om detta hade insetts tidigare hade det 

funnits möjlighet att formulera en sådan fråga och ställa den i intervjuerna. Istället låg mycket 

fokus på socialtjänsten och det stöd de gett till de biologiska barnen. Hade det även funnits 

frågor om hur de biologiska barnen upplevde stödet från föräldrarna hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut. Denna brist beror dock inte på valet av metod utan i genomförandet.  

 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt. Två intervjuer utfördes med båda författarna och 

informanten i rummet. En intervju gjordes med en av författarna och intervjupersonen i rummet. 

Två intervjuer utfördes via telefon. Då författarna turades om att hålla intervjuerna, kan det ha 

inneburit att frågorna har ställts på olika sätt och det kan ha påverkat resultatet. Ingenting har 

tytt på att detta har gett någon skillnad i resultat. Det kan bero på att frågorna har skrivits 

tillsammans och diskuterats genomgående innan och efter intervjuerna. Då båda närvarade 

under alla intervjuer utom en, fanns det chans att fylla i med följdfrågor som den som höll 

intervjun missade, vilket kan ha varit positivt för resultatet eftersom det kan ge rikare 

beskrivningar.  
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Intervjuerna varade mellan 40–50 minuter. En av de fem intervjuerna blev kortare än de andra, 

och varade cirka 26 minuter. Tidsskillnaden kan bero på att informanten inte kände sig bekväm i 

situationen och inte gav lika rika beskrivningar som de andra informanterna. Detta i sin tur kan 

ha berott på en ovana att tala om sin familj och sina egna upplevelser och tankar.  

 

6.3.1 Diskussion om studiens trovärdighet 

I vår resultatredovisning har vi redovisat citat från samtliga intervjuer. Vi anser att det förstärker 

studiens trovärdighet, eftersom läsaren får ta del av vad som sagts under intervjuerna. Det vi 

också kan se med våra resultat är att de är väldigt fokuserade och vi har inte fått några resultat 

utöver de vi har frågat efter. Detta kan ha lett till att vår analys har blivit genomförd med fokus 

på att våra frågeställningar ska vara klart besvarade. Detta kan ha lett till att vi har missat vissa 

resultat som skulle ha kunnat vara intressanta för vår studie att studera och analysera. Resultaten 

i studien skulle eventuellt ha kunnat se annorlunda ut ifall de personer vi intervjuat hade haft 

fostersyskon i familjen från det att de själva hade varit små. De flesta personer vi intervjuade 

var, med något undantag, tonåringar när fostersyskonen kom in i familjen.  

 

Vi valde att använda oss av Schultz Jørgensens familjeplansteori i vår analys, då denna 

teori kunde användas tillsammans med vårt resultat. Vi ville fokusera på upplevelser 

och täcka in familjen och socialtjänsten med de biologiska barnens egna upplevelser, 

vilket denna teori lät oss göra. Den teori som vi använde hjälpte oss att knyta ihop alla 

upplevelser på ett sammanhängande sätt. Det går att använda andra teorier för att tolka 

resultatet, men dessa var inte tillräckliga för vårt fokus. Andra teorier i analysen skulle 

kunna ge andra resultat än de vi fick i den här studien. I analysen kunde andra personer 

också eventuellt analyserat samma resultat annorlunda. Vi har försökt att hålla oss 

neutrala i vår analys. Detta har kanske inte kunnat vara helt möjligt med tanke på vilka 

förutsättningar vi utgick ifrån. Den ena författaren har själv varit biologiskt barn i 

familjehem och båda författarna har under sin VFU inom familjehemsvård upplevt att 

de biologiska barnen glömts bort. Detta är en del av den förförståelse som har funnits 

och vad vi upplever har detta inte påverkat analysen. Förförståelsen skulle ha kunnat 

begränsa tolkningarna som har gjorts och andra som undersöker samma resultat med 

hjälp av den teori som har använts skulle kunna få andra tolkningar.  
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6.4. Förslag till fortsatt forskning 

I vår uppsats har vi studerat biologiska barns upplevelser av att ha föräldrar som haft 

familjeuppdrag, och vilka konsekvenser det medför för dem själva. Vi har även studerat om 

dessa barn har behov av stöd samt vilket stöd de fått.  Ett enligt oss, betydelsefullt resultat, visar 

att några informanter kände sig bortglömda av socialtjänsten. Att de ville ha möjlighet till stöd, 

samt bättre information om det placerade barnet. Vi har därför reflekterat över att det vore 

intressant att studera hur socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att inkludera de biologiska 

barnen i familjehem, genom att utöka denna studie med ett perspektiv utifrån socialtjänsten.  

 

Vår önskan är att den fortsatta forskningen ska kunna medverka till nya perspektiv inom det 

sociala arbetet och vara behjälplig till socialarbetare för att utveckla sitt förhållningssätt till de 

biologiska barnen till föräldrar som har familjehemsuppdrag.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej, 

Vi heter Linda och Chris och är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle som 

skriver vårt examensarbete under vårterminen. Vi är intresserade av att få ökad kunskap 

och förståelse för biologiska barns upplevelser av att leva i en familj där föräldrarna har 

familjehemsuppdrag. Examensarbetet kommer att gå ut på att ta reda på vilka för- och 

nackdelar de biologiska barnen kan uppleva med uppdragen, om de biologiska barnen 

känner sig ha behov av stöd samt vilket stöd de har fått och av vem. 

Vi önskar att komma i kontakt med personer som är i åldern 18–30 år, som levt i en 

familj med familjehemsuppdrag i minst ett år under uppväxten och som kan tänka sig 

att ställa upp på en intervju med någon av oss. Vi ser helst att den som intervjuas bor i 

närheten av Gävle, Tierp eller Uppsala. Intervjuerna går att ta via telefon eller Skype 

ifall du inte bor i närheten av dessa platser. 

Deltagande i studien är frivilligt och den intervjuade kommer att vara anonym. Vi har 

ett önskemål om att få spela in intervjun för att underlätta vår analys av materialet. Alla 

intervjuer kommer att användas enbart av oss och kommer efter studiens avslut att 

raderas. 

Vill du medverka i vår studie? Kontakta oss via telefon eller mail, så vi kan boka in 

ett tillfälle för intervju. Vi ser helst att intervjuerna sker under vecka 15 och 16, den 

beräknade tiden för varje intervjutillfälle är mellan 45 och 60 minuter. Om du vill ha 

mer information om studien eller intervjun är det bara att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Figaro    Chris Ryttinger 

Mail: xxx@xxx.xxx     Mail: xxx@xxx.xxx  

Telefon: xxx - xxx xx xx   Telefon: xxxx - xx xx xx 

 

Handledare: 
 

Annemi Skerfving 

Mail: xxx@xxx.xxx  

Telefon: xxx - xxx xx xx 

  

mailto:xxx@xxx.xxx
mailto:xxx@xxx.xxx
mailto:xxx@xxx.xxx
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Bakgrundsfaktorer:  

 Namn: 

 Ålder: 

 Kön:  

 Nuvarande sysselsättning: 

 Vilka familjemedlemmar bestod din familj av, innan ni blev familjehem? 

 Vad hade du för tankar om att er familj skulle bli familjehem?  

 Hur gammal var du första gången din familj tog emot en placering? 

 Förekom det fler placeringar? Hur många? 

 Har ni haft flera placerade barn hos er samtidigt? 

Vilka upplevelser har biologiska barn till föräldrar som är familjehem? 

- upplevelse att dela sin barndom med fostersyskon 

 Fick du någon information om det placerade barnet/barnen som skulle flytta in i 

er familj?  

o Av vem? 

 Hur kände du när det kom in nya fostersyskon i familjen? 

o Var det olika för äldre och yngre placeringar? 

 Vilken relation fick du till fostersyskonet/en? 

 Upptäckte du någon skillnad i din relation till dina föräldrar under 

placeringstiden?  

o På vilket sätt? 

o Var det skillnad beroende på placeringarnas ålder/svårighetsgrad? 

 Hur har du känt under tiden ni hade placeringarna? 

- upplevelse av delaktighet i fostrings processen 

 Hur ser du på din delaktighet i familjehemsuppdraget? 

 Hur såg ansvarsfördelningen ut i din familj under placeringen/arna? 

 Kände du dig ansvarig för placeringarna? 

o Om ja, på vilket sätt? 

-upplevelse vid placeringens avslut  

 Hur har du upplevt avsluten av placeringarna? 
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 Hur kände du när ditt/dina fostersyskon flyttade? 

o Var det olika beroende på fostersyskonets ålder? 

o Var det skillnad beroende på din ålder? 

 Hjälpte dina föräldrar dig med förberedelsen på att placeringen skulle avslutas?  

o Om ja, på vilket sätt? 

 Vilka känslor tyckte du att avsluten tog med sig? 

o Hur hanterade du dessa? 

o Var det olika beroende på fostersyskonets ålder? 

o Var det olika beroende på hur länge de varit i er familj? 

 Har du någon kontakt med någon eller något av dina tidigare “fostersyskon”? 

Vilka för och nackdelar upplever biologiska barn till föräldrar som är 

familjehem? 

 Vad upplevde du var bra med att ha fostersyskon? 

 Vad upplevde du var mindre bra med att ha fostersyskon? 

 Vilka erfarenheter har du tagit med dig av att ha varit familjehem? 

Vilken upplevelse av stöd har biologiska barn till föräldrar som är familjehem? 

-upplevelse av socialtjänsten  

 Hade du någon kontakt med socialtjänsten under tiden före placeringarna?  

 Hur såg din kontakt ut med socialtjänsten under tiden som familjehem? 

o Upplever du att det behövdes/behövts? 

 Har du känt att du hade velat haft mer kontakt med socialtjänsten? 

o Har det varit olika för olika perioder av ditt liv? 

o Har det varit olika beroende på placeringarnas svårighetsgrad? 

 Har du känt att du har fått stöd av socialtjänsten? 

o Om ja, på vilket sätt? 

o Om inte, vad har du saknat för stöd? 

 Hur tyckte du att socialtjänsten förberedde dig på att placeringen skulle 

avslutas? 

Avslut 

 Hur känner du för att själv vara familjehem senare i livet? 
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 Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 Hur har det varit att vara med i intervjun? 

 Skulle du vilja ta del av vårt arbete innan vi skickar in det? 

 Har du några tips till 

o Socialtjänsten? 

o Föräldrar som har biologiska barn och är familjehem? 

o Andra biologiska barn i familjehem? 
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Bilaga 3: Tips till Socialtjänsten 

 

 Var bra på att informera om att de finns tillgängliga. 

 Göra sig tillgängliga för även de biologiska barnen och inte bara 

familjehemsföräldrarna och fostersyskonen. 

 Informera även de biologiska barnen om det som händer. 

 Kort introduktion om vad som kommer hända när man blir familjehem. 

 Gör de biologiska barnen delaktiga. 

 Erbjud de biologiska barnen att vara med på möten. 

 Hjälp de biologiska barnen till att hjälpa fostersyskonen. 

 Lita på familjehemmet. 

 Prata med alla barn i hushållet, utan föräldrars närvaro.  

 Visa att det finns en annan vuxen som man kan prata med förutom föräldrarna. 

 Visa att man vet om att det finns även biologiska barn i familjehemmet. 

 Förklara om hur andra barn har det. 

 Förbered de biologiska barnen på omställningen. 
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Bilaga 4: Tips till familjehemsföräldrar 

 

 Vid lämplig ålder, var ärlig med barnet om vad som händer. 

 Stäng inte de biologiska barnen ute, ge dem relevant information om 

fostersyskonet. 

 Tänk på att det är ett familjebeslut, inte bara föräldrars beslut. 

 Prata om känslorna som uppstår med barnen. 

 Prata om beteenden, både det egna och fostersyskonets. 

 Ställ frågor och diskutera om det som händer. 

 Se det biologiska barnet också. 

 Se till att det biologiska barnet kommer före när det mår dåligt. 

 GLÖM INTE BORT DE BIOLOGISKA BARNEN! 

 Låt inte de biologiska barnen fara illa. 

 Inkludera det biologiska barnet i fostersyskonets placering. 

 Lägg barnen på samma nivå, ha samma regler för alla. 

 Behandla alla barnen likadant. 

 Favorisera inte något av barnen. 
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Bilaga 5: Tips till andra biologiska barn 

 

 Försök att inte stöta bort fostersyskonen. 

 Försök göra fostersyskonen en del av familjen. 

 Försök förstå situationen. 

 Försök förstå varför fostersyskonet är där. 

 Umgås med fostersyskonet. 

 Gör dig delaktig i fostersyskonet. 

 Var en god förebild. 

 Ta hand om dina egna känslor. 

 Glöm inte bort dig själv. 

 Försök inte tvinga fram känslor, de kommer när de kommer.  

 ”Du har precis lika mycket rätt att vara rädd.” 

 Försök att acceptera läget. 

 Försök se situationen ur fostersyskonets perspektiv. 

 

 

 

 


