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Abstract 

Authors: Anna Wadsten och Kristina Wolder 

Titel: ”We have struggled together” 

Changes in the family system in foster care homes 

Supervisor: Zhanna Kravschenko 

Responsible for the course: Mats Hilte 

 

In contemporary research on foster care there is little research on what impact fostering has on 

relationships between the members of the carer’s biological family, and how family as a 

whole becomes affected. The questions we intended to look at were the following: (1) How 

do family members experience changes in the life of their family when they started to foster? 

(2) What strategies have been used to handle these difficulties? (3) How does the social 

services experience the effects that fostering has on the family system? 

In our research we used interviews with ten members of the foster care homes and two 

social workers to find answers to our questions. The theoretical ground for the analysis was 

derived from the system theory as we looked at the family as a whole striving to understand 

how different roles, rules, communication mechanisms and social networks transform in the 

process of adaptation to the needs of the foster child. The results showed that fostering always 

has an effect on the family, in different ways. The family system changes and the family finds 

different ways to handle this depending on initial conditions and family relations. The social 

workers are aware of the fact that the family system changes when a family start to foster, and 

they work to prevent the negative effects of this change. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla familjehem som, utan reservation, ställt upp och delat med 

sig av sina privata upplevelser.  Vi vill även tacka de socialsekreterare som delat med sig av 

sina erfarenheter i ämnet. Ni har alla varit oumbärliga för att vi ska ha kunnat genomföra 

denna studie. Ert varma bemötande har gjort det till en fröjd att mötas och utföra våra 

intervjuer.  

    Vi vill också tacka vår handledare Zhanna Kravchenko som bistått oss med goda råd och 

vägledning genom hela uppsatsarbetet. Tack för konstruktiv kritik och relevant feedback.  

    Vi vill även rikta ett tack till universitetsadjunkt Sofia Linderot som bistod med snabb 

rådgivning då vi i inledningsskedet kände oss vilsna och behövde vägledning.  

    Tack också till våra nära som har ställt upp och korrekturläst.  

    Vi vill även tacka varandra för gott samarbete och gott fika. 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Ca 75 procent av all årlig dygnsvård av barn och ungdom utgörs av familjehem.  

Familjehemsvård är en offentligt reglerad vård och den styrs av lagar och förordningar, den 

sker dock i ett privat hem, av en privat familj. Detta innebär alltså att om en familj väljer att 

bli familjehem tenderar gränserna mellan det privata och det offentliga att bli otydliga. 

Familjehemmet måste ta emot besök av socialsekreterare samt av det placerade barnets 

biologiska föräldrar. Därmed blir familjehemmet öppet för det placerade barnets nätverk, både 

det professionella och det privata. På så sätt blir familjens privata sfär offentlig. Att hemmet 

öppnas på detta sätt är något som blir mycket påtagligt för familjehemmets medlemmar. 

Relationer som bildas genom denna vårdform påverkar livet för både det placerade barnet och 

barnets föräldrar men även för familjehemmet och dess egna barn (Höjer & Nordenfors, 

2006). 

     Forskningen kring familjehem har varit begränsad då den till huvudsak har varit inriktad 

på de familjehemsplacerade barnen och deras föräldrar. Det är viktigt att vara medveten om 

vad det är som påverkar relationerna i familjehemmet eftersom detta i sin tur påverkar den 

fortsatta utvecklingen av familjehemsvården. Detta är av vikt både för familjehemmen och för 

de professionella som kommer i kontakt med familjehemsvården (Höjer, 2001).  

     Detta är någonting som väckt vårt intresse och vi ställer oss frågande till hur det kommer 

sig att inte mer forskning är gjord på just familjehemmet, den miljö som ska vara en trygghet 

för det placerade barnet såväl som för familjehemsfamiljen. Vi vill titta på hur de barn som 

redan finns i familjen påverkas av att få ett familjehemsplacerat syskon, om detta är en 

erfarenhet de går styrkta ur eller om det blir det en negativ upplevelse. En annan intressant 

aspekt är hur detta påverkar föräldrarna i sitt föräldraskap gentemot de biologiska barnen 

respektive det familjehemsplacerade barnet. Vi funderar även på vad som händer i 

relationerna till släkt och vänner när familjesystemet förändras på detta sätt. 

     Detta väcker många intressanta tankar för oss i vår roll som kommande socionomer. 

Familjehemsplaceringar är någonting som i allra högsta grad berörs inom de arenor vi är 

intresserade av att arbeta inom i framtiden exempelvis socialtjänst, barn och 

ungdomspsykiatrin och skola. Vi kommer alltså med stor sannolikhet att på olika sätt komma 

i kontakt med familjehemsvården i vårt kommande arbetsliv. Det är därmed av stor vikt för 

oss att ha en god insyn i hur familjehemsmedlemmarna påverkas av placeringar, för att vi i 
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vår professionella yrkesroll ska kunna stötta och bidra med de resurser som krävs för att 

denna påverkan ska bli så gynnsam som möjligt.  

     Höjer och Nordenfors (2006) beskriver hur de biologiska barnen i familjehemmet påverkas 

av att få ett placerat syskon. En flicka i Höjers studie beskriver sin situation om att få 

familjehemssyskon på följande vis: 

 

Det blev inte det minsta som jag trodde. För jag trodde att det skulle komma en liten bebis, och det skulle 

bli jättekul att få ett syskon. Så jag vet inte… jag tog väl mest avstånd från det… Jag var aldrig hemma. 

Om jag kunde smita någonstans så var jag borta. Jag var hos kompisar och grannar… Och i alla fall minst 

en till två dagar så var jag kvar i skolan ända tills klockan blev sju. Jag satt där så länge det gick. Så jag 

försökte väl undvika allting som… allt som hade med honom att göra ungefär. (Höjer & Nordenfors 

2006, s. 74) 

 

Citatet beskriver hur problematiskt det faktiskt kan vara att få in en ny individ i 

familjesystemet, vilka förväntningar som fanns hos den här flickan och hur dessa fallerade. 

Citatet får oss att fundera kring de olika familjemedlemmarnas roller i den här situationen och 

hur nätverket runtomkring kopplas in och påverkas.  

    Utifrån detta är vi mycket intresserade av att titta närmare på vad som händer i den 

ursprungliga familjen i familjehemmet då de tar emot ett barn eller en ungdom. Vi har här lyft 

fram ett citat om en mindre lyckad placering ur ett syskons synvinkel men vi är lika 

intresserade av att finna gynnsamma resultat och titta på faktorer kring detta.  

 

1.2. Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samspelet mellan familjemedlemmarna i 

familjehem påverkas, såväl som hur relationerna till släkt och vänner influeras av inträdet av 

ett familjehemsplacerat barn. Syftet är även att se hur familjehem och socialtjänst arbetar med 

att hantera dessa eventuella svårigheter. 

- Hur upplever familjemedlemmarna att livet i och kring familjen förändrades då de tog 

sig an familjhemsuppdraget? 

- Vilka strategier har familjerna använt och använder för att hantera detta? 

- Hur upplever socialtjänsten att familjehemsplaceringar påverkar familjesystemet? 
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2. Tidigare forskning 

När vi började söka litteratur kring ämne för vår uppsats insåg vi ganska snart att väldigt lite 

forskning är gjord på familjehem utifrån vilken påverkan de upplever att 

familjehemsuppdraget får. Vi fann dock en del relevant tidigare forskning som berör det vi 

ämnar undersöka. 

 

2.1. Familjehemsuppdragets påverkan på familjen 

Det vi i huvudsak sökte tidigare forskning kring var hur familjehemsuppdraget påverkar 

familjen, både föräldrarna, barnen och nätverket. Farmer, Lipscombe och Moyers (2005) har 

genom semistrukturerade intervjuer med ungdomar placerade i familjehem, deras 

familjehemsföräldrar samt deras socialsekreterare funnit hur detta uppdrag påverkar 

föräldraskapets utövande. Denna brittiska forskning visar att familjehemsföräldrars kapacitet 

var reducerad, inom flera områden, för de familjer som upplevt många stressande upplevelser 

inom en sex månadersperiod innan den placerade anlände, eller för de som var under 

betydande press under placeringen. Vi hade föräldraskapets påverkan med oss som en faktor 

då vi gick ut och intervjuade. Stressen kan ses som en viktig aspekt eftersom vi upplever att 

en sådan påverkan på föräldrarna i sin tur påverkar hela familjesystemet. 

    Ytterligare forskning visar på att förändringen för familjen vid en placering även påverkar 

de biologiska barnen. En rapport av Höjer och Nordenfors (2006) som är baserad på 

intervjuer, enkäter samt diskussionsgrupper med biologiska syskon i familjehem. De nämner 

att det finns enstaka C och D-uppsatser i ämnet och utöver detta endast deras svenska 

forskning som varit speciellt inriktad på familjehemsföräldrarnas biologiska barn. De menar 

vidare att det finns tidigare studier om familjehem där familjehemsföräldrarna har givit svar 

på barnens upplevelse. Barnens har inte själva blivit intervjuade. Höjer och Nordenfors (ibid.) 

visar att faktorer som påverkar positivt i relationen mellan det placerade barnet och de 

biologiska barnen är om de biologiska barnen är under sex år då de får ett familjehemssyskon, 

eller om de är mer än två år yngre än det placerade syskonet. Det är också av vikt att 

föräldrarna har låtit barnen delta i beslutet kring att bli familjhem och lyssnat på deras tankar. 

En annan fördel är om familjen har haft många placeringar, likaså är en god kontakt till 

socialtjänsten av vikt. 

    Höjer och Nordenfors (2004) sammanfattar och utvecklar en avhandling av Höjer (2001) 

som studerar olika aspekter av familjehemmets liv. De bygger vidare på resonemanget kring 
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hur de biologiska barnen påverkas vid en placering. Dessa studier redovisar att föräldrarna 

ofta tror att det är positivt för barnen att familjen har varit engagerad i familjehemsuppdraget. 

I vissa fall fanns det en diskrepans mellan föräldrarnas och barnens åsikter. Föräldrarna var 

till viss del mer positiva än deras barn. Barnens upplevelser är enligt ovanstående resonemang 

är mer negativ (Höjer & Nordenfors, 2004). 

    Forskningen visar även att uppdraget skänker positiva erfarenheter (ibid.). 

Familjehemssyskonen beskriver att genom att leva med familjehemsplacerade syskon har de 

fått en större empatisk förmåga. De säger sig också känna ett stort ansvar för de 

familjehemsplacerade barnen. Baksidan kan vara att de biologiska barnen måste bearbeta 

information som kan vara sådan att den är svår att sätta in i ett begripligt sammanhang. 

Barnen får insyn i de svårigheter som människor kan råka ut för (Höjer & Nordenfors, 2006). 

Ämnet ”hemligheter” nämndes ofta av intervjupersonerna. De biologiska barnen tvingas hitta 

sätt att hantera de hemligheter de får veta om det placerade barnet. De beskrev att de ofta fick 

dessa berättade för sig av det placerade syskonet som de sedan lovade att inte berätta för 

någon. Vissa av barnen beskrev även att de fick hemligheter berättade för sig av sina 

föräldrar. Många tyckte att detta var jobbigt att hantera (Höjer & Nordenfors, 2004). 

    En annan förändring, som placeringen medförde, för de biologiska barnen var att de ibland 

kunde uppleva att de kom i andra hand, då det placerade barnet hade ett större behov av 

föräldrarnas uppmärksamhet. Många av de biologiska barnen beskrev även att de ville skydda 

sina föräldrar från ytterligare påfrestningar och inte tynga dem med sina egna problem (Höjer 

& Nordenfors, 2006). De biologiska barnen upplevde även ett ansvar gentemot det placerade 

syskonet, också de yngre barnen tog hand om sina placerade syskon och var liksom de äldre 

oroliga för dem. Oron handlade bland annat om att det placerade barnet skulle behöva flytta 

tillbaka mot sin egen vilja eller att syskonets eget beteende skulle ställa till det för denne 

(Höjer & Nordenfors, 2004). 

 

2.2. Familjens privata sfär 

Höjer (2001) visar i sin avhandling från institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 

universitet, där hon har talat med familjehemsföräldrar kring uppdraget och dess innebörd för 

familjen, att det är viktigt att förhållandet mellan fosterföräldrarna är stabilt. En tydlig 

ansvarfördelning mellan föräldrarna kan vara en fördel. I familjer med en överenskommen 

ansvarfördelning ägnas inte tid åt vem som ska göra vad. Istället för tidskrävande och 
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ansträngande förhandlingar om rollfördelning kan tid som blir över att läggas på samtal som 

stärker föräldrarnas personliga relation.  

Många av kvinnorna och männen beskriver att familjehemsuppdraget har inneburit någonting 

positivt för livet tillsammans. Parförhållandet har blivit stabilare och sammanhållningen 

mellan partnerna har stärkts. I avhandlingen framkommer även att familjehemsuppdraget inte 

skiljer sig så stort i vardagslivet från ett biologiskt föräldraskap. Ett undantag är då de 

familjehemsplacerade barnen har haft så stora problem och känslomässiga störningar att detta 

har påverkat hela familjens liv avsevärt. Det framkommer även i avhandlingen att de flesta 

familjers kontakt med det familjehemsplacerade barnets nätverk är god eller åtminstone 

acceptabel (Höjer, 2001). 

    Avhandlingen visar att det som kan framträda som en skillnad mellan att vara familjehem 

och att inte vara det är att den sistnämnda kan öppna och sluta sina gränser då familjens 

medlemmar har behov av att göra detta. Det kan inte ett familjehem göra i samma 

utsträckning. Familjen tvingas bli mer offentlig, familjehemsföräldrarna måsta ha en 

regelbunden kontakt med barnets föräldrar och släktingar liksom med barnets skola, 

socialtjänst och eventuella andra kontakter såsom barnpsykiatri. Familjens privata sfär 

påverkas av de nya kontakterna som en familjehemsplacering innebär. Tiden mellan makar, 

föräldrar och barn kan bli väldigt reducerad på grund av att det familjehemsplacerade barnet 

ofta har stora behov av uppmärksamhet. Likaså kan placeringen medföra andra 

gränssättningar och rutiner i familjen som kan leda till att stämningen i familjen kan bli 

förändrad (ibid.). Även jargongen i en familj påverkas då ett nytt barn inträder (Höjer & 

Nordenfors, 2006). Ytterligare en faktor som påverkar på det privata planet är tillhörigheten, i 

ett familjehem är denna förknippad med villkor, den är inte given. Ofta upplevs det placerade 

barnet som en nära familjemedlem men tillhörigheten i familjen är inte självklar och familjen 

utsätts för en yttre påverkan som föräldrarna inte alltid kan styra över. I ett familjehem går det 

inte att vara lika privat som en familj som inte är familjehem då familjehemsfamiljen måste ha 

en viss öppenhet och reglera sig efter faktorer som ligger utanför familjen. Uppdraget kan 

även göra att familjehemmet stärks på det personliga planet då det ger medlemmarna starka 

känslor av att göra ett viktigt och gott arbete som får en stor betydelse för en annan människa 

(Höjer 2001). 
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2.3. Svårigheter och hjälp 

Vissa aspekter av familjehemsuppdraget är slitsamma för familjen, trots detta beskriver 

familjehemsföräldrarna att det är givande och tillfredsställande. Att bli familjehem innebär att 

man måste lära känna sig själv, sitt föräldraskap och sitt förhållande. Det är av vikt att ha ett 

respektfyllt förhållande där kommunikationen är god och ansvaret fördelas jämnt (Höjer 

2001).  

    Lushington, Oxland och Whenan (2009) visar i en australiensk studie hur relationerna 

mellan det placerade barnets beteendemässiga och emotionella problem, föräldrarnas 

självkänsla och de biologiska barnens relation till familjehemmets välbefinnande påverkas. 

Samt hur detta i sin tur inverkar på familjehemmens välbefinnande och intention att fortsätta 

som familjehem. De får fram denna kunskap genom frågeformulär utskickade till 

familjehemsföräldrar med placerade barn i åldern 2-12 år. Liksom i artikeln av Farmer et al. 

(2005) visar resultatet att det finns ett antal stressorer som kan påverkar familjehemmet 

negativt. Många beskriver att de känner sig stressade på grund av deras omvårdnadsroll. De 

upplever att de får lite stöd utifrån vid oro kring ett barn som ska återförenas med sin familj, 

där familjehemmet upplever att den biologiska familjen är otillräcklig i sin omvårdnadsroll. 

Brist på specifik information om barnets bakgrund, möten med det biologiska barnets familj, 

lite tid för förberedelser för att gå in i den nya rollen som familjehem, påverkan på 

familjedynamiken då man tar emot en ny individ i familjen, klagomål på familjen samt 

oenigheter med socialtjänsten är också faktorer som upplevs som stressande (Whenan et al., 

2009).  

    Då det sker en stor förändring i familjen vid en placering kan familjen ibland behöva hjälp 

och stöd från socialtjänsten. Wåhlander (1990) redogör närmare för detta behov i en FoU-

rapport baserad på intervjuer och enkäter med och av familjehemsföräldrar. Resultatet visar 

att 3/4 av de familjer som intervjuats uppgav att de fick stöd och hjälp från 

familjevårdsinspektörer på socialtjänsten. Över 50 procent angav att de fick hjälp då det 

uppstod speciella problem, i situationer där hjälp var nödvändig. Exempel på en situation där 

de fick hjälp var i det placerade barnets kontakt med föräldrarna. Över 3/4 av familjerna ville 

att stödet skulle vara utformat så, alltså oregelbundet med stöd vid behov.  

    Farmer et al. (2005) anser att det är viktigt att de som arbetar på socialtjänsten med 

familjehemsplaceringar tittar närmare på den personliga situationen för familjehemsföräldrar 

och hur hög press de är under innan man placerar ett barn i en familj. Likaså är det relevant att 

socialtjänsten har god kontakt med familjen och att de tar familjens perspektiv på allvar. 
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2.4. Sammanfattning och relevans för vår studie 

Som vi nu har beskrivit finner vi olika faktorer i den tidigare forskningen som påverkar hur 

väl en placering utfaller. Faktorer som påverkar familjen vid en placering enligt den tidigare 

forskningen är bland annat: åldern på barnen vid placering, tiden för den egna familjen, 

kontakten med socialtjänsten liksom kontakten med det placerade barnets biologiska familj, 

familjens privata gränser samt barnens empatiska förmåga. Vi ser att alla dessa områden har 

relevans för vår studie. 

    Vi hade med oss dessa kunskaper när vi gick in i vårt eget forskningsarbete. Då inte mycket 

forskning är gjord just på familjehemsfamiljen och dess påverkan av en placering ansåg vi att 

vi kan bidra med en kompletterande studie i ämnet. Vi vände oss utöver familjerna även till de 

professionella som arbetar rent praktiskt inom området. Vi såg att detta var av relevans för att 

komplettera den information vi har fått fram ur intervjuerna med familjerna. Vi menar att det 

är av stor vikt att ha en insyn i denna brygga, mellan det privata och det professionella, i vårt 

kommande arbetsliv. Vår huvudsakliga fokus ligger dock i att få en förståelse för hur 

familjehemsmedlemmarna upplever att systemet förändras och påverkas vid en placering. 

Denna kunskap tror vi att vi kan ha stor nytta av i vår framtida yrkeskarriär. 

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt: Systemteori 

Systemteori bygger på sammanhang, att allt hänger ihop. Ett system är en uppsättning objekt, 

relationerna mellan objekten och objektens attribut. Objekten verkar som systemets 

beståndsdelar, attributen som egenskaper av föremålen och systemet hålls samman av 

relationer. Man kan likna detta vid en cykel. När du har inhandlat en cykel och får hem alla 

cykeldelarna osammansatta i en kartong är detta ännu inte ett system, alla dessa delar är dock 

systemets beståndsdelar, de har sina egna attribut och egenskaper. För att systemet ska kunna 

betraktas som en cykel måste det finnas preciserade relationer mellan delarna. Efter att ha 

kikat på bruksanvisningen som beskriver delarnas relation till varandra kan du sätta ihop 

delarna till en helhet. När cykeln väl är sammansatt är det inte bara själva cykeln som kan 

betraktas som ett system, cykeln är även uppbyggd av olika subsystem som exempelvis hjul 

och bromsar. Det är lättast att beskriva ett system utifrån den process som systemet genomgår. 

En förutsättning för att det ens ska vara möjligt att beskriva en process är att det finns en 

struktur. Strukturen i ett system är det mönster som bildas av relationerna mellan objekten. I 

exemplet med cykeln skulle detta kunna vara då cyklisten parerar med styret eller kroppen för 
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att hålla balansen. Alla system har en form av yttre och inre styrning som samverkar. När du 

lyckas parera din cykel och hålla dig upprätt är systemet i jämvikt, även kallat homeostas 

(Mårtensson & Svedhem, 1985). 

    Systemteori bygger på att det finns en hierarkisk struktur, och kan liknas vid ett oändligt 

antal kinesiska askar inuti varandra. Likaså tänker man sig att en atom är uppbyggd av en 

kärna och elektroner och dessa står i en jämlik relation till varandra. Ett antal atomer är en cell 

som då är ett system i sig. En muskel består av flera celler och en muskel är en del av 

kroppen. Varje system på högre nivå består av systemen på lägre nivå, det högre systemet blir 

alltid en helhet som är mer än bara summan av delarna. En människa bildar med andra 

människor ett nytt system som kan ses som en familj. När man inom denna teori väljer att 

behandla familjen gör man det genom att se på familjen som ett system. Detta istället för att 

peka ut en symtombärare och försöka bota henne eller honom. Alltså tänker man att 

grundproblemet inte i huvudsak existerar inom individerna utan istället mellan dem. Familjen 

är alltså en helhet där alla familjemedlemmar påverkar varandra och relationerna är viktigare 

än enskilda personers egenskaper (Ferm et al., 1995). 

    Alla familjer är alltså uppbyggda kring ett system och detta system har en struktur. 

Familjestrukturen är i detta sammanhang fokuserad kring familjens interaktionsmönster. 

Teorin utgår från att alla familjer väljer att organisera vardagen på ett bestämt sätt för att 

förenkla sitt liv. Varje handling som utförs i en familj är antingen början på ett nytt mönster 

eller bekräftelse på ett redan befintligt. Familjemedlemmarna är ofta omedvetna om de 

mönster som skapats i en familj och som de alla är en del av. Utifrån tidigare nämnda 

hierarkiska struktur finns det subsystem inom varje system. Varje system ingår självt som ett 

subsystem i ett övergripande system. Familjen innehåller alltså en mängd subsystem, vissa 

mer avgränsade än andra. Parrelationer och andra grupper som bildas utifrån bland annat kön 

och ålder är några exempel. Mer uttalade och tydliga subsystem med specifika funktioner är 

exempelvis syskonsubsystemet och föräldrasubsystemet. Varje familjemedlem utgör själv ett 

sådant subsystem men de kan alltså också utgöras av olika grupperingar inom familjen 

(Hårtveit & Jensen, 2005). 

    Mellan systemen finns det gränser som skiljer systemen åt. Gränsernas uppgift är att 

skydda systemen från differentieringar. Varje subsystem ställer speciella krav på 

medlemmarna och de har specifika funktioner (Lundsbye et al., 1995). Gränserna skiljer även 

grupper och undergrupper i systemet från varandra. De kan ses som barriärer som reglerar 

kontakten mellan de olika subsystemen i familjen samtidigt som de bidrar till att upprätthålla 

en viss hierarki mellan subsystemen. Exempelvis, en regel som säger att barn inte får avbryta 
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de vuxna som pratar bidrar till att tydliggöra en gräns mellan föräldrarnas system och barnens. 

Enligt Salvador Minuchin kan man hårddraget skilja mellan tre huvudtyper; oklara gränser, 

rigida gränser och tydliga gränser (Hårtveit & Jensen, 2005). 

    Inom systemteorin utgår man ifrån att helheten är mer än summan av delarna, detta kallas 

för non-summativitet. Relationen mellan delarna ger tillsammans en ny helhetsdimension. 

Exempelvis ger relationen mellan cykeldelarna en helhetsdimension för cykeln, detta skapar i 

sin tur en möjlighet för cyklisten att använda cykeln (Lundsbye et al., 1995). Det är 

meningslöst att söka enkelspåriga orsakssamband såsom att A leder till B och detta fenomen 

benämns som ekvifinalitet. Förklaringen ligger enligt denna modell i samspelsprocessen 

snarare än i ett samband endast mellan input och output. Utifrån detta är det meningslöst att 

försöka hitta någon eller något att beskylla och lägga skulden på för olika problem. Tittar man 

istället på det som en kedja utan början och slut finner man att det som är verkan till en orsak i 

sin tur ger en verkan som följs av en orsak. Detta kallas även för cirkulära orsakssamband 

(Lundsbye et al., 1995). 

    Alla system strävar, som tidigare nämnts, efter en viss jämvikt och balans, så kallad 

homeostas. System utmärks generellt sett av en tröghet för förändring. De är alltså ganska 

stabila och strävar efter balans och ett jämviktsläge. Det innebär inte nödvändigtvis att balans, 

stabilitet och jämvikt är något tillstånd av harmoni. Det kan pågå mycket smärtsamma och 

kaotiska processer i familjen trots att mönstren är stabila. För att lyckas upprätthålla denna 

homeostas finns ett antal återkopplande självreglerande mekanismer, även kallade 

termostatfunktioner. Dessa fungerar som ett termostatreglerat värmeelement som slår till och 

från. Termostaten tolererar vissa avvikelser, dock endast inom vissa gränser. När dessa 

gränser överskrids sänd det ut signaler, negativ feedback, som slår till och från. Genom denna 

återkoppling blir systemet självreglerande. Familjen har liknande feedbackmekanismer som är 

självreglerande och dessa styr samspelet så att inte gränserna för vad som är tolererbart 

överskrids. Nivån på den korrigerande feedbacken varierar mellan olika familjer, i vissa 

familjer är gränserna snäva och en låg grad av avvikelse ger kraftigt utslag medan andra 

familjer tillåter mycket utan att reagera (ibid.). 

    En sorts termostatfunktion är familjeregler. Denna funktion förekommer i alla 

familjesystem. Termostatfunktioner är en förutsättning för systemets överlevnad och syftar till 

att upprätthålla systemets homeostas. Familjens toleransgränser tydliggörs av de regler som 

familjens interaktion styrs av. Det finns öppet uttalade, formella regler. De vanligast 

förekommande reglerna är dock de outtalade, informella reglerna, som familjemedlemmarna 

kanske inte ens är medvetna om som regler. Regler av detta slag gör sig påminda på två sätt, 
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dels kan de utläsas ur familjens interaktionsmönster dels ur de reaktioner som uppstår då en 

familjemedlem överskrider någon regelgräns. Vissa regler är generella och berör alla 

familjemedlemmar, medan andra regler är specifika och endast berör vissa delar av familjen 

eller enskilda individer. Metaregler är en speciell sorts regler som tydligt påverkar familjens 

struktur. Metaregler kan benämnas som regler om regler. Exempelvis ”fadern i familjen 

bestämmer reglerna och moden verkställer dem”. Denna sorts regler visar om familjen är 

flexibel eller rigid (Lundsbye et al., 1995). 

    Vissa termostatfunktioner är ständigt aktiva, som ett uttryck för de regler som finns i 

familjen. Dessa funktioner benämns som konstanta termostatfunktioner (ibid.). Ett annat 

exempel på konstanta termostatfunktioner är hemligheter. Även tvångshandlingar, kroniska 

sjukdomar och fobier kan användas av familjen som ett verktyg för att upprätthålla 

familjehomeostasen. Andra termostatfunktioner är reaktiva, vilket innebär att de korrigerar 

negativ feedback som uppkommer då toleransgränserna i familjen överskrids. Den mest 

tydliga reaktiva termostatfunktionen är de indirekta eller direkta sanktionerna som kommer 

som ett resultat av en regelöverträdelse. Exempel på indirekta sanktioner kan vara att smälla 

igen dörren eller sucka. De direkta sanktionerna är ofta formella och kan exempelvis vara 

indragen veckopeng om ett barn i familjen har gjort en regelöverträdelse. En annan reaktiv 

process kallas för syndabocksprocessen, exempelvis om föräldrarna har det oroligt i sitt 

förhållande, så pass att homeostasen är på väg att rubbas, blir den lille sonen väldigt bråkig på 

grund av att han kanaliserar föräldrarnas aggressioner mot sig själv. Föräldrarnas agerande 

blir i sin tur en reaktion på hans avvikelse från tillståndet av jämvikt. Psykosomatiska symtom 

har även de ofta en jämviktsreglerande funktion (Lundsbye et al., 1995). 

    System uppvisar alltså i regel en stor tröghet inför förändring. För att familjen återigen ska 

finna jämnvikt, och återställa homeostasen måste systemet trots allt omstruktureras. 

Termostaten behöver ställas om och in i ett annat läge om det är så att det jämviktsförhållande 

som finns hindrar familjen från att utvecklas och möta de krav som ställs, både inom systemet 

och utifrån. Detta sker ofta som en reaktion på förändringar i ett annat mer övergripande 

system exempelvis förändring i släkt eller konjunkturförändring, eller inom systemet som vid 

skilsmässa eller då barnen blir äldre (ibid.). 

    Alla människor spelar roller. Detta så länge individer tillhör sociala system med funktioner 

i vilka de har olika positioner med skilda förväntningar och krav. Det är de förväntningar som 

ställs på den som har en viss roll som definierar rollen, oavsett vem det är som spelar den. Hur 

väl rollen spelas hänger samman med vilken överensstämmelse det finns mellan beteende och 

krav. Om det är en stor diskrepans dem emellan måste man för att lyckas i sin roll antingen 
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ändra omgivningens krav eller sitt eget beteende. Familjen har vissa formella familjeroller, 

exempelvis mamma, dotter, maka, svärmor. Det finns även så kallade förvärvade roller, dessa 

skapas genom ett samspel av andras och ens eget agerande, exempelvis tröstare och 

försvarsadvokat. Ju fler roller en person har samtidigt desto större risk är det att motstridiga 

krav medför en komplicerad rollkonflikt. Det kan även uppstå rollkonflikter då rollen inte är 

tydligt definierad. Då rollförändringar sker uppstår ofta en stark kamp, detta för att 

omgivningen korrigerar beteendet så att rollen stämmer med de förväntningar som fanns 

tidigare (Lundsbye et al., 1995). 

    Öppen kommunikation är en kommunikationsstil. Det är viktigt att vara medveten om att 

människor i sin kommunikation inte är helt specifika och konkreta, då skulle inte tiden räcka 

till för allt vi vill ha sagt. Men det finns inom vissa gränser möjligheter att vara mer rak och 

öppen i kommunikationen. Att kommunicera innefattar både att ge och att ta budskap vilket 

gör att öppenheten måste gälla både utåt, då man kommunicerar som ”sändare”, och inåt då 

man är ”mottagare”. Då det gäller öppenhet utåt är det eftersträvansvärt att innehållet i 

budskapet skall stämma överens med innebörden. För att den öppna kommunikationen ska bli 

så funktionell som möjligt krävs även ett öppet lyssnande Öppet lyssnande innebär att lyssna 

till hela budskapet, inte endast fastna i innehållet utan även lyssna till tonfall, kroppsspråk, 

sammanhang med mera, för att sedan kunna ge en direkt och öppen feedback (Lundbye, et al., 

1995). 

    Familjer kan vara både öppna och slutna i sina system. Ett öppet familjesystem innebär att 

man har flexibla och realistiska regler och förmågor att anpassa sig till de krav på förändring 

som ställs antingen utifrån eller inifrån systemet. Familjer med ett slutet system har däremot 

lite eller inget utbyte av kommunikation och energi från omgivningen. Detta är 

extrempunkterna och man kan se det som att familjerna rör sig på en glidanade skala mellan 

dessa (ibid.). 

    Sammanfattningsvis, när ett barn kommer till en familj antingen genom födelse, adoption 

eller genom en placering, sker en radikal förändring i familjeorganisationen. De funktioner 

makarna har måste, för att svara upp på barnets krav på omsorg, omvårdnad och för att klara 

av den reducering av föräldrarnas tid som blir resultatet, urskiljas. Det framträder en ny 

uppsättning subsystem i familjesystemet genom barnens och föräldrarnas olika funktioner. 

Nya gränser mellan den utökade familjen och världen runt omkring blir nödvändiga. 

Nätverket med exempelvis mor- och farföräldrar kan hjälpa till att stödja, organisera eller 

vägleda familjens nya funktioner. Om nätverket är frånvarande kan sammanhållningen i 
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familjen bli starkare och därmed även gränslinjerna kring den. Olika utvecklingsperioder i 

familjens liv innebär att familjen måste omstrukturera och anpassa sig (Minuchin, 1988).  

 

4. Metod 

Vi har alltså valt att utgå från en systemteoretisk ansats, detta för att vi finner denna 

utgångspunkt mest relevant för det vi ämnar undersöka. Det passar även oss personligen att se 

på familjen utifrån detta synsätt. Vi är medvetna om att denna teori både har styrkor och 

svagheter. Styrkan i teorin är att vi kommer att kunna titta på familjen delvis genom ett 

makro/holistiskt perspektiv då vi ser familjen som en helhet, och vi kommer även att kunna 

bruka ett mikroperspektiv för att förstå budskapen i kommunikationen mellan dessa olika 

personer. Vi kommer att använda ett processperspektiv som en länk för att binda samman de 

båda (Svedberg, 2003). Detta för att vi vill få en helhetssyn, vi tycker att det är av relevans att 

beröra alla nivåer; individen, familjen och samhället då de hänger samman i ett gemensamt 

system och ständigt påverkar varandra. Familjehem tvingas i och med en placering förhålla 

sig till system på olika nivåer, förändringar i den egna familjen, det placerade 

barnet/ungdomen samt kontakt med myndigheter. Det är dessa förändringar vi är intresserade 

av att undersöka närmare. Utifrån detta kommer vi i vårt syfte att förutsätta att det sker en 

förändring då en familj tar emot ett familjehemsplacerat barn i och med att familjesystemet 

ändras. 

    En svaghet i teorin kan exempelvis vara att den som studerar familjen utifrån denna 

synvinkel riskerar att missa att väga in aspekter såsom varje individs bakgrund, exempelvis 

anknytning. Vi inser att detta har påverkan, men väljer inrikta oss på ett systemteoretiskt 

tänkande, då ändamålet för vår studie är att titta på hur alla individer och system påverkar 

varandra. 

 

4.1. Val av metod 

Vi har arbetat utifrån en kvalitativ metod och därmed sökt empiriskt material genom 

intervjuer. Detta för att vi ansåg att den metoden var mest lämpad för det vi ämnade 

undersöka. Vi anser att den kvalitativa metoden är mer öppen för variation i 

intervjupersonernas svar än vad än kvantitativ undersökning med till exempel enkäter är. Vi 
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var i vår studie intresserade av att fånga denna variation, då våra frågor handlade mycket om 

personliga upplevelser, som vi menar kan se väldigt olika ut, och som intervjupersonerna 

därmed valde att beskriva på olika sätt. 

    Intervjuer är ett bra sätt att få förståelse för människors åsikter, upplevelser, erfarenheter, 

drömmar, känslor och attityder. Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer där 

frågorna var specificerade, men där vi hade större möjlighet att fördjupa svaren jämfört med 

vad en helt strukturerad intervju skulle tillåta (se bilaga 1 och 2). Vi inledde med vissa 

standardiserade frågor kring exempelvis ålder, kön, yrke och bostadsförhållande. För att sedan 

få fram detaljerade informationer ställde vi sedan mer djupgående frågor där den intervjuade 

fick förtydliga och utveckla svaren som de gav. Det här gav oss i sin tur en fördjupad 

förståelse för svaren. Den semistrukturerade formen gav oss också möjlighet att till viss del 

jämföra våra olika intervjuer, samtidigt som de intervjuade kunde besvara frågorna med sina 

egna ord (May, 2001). Vi strukturerade våra samtal kring olika teman: bakgrundsfaktorer, 

bakgrund till att familjerna har blivit familjehem, vilken hjälp och stöd de har fått utifrån, 

relationerna i familjen, föräldrarnas roll, barnens roll, det placerade barnet samt nätverk. 

Dessa teman täckte in våra problemformuleringar på ett bra sätt och de knöt an till den teori vi 

har valt att använda i uppsatsen. 

    Huvuddelen av våra intervjuer har skett genom att vi har träffat intervjupersonerna i deras 

hem, en intervju har även skett i ett av våra hem, detta för att det passade den intervjuade bäst. 

Två intervjuer har utförts via telefon och en intervju har vi fått svar på via mail. Orsaken till 

detta har varit att intervjupersonerna bodde på annan ort. Vi är medvetna om att detta kan ha 

fått konsekvenser för de svar intervjupersonerna har givit oss. Vi tror att intervjuer via telefon 

kanske kan ha gjort det lättare för intervjupersonen att besvara vissa frågor, men att det även 

kan försvåra det för båda parter då intervjuaren och intervjupersonen inte kan se och tolka 

varandras gester och ansiktsuttryck. Något som eventuellt skulle kunna ge upphov till 

missförstånd och oklarheter. Att få intervjusvaren genom mail kan ge intervjupersonerna 

längre tid vilket kan medföra att vi får mer genomtänkta svar men att det även kan bli mer 

tillrättalagt och inte lika spontant som vid en intervju som sker via möte. 

    Kvalitativ forskning innehåller sätt att tolka resultat och analysera empiri. Detta är ett sätt 

att arbeta för att nå förståelse och tolkning snarare än förklaring. Det ses som en styrka att ha 

en närvarande forskare som analyserar, observerar och värderar de resultat denne får fram 

(Eliasson-Lappalainen et al., 2008). Utifrån vårt syfte har vi alltså försökt förstå och tolka den 

information vi fått fram genom våra intervjuer. Till denna empiri har vi knutit vår teori utifrån 

ett systemteoretiskt perspektiv. 
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4.2. Litteratursökning 

Vi började vår sökning efter litteratur genom att gå och prata med Sofia Linderot, 

universitetsadjunkt vid Lunds Universitet. Hon har själv skrivit en avhandling om 

familjehemsplaceringar där hon tillskillnad från oss varit mer inriktad på att skriva om 

placeringar utifrån lagstiftningen kring dessa och inte med fokus på förändringar inom 

familjen som tar emot ett barn. Hon tipsade oss om litteratur av Ingrid Höjer, och vi fann 

denna samt annan tidigare forskning efter sökning på Universitetsbibliotekets databas Lovisa. 

Våra sökbegrepp har varit familjehemsplaceringar, fosterhemsplaceringar, fosterfamilj, 

familjehem, fostersyskon. Vi har även letat i biblioteket på hylla Vlb efter litteratur kring 

systemteori och nätverksarbete. Vi fann flera olika böcker som gav oss en bra grund då vi 

satte oss in i systemteori som perspektiv. 

    Vi har sökt artiklar i Cambridge Scientific Abstracts (CSA) och ELIN. Sökbegrepp vi 

använde var bl.a fosterfamily, fosterhome och fostercare.  

 

4.3 Analys av empiri 

Vi spelade in alla våra intervjuer på band och sedan transkriberade vi dem. I de fall pauser, 

skratt och hummande bedöms betydelsefulla har vi skrivit ner dem. I övrigt har vi inte 

registrerat varje andetag eller ögonblinkning då detta inte ansågs vara av relevans för det vi 

ämnade undersöka. Anledningen till att vi transkriberade intervjuerna var att vi skulle kunna 

gå tillbaka till den information vi fått. Vi slapp även anteckna under intervjun, något som vi 

trodde kunde vara både ett störande moment och att det för vår del skulle bli svårt att fånga 

innehållet i allt som intervjupersonerna sade. Detta för att vi inte skulle missa viktiga 

möjligheter till reflektion över materialet. Texten använde vi sedan till kodning och analys. Vi 

skrev efter intervjuerna ner egna reflektioner och tankar, så kallade metaanteckningar. Dessa 

kodade vi för att få en djupare förståelse för information som framkommit under intervjun 

(Aspers, 2007). Vi hade ett systemteoretiskt perspektiv som grundsyn då vi granskade vårt 

transkriberade och kodade material. 

 



 19 

4.4. Urval  

Vi valde i vår studie att intervjua åtta familjehemsföräldrar samt två socialsekreterare som 

arbetar med placeringar av barn och ungdomar. Vi intervjuade totalt tio 

familjehemsmedlemmar varav två av dessa kom från jourhem och två var vuxna syskon. 

Dessa syskon kom från två olika familjehemsfamiljer. Vi såg detta som ett rimligt antal 

utifrån hur lång tid vi har på oss, samtidigt som vi tror att detta antal gav oss ett tillräckligt 

brett kunskapsunderlag för att vi skulle kunna utläsa användbara resultat ur våra 

intervjufrågor. 

    Vi vill påpeka att vi kommer referera till familjehemmets egna barn som biologiska barn. 

Vi är medvetna om att alla dessa barn inte är biologiska i en genetisk bemärkelse men vi var 

tvungna att välja ett gemensamt och tydligt begrepp för denna grupp.  

    Vi valde att ta med både jourhem och familjehem i vår undersökning, detta för att båda 

arbetar med placeringar av olika dignitet. Det vi ämnade undersöka kring familjesystemets 

ändring då ett placerat barn anländer, fick vi fram genom båda dessa familjekonstellationer. 

    Vår vision var att lägga vårt huvudsakliga fokus i intervjuerna på familjehemmen då det var 

där vi trodde att vi kunde finna mest intressanta resultat utifrån vårt syfte. Vi ville dock ha 

med socialtjänsten, om än i något mindre omfattning, för att få med bryggan från det privata 

till det offentliga, även för att få med en professionell syn för att få en mer heltäckande bild 

och handfast information kring ämnet utifrån myndigheternas sida.  

    Vi valde familjehem som såg olika ut i fråga om ålder på barnen, både de barn som fanns i 

familjen och de placerade barnet. Vi fick en spridning mellan både mer erfarna familjehem 

såväl som relativt nya familjhem. De familjehem vi fick tag på hade en traditionell 

könssammansättning med en man och en kvinna. Dock bestod ett av familjehemmen endast 

av en ensamstående moder. Vi har i den mån det har varit möjligt försökt att få till stånd 

intervjuer med båda mannen och kvinnan i familjen för att få ett bredare svarsunderlag. Vi har 

dock i de flesta fall träffat kvinnan. Orsakerna till detta har i de flesta fall varit att kvinnan 

varit heltidsanställd som familjehem och därmed haft möjlighet att träffas dagtid. I de 

intervjuer vi haft med vuxna syskon har vi också försökt att få till en spridning bland könen 

och träffat en man och en kvinna. 

    Vårt tillvägagångssätt för att få tag på intervjupersoner har varierat lite. Vi har i huvudsak 

tagit kontakt med familjehem och jourfamiljer som människor i vår omgivning tipsat oss om. 

Familjehemmen och jourhemmen har sedan i sin tur föreslagit andra familjer för oss. Vi valde 

att inte kontakta socialtjänsten för att genom dem få kontakt med familjehem. Detta på grund 
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av den begränsade tid vi hade till förfogande och att vi befarade att det på grund av bland 

annat sekretess skulle ta längre tid att få dessa kontakter. Då familjerna till viss del känner till 

varandra har vi valt att inte redogöra för vilken familj som sagt vad i citaten. Orsaken till det 

är att vi har utlovat sekretess till de intervjuade.  

    Från början tänkte vi endast tala med föräldrar då vi inte får intervjua barn till denna 

uppsats. Under intervjuarbetets gång kom vi i kontakt med syskon som var över 18 år och 

kunde då intervjua dem. Vi ansåg att detta var en mycket intressant aspekt att ha med för att få 

med barnets röst. Anledningen till att de endast är två är att denna möjlighet framträdde först 

senare i intervjuarbetet.  

     Vi gjorde inte vårt urval utifrån vilken samhällsstatus familjerna har. Vi är medvetna om 

att detta kan påverka det vi ämnade undersöka men det var ingenting som vi valde att basera 

vårt urval på. Vi tog dock till viss del upp socialekonomisk status i våra frågor då vi hade med 

yrke och bostadsort som bakgrundsfaktorer. Nedan följer en schematisk bild över familjerna 

(Tabell 1). 

    De socialsekreterare vi valde att intervjua arbetar i två olika kommuner i södra Sverige, 

detta för att få en inblick i två olika förvaltningar. Vi fick även till stånd intervjuer med en 

manlig och en kvinnlig socialsekreterare för att båda könen skulle representeras. Likheten var 

att båda intervjupersonerna arbetar som familjehemssekreterare. Socialsekreterarna vi har 

intervjuat kommer i texten att benämnas som Socialsekreterare 1 och 2. Anledningen till det 

är att vi vill underlätta för läsaren att följa en socialsekreterares tankegångar.  
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Tabell 1. Familjernas bakgrundsfaktorer 

IP Familjehem/
Jourhem 

Bostadsomr. Yrke föräldrar, moder 
först 

Antal biolo-
giska barn i 
fam. 

Ålder på 
biologiska 
barn vid  
1:a placering 

Antal placerade 
barn nu 

Moder Familjehem
+jourhem 

Mindre 
samhälle 

Lärare/Jourhemsanställd, 
Kör handikappsbuss  

5 
9, 7, 4,2 , 
ofödd 

1 

Moder Jourhem Landsbygd Jourhemsanställd, 
Travkusk 3 

18, 15, 11 Jourboende 

Fader Familjehem Landsbygd Egen företagare, Egen 
företagare 

3 
10, 7, 1 0 

Moder Familjehem Landsbygd Förskollärare, 
Kommunanställd 

5 
14-1,5  1 

Moder & 
Fader 

Familjehem Landsbygd Lärare högstadiet, Lärare 
högstadiet 2 

6, 3 1 

Moder Familjehem
+jourhem 

Mindre 
samhälle 

Behandlingsassistent, 
Saneringsföretagsanställd 3 

14, 3, 1 2+1 Jourboende 

Moder & 
Fader 

Familjehem Landsbygd Egen företagare, Egen 
företagare 2 

3, 11 0 

Moder Familjhem Samhälle Familjhemsanställd 2 9, 7 4 
Syskon Familjhem Mindre 

samhälle 
Student 

3 
14, 10, 8* Flyttat hemifrån 

Syskon Familjhem/ 
jourhem 

Mindre 
samhälle 

Student 
5 

9, 7*, 4, 2, 
ofödd 

Flyttat hemifrån 

 
* Det intervjuade syskonets ålder och nummer i syskonskaran. 
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4.5. Avgränsningar och resultatens tillförlitlighet 

Som framgått fann vi det mest intressant att begränsa vår uppsats till vad som händer med 

familjen i familjehemmet snarare än att se på ämnet utifrån det placerade barnet med tanke på 

att mycket forskning redan är gjord utifrån detta. Vårt huvudsakliga intresse ligger kring 

förändringen i familjehemsfamiljens system, hur de biologiska barnen påverkas, hur 

relationerna förändras inom familjen och gentemot det yttre nätverket. Vi kan tänka oss att 

alla dessa relationer påverkas och förändras markant då en helt ny individ flyttar in i familjen. 

Vi valde alltså att intervjua både jourfamiljer och familjehem. Vi är medvetna om att 

jourfamiljernas uppdrag gör att de skiftar medlemmar oftare än ett familjehem som har mer 

långvariga placeringar vilket skulle kunna påverka svarsresultaten. Det vi dock var 

intresserade av att titta på var förändringen i familjelivet, något vi tror vi får fram ändå, om än 

i olika stor utsträckning.  

    Den kvalitativa metodens begränsningar kan vara att vi inte kan dra några stora generella 

slutsatser på grund av att antalet intervjupersoner är begränsat. Vi kan också se att vi som 

intervjuare möjligtvis skulle ha kunnat inverka på svaren på frågorna på grund av vår närvaro 

samt hur vi formulerat frågorna.  

    Vi vet att de vi intervjuat kan ha behandlat oss på ett visst sätt med grund i hur de uppfattat 

oss och vår roll som forskare. Det är alltså viktigt att vi har detta i åtanke vid vår studie, men 

det är minst lika viktigt att inte övervärdera denna betydelse. Liksom de vi intervjuat är även 

vi som forskar människor och vi interagerar med varandra. Intervjun är i vissa avseenden lik 

en annan social interaktion. Alltså skiljer sig en intervju inte markant från ett vardagligt 

samtal. Även om de vi intervjuat sett oss som forskare inledningsvis har de förmodligen inte 

reflekterat vidare över detta under intervjun då samtalet mer tar formen av en social 

interaktion (Aspers, 2007). 

     Vi är medvetna om att informationen vi samlat in genom våra intervjuer inte ska tolkas 

helt okritiskt utan snarare som ett instrument att analysera hur intervjupersonerna uppfattar 

relationer och händelser, samt vad de anger som orsaksgrund till sin uppfattning. Data är 

förmedlande av fakta, både det den intervjuade säger och även det den intervjuande tolkar in 

under samtalet. De tolkningar som vi som intervjuande gjort har vi haft med i bakhuvudet då 

vi analyserat informationen vi fått (May, 2001).  

     Vi valde att anonymisera intervjuerna för att vi tror att detta skulle bidra till att 

intervjupersonerna vågade svara mer öppet och ärligt på våra frågor. Samtidigt är vi medvetna 
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om att våra frågor kan ha berört känsliga ämnen av personlig karaktär och att detta eventuella 

kunnat göra att intervjupersonerna blev mer restriktiva med sina svar på grund av vår närvaro.  

     

4.6. Etiska överväganden och förförståelse 

Ingen av oss har någon tidigare personlig erfarenhet av ämnet för vår uppsats då vi inte har 

någon nära anknytning till familjehemsuppdraget. Vi tror att detta kan vara till fördel då vi 

inte är präglade av vare sig positiva eller negativa sidor av familjehemsplaceringar. På grund 

av detta upplevde vi inte att vi behövde distansera oss från ämnet i någon specifik bemärkelse. 

Givetvis har vår förförståelse kring ämnet till viss del påverkat oss. Vi tyckte att det var av 

stor vikt att ha dessa reflektioner i minnet, försökt förhålla oss till dem på ett neutralt sätt och 

vara öppen för all information vi fått när vi gått in i uppsatsarbetet. 

     Vi har varit tydliga med att redogöra för våra intervjupersoner var vi kommit ifrån och vad 

vi ämnat undersöka (Aspers, 2007). Vi har även tydliggjort vad vi kommer att använda 

informationen till och hur uppsatsen kommer att publiceras samt att alla intervjupersoner 

kommer att vara anonyma och att vi inte kommer att publicera detaljer som kan röja deras 

identitet. Vi kan, som tidigare nämnts, tänka oss att det kan vara tabubelagt och känsligt att 

svara på frågor, utifrån vårt syfte, som handlar om relationerna inom familjen och anser därför 

att anonymitet är särskilt viktig att tydliggöra. Intervjupersonerna har även fått löfte om att 

informationsmaterialet som bygger deras intervjuer kommer att förstöras då uppsatsen är helt 

färdigställd. Information av denna karaktär har förtydligats redan innan intervjuerna genom 

att vi har sänt ut informationsbrev/e-mail där även vårt syfte och frågeställningar har 

tydliggjorts (se bilaga 3). Detta för att intervjupersonerna ska få inblick i vårt arbete och vad 

vi ämnar undersöka med vår uppsats. Intervjupersonerna har innan intervjun informerats om 

att de när de vill kan avbryta intervjun. 

 

4.7. Arbetsfördelning 

Vi har under uppsatsarbetets gång till största del arbetat tillsammans. Vi har skrivit alla texter 

gemensamt. Dock kontaktade vi intervjupersonerna och utförde intervjuerna och 

transkriberingen av dessa var för sig. Detta för att vara mer effektiva och för att vi skulle 

hinna utföra det antal intervjuer vi hade som målsättning. Vi har efter intervjuerna delgivit 

viktig information från intervjuerna och läst varandras transkriberingar. Litteraturen har vi till 

viss del delat upp emellan oss och sedan på samma sätt informerat varandra om de 
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användbara inslagen i den. Vi har korrekturläst och granskat texten flertalet gånger var för sig 

för att sedan gå igenom den och rättat eventuella fel gemensamt. 

 

5. Analys 

Vi kommer i vår analys att redogöra för de resultat vi har fram genom våra intervjuer med 

familjehemsmedlemmar och socialsekreterare, detta med den systemteoretiska ansatsen som 

grund. Vi inleder med att beskriva hur systemet påverkas för att sedan gå djupare in på hur de 

biologiska barnen påverkas. Nyckelord vi kommer att beröra är exempelvis roller, tid och 

relationer. Vi kommer att titta djupare på hur regler och kommunikation inom familjen 

påverkas. På detta följer en redogörelse för hur nätverket, det placerade barnets och den egna 

familjens, inverkar på systemet. Till detta kommer även den påverkan som samspelet mellan 

de privata och de offentliga gränserna har på familjen. Avslutningsvis berör vi socialtjänstens 

betydelse för familjen. Vi kommer även att väga in den tidigare forskningen och se hur och 

om den har nått samma eller liknande resultat som vi fått. 

 

5.1. Påverkan på systemet 

Bakgrunderna till att våra intervjufamiljer har blivit familjehem skiljer sig åt. Likaså är det 

olika vem av föräldrarna som har kommit med förslaget om att ansöka om att bli familjehem. 

Dock har det slutgiltiga beslutet i alla familjerna varit gemensamt mellan föräldrarna och 

beskrivs som en förutsättning för att placeringen ska fungera. Flera av intervjupersonerna 

beskriver att deras biologiska barn har blivit tillfrågade innan beslutet tagits kring att anta 

familjehemsuppdraget. Det är dock inte barnen som har beslutat i frågan utan det har i alla 

familjer varit de vuxnas val. Detta stämmer överens med Höjer och Nordenfors (2006) 

forskning som beskriver att det är viktigt att låta de biologiska barnen delta i diskussionen 

kring beslutet och känna sig delaktiga.  

    Två av intervjupersonerna uppger att det är deras egen bakgrund som gjort att de valt att ta 

detta uppdrag. Det är även flera familjer som genom deras yrke kommit på tankarna att ta 

emot en placering. Flera av intervjupersonerna har känt till barnet innan placeringen och detta 

har bidragit till beslutet att bli familjehem åt just det barnet. Andra har exempelvis sett en 

annons i tidningen eller blivit inspirerade av bekanta som har uppdraget. Vi kan alltså se att de 
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genom olika omständigheter har kommit i kontakt med möjligheten och därefter har det lett 

fram till ett beslut kring uppdraget. 

    Det ska nämnas att två av familjerna är jourhem och att det då krävs att en av de vuxna är 

hemma på heltid och anställd som detta av kommunen. Det är i dessa fall mödrarna som har 

detta uppdrag och därmed blir det naturligt de som tar den största delen av ansvaret för barnen 

dagtid. 

    När vi gick in i det här arbetet arbetade vi utefter att det blir en förändring i systemet då en 

ny individ anländer till familjens system. I systemteorin ses familjen som en helhet där alla 

där familjemedlemmarna påverkar varandra och relationerna är viktigare än enskilda 

personers egenskaper (Lundsbye et al., 1995). Detta fick vi bekräftat ganska snart i våra 

intervjuer. En socialsekreterare säger att han tror att det påverkar systemet väldigt mycket att 

bli ett familjhem: 

 

Ja, jag tror det påverkas jättemycket. Alltså jag själv skulle ju inte vilja vara familjehem. (skratt) Jag har 

själv tre barn och jag tror att så fort det kommer in en ny människa så förändras alla roller i en familj, så 

är det ju. Och då kan det vara positivt och det… Men att det förändras det är klart. Så är det ju i alla 

grupper, så fort konstellationerna ändras så intar man nya roller eller rollerna påverkas i alla fall. Det 

gäller att vara medveten om det innan. (Socialsekreterare 1) 

 

Som denne socialsekreterare säger så påverkas hela systemet då ett barn kommer in i en 

familj. Ett system uppvisar i regel en stor tröghet inför förändringar. Att ta emot ett placerat 

barn innebär en stor förändring. För att systemet återigen ska hitta ett jämviktsläge och 

återställa homeostasen måste familjen och dess system omstruktureras. En sådan 

omstrukturering sker ofta spontant som en följd av förändringar inom systemet (Lundsbye et 

al., 1995). Vi tänker oss att familjerna kräver olika mycket omstrukturering beroende på hur 

väl det anlända barnet passar in i familjen, det har dock i intervjusvaren framkommit att 

familjerna upplever att en förändring inom något av de områden vi har valt att belysa har 

skett.  

    Systemteorin utgår från att alla familjer väljer att organisera sitt vardagsliv på ett visst sätt 

för att förenkla livet i familjen. Handlingar i en familj kan antingen ses som bekräftelse på ett 

redan befintligt beteende eller som början på ett nytt mönster (Hårtveit & Jensen, 2005).  

En familj beskriver att hela livet förändrades i och med en flickas placering på grund av 

hennes funktionssvårigheter. Hon utvecklades inte som barn i allmänhet och det var mycket 

som sattes på sin spets i och med detta. Föräldrarna säger att de funderade mycket på vad 



 26 

detta berodde på och om de gjorde rätt. Trots detta säger de att familjen inte har ”anpassat 

ihjäl sig” utan flickan har fått pröva och göra allt som de andra barnen i familjen gjort fast det 

har fått ta längre tid. 

    En fader i en annan familj säger att han inte upplever att relationerna inom familjen har 

ändrats väsentligt sedan placeringen inleddes utan de har valt att placera individer som inte 

stör gruppen så mycket och som kan passa ihop med familjemedlemmarna på ett smidigt sätt. 

Vi ser här att vissa familjer valt att organisera sitt vardagsliv på ett visst sätt som inte 

inneburit så stora förändringar. Vi kan tänka oss att denna familj har som strategi att inte 

ändra för mycket i familjesystemet och att detta är deras sätt att få placeringen att fungera. 

Detta har återkommit i flera familjer, de har valt att behålla samma mönster som tidigare inom 

familjen, trots en ny persons inträde. 

    Modern i en familj berättar att de var kontaktfamilj till ett barn som sedan blev permanent 

familjehemsplacerat hos dem. De hade från början en bild av barnet som sedan, då barnet 

bodde i familjen, ändrades. De var inte beredda på den stora förändring som skedde i hans 

beteende. Det har krävt mycket arbete och omstruktureringen som krävdes blev ganska 

omfattande, detta har lett till att det har skapats nya mönster i familjen.  

 

5.1.1. Tid 

Flera av de vi talat med uppger att tiden som föräldrarna har att lägga på de biologiska barnen 

har blivit reducerad sedan familjen blev familjehem. Detta i enighet med Minuchins 

utgångspunkt att tiden reduceras då föräldrarna får ett nytt barn att omvårda och sörja för 

(Minuchin, 1988). Många av barnen som kommer har större problematik än de biologiska 

barnen och detta kan göra att deras tid med föräldrarna reduceras. Flera av familjerna 

beskriver hur viktigt det är att ge de biologiska barnen tid, få dem att känna sig sedda och 

känna sig unika. I en av familjerna stannar modern hemma varje fredag med de yngre 

biologiska barnen för att de ska få kvalitetstid. Ett syskon i en annan familj beskriver sin 

upplevelse av att tiden reduceras som följer: 

 

Jag kommer ihåg att jag kände många gånger att det kom barn till oss och tog vår mamma. Vissa barn tog 

ju väldigt mycket tid och uppmärksamhet från mamma och det tyckte jag var jobbigt. Jag kom ihåg att jag 

ibland frågade mamma om hon älskade fosterbarnen mer än oss. Det gjorde hon ju förstås inte, och 

eftersom i alla fall jag har varit ganska öppen med vad jag känner så har min mamma lärt sig att se oss 

alla barn och ta ensam tid med oss alla, så det blev mycket bättre. (Syskon) 
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Vi frågade föräldrarna hur de tror att deras biologiska barn har uppfattat ändringen i systemet 

då de har blivit familjehem/jourhem. Vi frågade också de två syskonen hur de har uppfattat 

det hela. Det som blev mest tydligt i detta var att familjerna till stor del var överens om att 

tiden för de biologiska respektive de placerade barnen hade behövt omfördelas. Det 

nyinträdda barnet tar plats och tid som automatiskt får tas från tiden med de egna barnen. Ett 

syskon beskriver det såhär: 

 

…och det kan jag minnas att det blev jag sur över när jag var liten, att han kom ju först liksom, alltid, och 

det är ju när man är barn, det kan man ju bli heligt förbannad över. Vi fick tidigt lära oss att han kom 

först, och i och med att han är autistisk också så är han väldigt mycket så att man ska sitta där man ska 

sitta… (Syskon) 

 

Även Höjer och Nordenfors (2006) har sett liknande resultat i sin forskning då de har kommit 

fram till att de biologiska barnen känt att de kommit i andra hand och att det placerade barnet 

krävt mer tid. Det är flera familjer i vår undersökning som påpekar att även tiden för varandra 

som vuxna har blivit mindre sedan familjehemsuppdraget började. Föräldrarna får försöka ta 

sig tid med varandra i större utsträckning än tidigare då det kanske mera föll sig naturligt och 

de hade lite mer tid ”över”.  Ett syskon berättar att barnet som kom till familjen hade ganska 

stort behov av hjälp. Detta gjorde att föräldrarna fick en avlastningsroll för varandra. Då den 

ene kom hem fick denne ta över så att den hemmavarande fick avlastning. Detta gjorde att 

föräldrarna aldrig kunde åka bort tillsammans då barnen var små. En familj berättar att det har 

blivit många långa diskussioner kring det placerade barnet som ofta har fått förläggas på 

nätterna, ett annat föräldrapar beskriver att de försöker komma iväg på en biltur eller ta en 

promenad tillsammans. Den ensamstående modern beskriver tiden på kvällarna som viktig för 

att sköta telefonsamtal med släkt och vänner. Många av familjerna berättar att de har kommit 

närmare varandra som familj och växt ihop mer som par. En intervjuperson beskriver det som 

att de ”är mycket i varandras huvuden”.  Hon relaterar då till att de kommit varandra så nära 

att de ofta vet vad den andra tänker och kompletterar varandra väl. 

Höjer (2001) kommer fram till liknande resultat då hon har funnit att familjehemsuppdraget 

ofta innebär något positivt för föräldrarnas gemensamma liv. Deras relation kan bli stabilare 

med en starkare sammanhållning.  
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5.1.2. Faktorer som bidrar till en lyckad placering 

I samtalet med en av familjerna framkommer att det som till stor del avgör hur bra en 

placering blir är vad barnet som kommer har med sig i bagaget från sin biologiska familj. Det 

är flera familjer som bekräftar detta. En familj nämner att fadern i familjen inte ville vara 

hemma själv med en placerad flicka då hon var provocerande mot män. Orsaken till detta har 

vi ingen kunskap om men vi kan tänka oss att det har med hennes tidigare upplevelser att 

göra. Detta är ett exempel på hur olika problematik inverkar på hur en placering påverkar 

systemet. Det är inte flickans personliga egenskaper som spelar in här utan relationen mellan 

familjehemsfadern och henne som försvåras på grund av vad flickan har med sig. Detta i 

enighet med systemteorins utgångspunkt att problem inte ligger på en individ utan i samspelet 

mellan dessa. Hennes erfarenheter blir inte ett problem förrän i mötet med en annan individ 

och i samspelet dem emellan (jfr. Ferm et al., 1995). 

    Något som framgår tydligt både i samtal med socialtjänsten och med familjerna är att 

åldern på det placerade barnet och de biologiska barnen är av betydelse för hur placeringen 

ska lyckas. Båda socialsekreterarna uppger att de försöker att inte placera barn i exakt samma 

ålder som de biologiska barnen. Det ska alltid skilja något eller några år mellan dem för att de 

inte ska vara i konkurrens med varandra eller hamna i samma skolklass. Två faktorer som 

verkar underlätta en placering är då det placerade barnet är litet eller då de biologiska barnen 

är små. Vi uppfattar genom intervjuerna att det som att det är lättare att få in ett litet barn i 

familjen som kan växa upp inom den, än att få en tonåring som har blivit mer formad av ett 

längre liv med fler erfarenheter. Vi har också genom intervjuerna funnit att biologiska barn 

som små inte riktigt förstår innebörden i placeringen utan mer gläds åt att få ett nytt syskon. 

Socialsekreterare 2 beskriver att små barn ofta är förväntansfulla inför att få ett nytt syskon 

och tycker att det ska bli spännande: 

 

…och ja barn är ju så genuina, de har inte levt så länge som vi och lagt på sig en massa misstänksamhet 

och rädslor… så de vill ju ge och ta emot, så de flesta barnen tycker att det ska bli spännande… 

(Socialsekreterare 2) 

 

Socialsekreteraren exemplifierar detta med en placering hon arbetar med nu där de biologiska 

barnen frågat sin moder om de kunde få köpa en present till barnet som skulle placeras. Även 

Höjer och Nordenfors (2006) tar upp åldersaspekten som viktig då de säger att två faktorer 

som underlättar en placering är då de biologiska barnen är mer än två år yngre än det 
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placerade syskonet eller då de biologiska barnen är under sex år då de får ett 

familjehemssyskon. 

    En fader säger att barnen har följt varandra i ålder men inte gått i samma klass och skola.  

Även modern i en annan familj uppger liknande då hon säger att det blev konstigt att ha en 

tonåring i familjen då de själva hade småbarn. Att själv ha varit med om ett stadium i ett barns 

utveckling är bättre än att vara helt ny inför det med ett placerat barn. Hon anser att det är 

bättre att testa på sina egna barn än att göra det på barnen som kommer och som behöver 

gränser och tydlighet från början. Socialsekreterare 2 för ett liknande resonemang kring detta 

då hon beskriver att de i den mån det är möjligt försöker placera barn som åldersmässigt 

skulle kunna vara familjens egna. De försöker att inte placera barn som är äldre än familjens 

äldsta barn, detta av samma skäl som modern ovan beskrev.  

    En av våra intervjufamiljer ser dock helt annorlunda ut. Där har en 15 årig flicka placerats i 

en familj med småbarn. Föräldrarna beskriver att detta fungerar mycket bra och att flickan har 

blivit en god förebild för de små barnen. Denna placering kan ses som ett undantag utifrån hur 

socialsekreterarna beskriver att de brukar arbeta. Vi får uppfattningen att andra faktorer så 

som barnets tidigare erfarenheter och familjens resurser att hantera olika svårigheter är 

exempel som kan spela större roll än exempelvis åldern på pappret. 

    Flera familjer beskriver att det är skillnad på att ha killar och tjejer placerade. Många 

uppger att det är lättare att ha killar placerade än tjejer. Detta för att pojkarna beskrivs som 

lättare att hantera då de är rakare. Enligt några familjer är flickor mer av intrigmakare och 

svårare att komma nära, speciellt flickor i tonåren. En intervjuperson beskriver att det är 

komplicerat att sammanföra tonårsflickor med deras biologiska familj:  

 

… de gränsar ut mer och är mera tjuriga och svåra att binda ihop. (Fader) 

 

Denna upplevelse bekräftas även av socialtjänsten. Socialsekreterare 2 beskriver att hon inte 

upplever någon större skillnad mellan de yngre barnen när det gäller kön, men då de kommer 

upp i tonåren är flickorna ofta besvärligare att hantera. Ett av syskonen beskriver att 

könsskillnader inte är någonting som hon har lagt märke till, utan det som varit utmärkande är 

att hon har upplevt att det varit lättare att ta till sig yngre barn än äldre.  

    Vi har inte fått någon vidare förklaring till varför fickorna upplevs som svårare att hantera 

än pojkarna, utöver de familjer som beskrev flickornas beteendeproblematik som 

besvärligare. Detta strider mot systemteorins ekvifinalitet där det inte pekas ut en enskild 

kategori som symtombärare utan istället förklaras med att problemen uppstår mellan alla 
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individerna innanför och utanför en viss kategori. Det är ingen mening att söka 

orsakssamband och att söka en syndabock för allting hänger samman i en kedja (jfr. Lundsbye 

et al. 1995). 

    En familj berättar att för att lyckas med en placering krävs det att familjen kan hantera att 

det placerade barnet flyttar in i familjens struktur. Familjen ska inte behöva ändra sitt liv utan 

den ska kunna möta det placerade barnet genom att vara en ordningsam familj med bra synsätt 

på hur man är som familj och individ. 

    Ett syskon i en annan familj uppgav under intervjun att hon tror att en viktig komponent för 

att placeringen ska lyckas väl är att familjen är trygg och stabil och inte har stora 

relationsproblem själva: 

 

Jag upplever att vi har kommit varandra i familjen mycket närmare, vi har fått kämpa tillsammans, och 

har fått hjälpa ett barn tillsammans. Vi har blivit väldigt öppna mot varandra. När någonting är fel säger 

vi alltid det, det tror jag vi alla har lärt oss annars skulle det inte funka.  (Syskon) 

 

5.2. De biologiska barnens påverkan 

Varje system kan delas in i mindre system så kallade subsystem. Det kan bildas subsystem i 

olika former exempelvis ingår föräldrarna i ett subsystem, föräldrasubsystemet, och barnen 

ingår i barnsubsystemet. Vi menar att båda dessa påverkas då ett placerat barn kommer i det 

samlade systemet; familjen och även utövar en påverkan på respektive subsystem. Det är, som 

tidigare nämnts, föräldrasystemet som beslutar i frågan om familjen ska bli familjehem, ett 

beslut som alltså skapar en stor påverkan på systemet. Vi har i intervjusvaren sett att det är 

viktigt att föräldrarna lyssnar på sina barn och deras åsikter.  

 

5.2.1. Relationerna mellan syskonen 

Syskonen skapar alltså tillsammans ett eget subsystem. Då ett nytt barn ansluter sig till 

systemet kan relationerna ändras. Detta ger non-summativitet, delarna skapar tillsammans en 

ny helhetsdimension (Lundsbye et al., 1995). De biologiska barnen och det placerade barnet 

ger alltså syskonsubsystemet en ny form som kan ta sig olika uttryck.  

    Ett syskon berättar att de, som biologiska syskon, har blivit mer sammansvetsade. Ibland 

har det blivit dem mot det placerade barnet. Det andra syskonet vi har intervjuat berättar i 

enighet med tidigare nämnda intervjuperson att syskonen har kommit närmare varandra. Hon 
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beskriver att de har gått igenom mycket tillsammans som gjort att de har varit tvungna att 

öppna sig för varandra, hålla ihop och hjälpa varandra. Två föräldrar uppger även de att de 

tror att de biologiska syskonen pratar mer med varandra om saker som är obehagliga än vad 

barn gör generellt. De flesta föräldrar tror att relationen har stärkts mellan syskonen men att 

barnen har varit för små för att avgöra om det beror på placeringen helt och hållet. En 

förälder, vars egna barn själva arbetar som familjehem, beskriver frågan om hur 

syskonrelationerna har påverkats som följer: 

 

Jag vet inte, det är svårt att säga. Den är väldigt stark i alla fall, de har mycket samma tankar så jag vet 

inte om vi har programmerat sönder dom (skratt), men det tänker likadant och jobbar likadant. De kämpar 

och sliter med sitt och de tycker att det här är jättekul. (Fader) 

 

Överlag kan vi alltså se att de biologiska syskonen har kommit varandra närmare och har en 

mer öppen kommunikation. Givetvis är det svårt för dem som har haft långa placeringar att 

veta hur det hade varit om inte det placerade barnet funnits. Intervjupersonerna beskriver 

gemensamt att för dem som har haft längre placeringar har det naturligt växt ihop, och de 

placerade barnet har blivit som vilket syskon som helst.  

    Några intervjupersoner uppger att barn anpassar sig och känner av läget, en av familjerna är 

ett tydligt exempel på detta. De berättar att då det placerade barnet anlände, var nedstämt och 

mest sängliggande, lade sig de biologiska yngre barnen i sängen hos henne och bara låg där. 

Vi ser detta som ett sätt för barnen att anpassa sig till de omstruktureringar som sker i 

familjer. Vi uppfattar att det i denna familj inte hör till vanligheterna att man är nedstämd och 

sängliggande och därför försöker syskonen få henne att må bättre för att homeostasen inte ska 

rubbas (jfr. Lunsdbye et al., 1995). 

 

5.2.2. Vetskap om andra familjers utsatthet  

När vi gick in i uppsatsarbetet tänkte vi att det skulle vara svårt för de biologiska barnen att 

möta föräldrarna till de placerade barnen då de visste orsaken till varför inte barnet kunde bo 

hemma. Ett av syskonen vi intervjuat beskriver sin syn på det placerade barnets föräldrar som 

följer: 

 

Jag kom ihåg att jag tyckte en del föräldrar var lite läskiga och otäcka, man visste ju att de hade gjort 

något dumt. Men de var också spännande att få se föräldrarna och de var ofta väldigt snälla mot oss barn. 

Jag har lärt mig att även om man har gjort något dumt så kan man ändå vara väldigt snäll. (Syskon) 
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Det framkom under intervjuerna att familjehemsföräldrarna i regel inte berättar några detaljer 

kring orsakerna till placeringen för sina egna barn. Detta på grund av sekretessen men också 

på grund av att de biologiska barnen ofta inte frågar efter det och att föräldrarna anser det 

olämpligt att delge den informationen. Dock får barnen ibland veta en hel del genom det 

placerade barnet och i vissa fall även genom dennes föräldrar och släktingar. Ett syskon 

berättar att han har svårt att minnas hur mycket information han fick om det placerade barnet 

vid placeringens start, då han endast var åtta år. Han tror att han har fått veta förhållanden 

kring det placerade barnet efter hand under uppväxten. Det andra syskonet tangerar detta 

resonemang då hon beskriver att hon inte fick så mycket information om de placerade barnen 

när hon var liten, detta var inte heller någonting hon reflekterade över. Hon tror att detta beror 

på att hon inte skulle prata med barnen om det, och att hade hon fått denna information skulle 

hon ha svårare att leka med barnen och möta deras föräldrar. Hon har inte reflekterat över 

detta som någonting negativt men när hon blev äldre kändes det bättre och naturligt att få mer 

information.  

    Socialsekreterare 2 menar att det är viktigt att barnen inte behöver känna ett ansvar. Ju mer 

de vet desto större är risken att deras ansvar ökar. De behöver veta så mycket att de kan ha en 

god relation till det placerade barnet. Hon förklarar vidare att man som vuxen ska vara ärlig 

och sann mot barnen men att det är viktigt att inte ge dem för mycket information. De 

biologiska barnen kan inte behandlas som vuxna detta för att undvika att sätta igång processer 

som kan väcka fantasier och rädslor hos barnet. Höjer och Nordenfors (2004) för samma 

resonemang då de säger att det kan bli besvärligt för barnen att hitta vägar att hantera den 

information de får om det placerade barnet. Denna information kan de få både från de 

placerade barnen eller från sina egna föräldrar. De får ibland lova att inte föra informationen 

vidare och det kan bli jobbigt för de biologiska barnen att hantera. 

    Flera föräldrar upplever att de biologiska barnen får en insikt i att alla familjer inte har det 

lika tryggt som de själva genom placeringen. Denna insikt kommer tidigare än den gör för 

barn som växer upp i andra familjer. Dock uppfattas inte detta som något negativt utan som en 

viktig erfarenhet. Det genomgående är att de biologiska barnen beskrivs som sociala och 

insiktsfulla av sina föräldrar. De har fått en stor empatisk förmåga genom att leva med 

familjehemsplacerade syskon. En moder beskriver att hennes barn lättare ser om andra barn 

far illa i exempelvis skolan. Detta bekräftas av ytterligare en familj som berättar att deras barn 

har blivit mer socialt engagerade än, vad hon upplever att, barn i samma ålder är. Detta på 

grund av att deras familj ser lite annorlunda ut än familjer i allmänhet i och med att de är 
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familjehem. Hon beskriver att barn som inte har denna erfarenhet inte har samma insikt i att 

andra barn kan ha det jobbigt och svårt. Hon nämner att hon även har fått detta berättat för sig 

av barnens lärare som sett att barnen är mogna för sin ålder och duktiga på att uttrycka sig i 

sociala frågor. Ett av syskonen förstärker föräldrarnas upplevelse genom sin beskrivning om 

vilka erfarenheter hon har förvärvat av att vara biologiskt barn i ett jourhem: 

 

Jag tror att det har varit väldigt nyttigt för oss att se hur andra familjer har det och förstå att inte alla har 

det lika bra som vi. Jag har fått mer medlidande för barn och familjer som har det svårt. Jag tror jag har 

uppskattat min familj och mina föräldrar mer än vad jag hade gjort om jag inte hade sett hur vissa familjer 

har det.  (Syskon) 

 

Även det andra syskonet vi intervjuade resonerar i liknande termer som tidigare 

intervjupersoner kring att barnen har fått en ökad förståelse för andra människor och familjer. 

    En annan familj beskriver att det sociala och omvårdande tänkandet hos deras barn snarare 

bottnar i värderingar förvärvade under uppväxten, dessa tankar har alltid legat i familjens 

natur: 

 

Individer som växer upp i samhället får olika grundförutsättningar, en del blir materialister och en del blir 

mer omvårdande människor. M och jag hade samma uppfostran och det har vi fört vidare till våra barn. 

Jag ser ju vad mina barn jobbar med, det här går ju igen, va, bara i en ny skepnad. (Fader) 

 

Samma fader som sade detta, berättar även han att det är tydligt att barnen får upp ögonen för 

att alla familjer inte ser likadana ut. Han beskriver att när han växte upp såg kärnfamiljen ut 

så, att det var en mor och far som sällan skiljde sig. Idag är det inte så längre, han berättar 

vidare att han upplever att vi istället har en ny bild i samhället idag, som han inte tycker är fel, 

utan som visar på att utvecklingen går framåt med andra krav där vissa saker ändras till det 

bättre andra inte. Han menar alltså att idag finns det fler sorters familjebildningar än förr då 

det var vanligare med den traditionella kärnfamiljen.  

        Det vi ser i våra intervjuer är att många syskon själva väljer att arbeta eller engagera sig i 

människor som är i behov av hjälp. Alla vill inte bli familjehem som vuxna men många 

arbetar socialt. Ett syskon säger såhär då vi frågar om han själv skulle kunna tänka sig att bli 

familjehem: 

 

Jag vet inte, det är jättesvårt såklart och det, ja alltså, kanske, men jag vet ju hur pass mycket jobb det 

ändå är med det. (…) Och det är ju en väldigt stor uppoffring och idag känner jag kanske inte att jag 
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skulle göra det men det går ju såklart inte att spekulera om. Ja, jag vet inte, kanske, men alltså, även om 

jag inte ångrar detta och tycker det är en väldigt… Jag har lärt mig enormt mycket av det, så är det 

verkligen någonting som jag skulle behöva tänka igenom. För det är ett väldigt stort ansvar. Jag vet inte 

hur mina systrar skulle tänka, men jag tror ingen av oss bara, utan att fundera, skulle skriva under bara 

JA. (Syskon) 

 

 5.3. Roller 

De flesta intervjupersonerna hade svårt att se att rollerna skulle ha förändrats påtagligt.  

En moder beskriver att det i så fall skulle vara att det är hon som håller i alla trådar och är den 

i familjen som fungerar som spindeln i nätet. Hon beskriver att detta har fallit sig naturligt då 

hon är den som har varit hemma och arbetat heltid med uppdraget. En fader i en annan familj 

beskriver att föräldrarollen har förändrats i det att han och hans hustru har intagit lite tuffare 

roller för att de ska bli tydligare i sitt föräldraskap. Detta bekräftas ytterligare av en annan 

moder: 

 

Vi måste ju ge alltså ett starkt föräldraskap för även dem som är placerade. Det är inte fel att ha det 

tänket; kung, drottning, prinsar och prinsessor. Man får inte låta alltså en starkt missbrukande dominant 

person ta över hand och ta kungens plats va, det finns inte en chans, då är man ute på hal is och då ska 

man inte hålla på med det här. Om vi är starka vuxna, kung och drottning till vår borg så att säga, för då 

underlättar livet över huvudtaget för alla. Om man är totalt kanske sex-sju personer och alla går och lallar 

runt och inte kan bestämma sig för någonting, då blir det ju ett kaos. Starka ledare måste vi ju ha. Ja alltså 

man kan inte vara kompis med sina barn, man ska vara föräldrar. (Moder) 

 

Citatet exemplifierar hur föräldrarollen är tydligt uttalad för att hindra att rollerna kommer i 

konflikt och för att markera gränserna mellan föräldra- och barnsystemen. För att undvika att 

rollkonflikt uppstår är det viktigt att rollen är tydligt definierad (Lundsbye et al., 1995). Det är 

viktigt att gränserna mellan subsystemen är tydliga, detta för att upprätthålla en viss hierarki 

mellan systemen (Hårtveit & Jensen, 2005). Rollen definieras av de förväntningar som ställs 

på den, oberoende av vem det är som spelar den. För att en rollförändring ska ske krävs ofta 

en stark kamp, detta för att omgivningen ofta korrigerar beteenden så att rollen stämmer med 

de förväntningar som fanns tidigare (Lundsbye et al., 1995). Vi kan tänka oss att i de fall där 

föräldrarna har hävdat att ingen rollförändring har skett, kan det bero på att familjen har 

arbetat för att behålla homeostasen. Detta har gjort att rollförändringar inte har tillåtits. 
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    Vad det gäller barnens roller beskriver flertalet av föräldrarna att de inte upplever att 

barnens roller i familjen har påverkats av placeringen. De säger att barnen kan ha blivit 

starkare och vuxit i vissa delar men har behållit sina gamla roller. Två av familjerna beskriver 

en upplevelse av att rollerna och rangordningen i familjen inte har att göra med hur gamla 

barnen är utan har mer med barnens personlighet att göra. De menar vidare att det är 

förälderns uppgift att gå in och styra så att det inte uppstår konflikter i detta. En moder 

beskriver att ett av hennes biologiska barn har ett övertag över det placerade barnet trots att de 

är i samma ålder. Hon tror att barnen upplever att det är det biologiska barnets hem mer än det 

placerade barnets. Här får hon ibland gå in och redigera i samspelet. 

    En annan familj beskriver att ett av deras biologiska barn, som var betydligt äldre än de 

andra barnen, har fått ta ett större ansvar. Detta har fallit sig naturligt i familjen. Ett syskon 

som levt i en jourhemsfamilj beskriver likaså att hon har tagit ett ökat ansvar: 

 

Jag har tagit väldigt mycket ansvar, speciellt om vi har haft ett barn placerat hos oss. Jag har känt det som 

mitt ansvar som äldsta syster att hjälpa till. Jag ser när mamma har mycket att göra och när hon behöver 

hjälp. När ett barn flyttar in hos oss så är det ju ett barn som vill ha uppmärksamhet från mina föräldrar, 

då har väl vi syskon automatiskt dragit oss tillbaka och gett fosterbarnet utrymme. För vi vet ju att det 

bara är under en period som det kommer vara så. Men jag tror vi alla barn har hjälpt till mer när det 

kommer ett barn och bor hos oss. (Syskon) 

 

5.4. Regler 

5.4.1. Uttalade regler 

Alla system innefattar regler och deras funktion är att upprätthålla systemet. 

Toleransgränserna inom familjen tydliggörs av de regler som styr familjen interaktion. Det 

finns både öppet uttalade och outtalade regler, de sistnämna är vanligast förekommande. 

Uttalade regler är, som namnet lyder, regler som öppet uttryckts som regel inom familjen, 

exempelvis ”du ska vara hemma klockan tio” (Lundsbye et al., 1995). 

Höjer (2001) kom i sin avhandling fram till att familjernas gränssättningar och rutiner kan 

förändras i och med placeringen. Vi har sett liknande resultat i vår undersökning då vi sett att 

flera av familjerna har fått förtydliga sitt regelverk kring de uttalade reglerna. Modern i en 

familj beskriver att de uttalade reglerna har fått förtydligas genom att de har skrivits ner på 

papper, exempelvis rörande tv och datortider osv. Tilläggas ska att detta är en jourfamilj och 

att det då kanske krävs ännu tydligare regler än för ett familjehem där barnen bor mer 
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långvarigt. En annan moder beskriver att barnen inte får ha mobiltelefoner på rummet under 

natten och de har också klart uppsatta tider då de ska lägga sig. Regler som inte efterföljs 

resulterar i den här familjen i en direkt sanktion exempelvis att man inte får åka in till stan 

eller sitta vid datorn. Hon drar paralleller till vuxenlivet: 

 

Det är som jag brukar säga till dem, att gör jag en dumhet då får jag sota för det, jag kan inte gå ut och 

köra bilen för fort och sen säger polisen ja varsågod och kör, utan sätter de dit mig ja då får jag böter, och 

gör jag något ännu dummare ja då får jag sitta inne.  (Moder) 

 

Lundsbye et al. (1995) kallar detta för en reaktiv termostatfunktion, en direkt sanktion då en 

person inte följer familjens regler. 

    Socialsekreterare 1 beskriver att det inte alltid finns ett lika stort behov av att korrigera sina 

egna barn, detta för att man känner dem så väl, har format dem under uppväxten och kan ha 

en större förutsägbarhet kring deras handlingar i olika situationer. Får man istället en 12-åring 

så kan man inte hantera den på samma sätt trots att barnet ibland är på samma låga nivå som 

en biologisk treåring. Det placerade barnet har andra referensramar som man som 

familjehemsförälder inte har varit med och skapat. Man känner därför inledningsvis inte det 

placerade barnet lika ingående som det biologiska. Med detta menar han att man måste 

använda andra verktyg och kanske i vissa fall ändra sina roller för att systemet ska fungera så 

väl som möjligt. 

    Några intervjupersoner beskriver att de inte har behövt ändra reglerna inom familjen utan 

utgått från de befintliga reglerna. Vi tänker att dessa familjer har handlat utifrån homeostasen 

då de upprätthållit de gamla mönstren. Vi tror att anledningen till detta kan vara att familjerna 

strävar efter att slippa besvärliga omstruktureringar. 

 

5.4.2. Outtalade regler 

De outtalade reglerna är informella och familjemedlemmarna är i regel inte medvetna om dem 

som regler (Lundsbye et al., 1995). Många av intervjupersonerna beskriver att de har blivit 

mer uppmärksamma på outtalade regler och har fått klargöra dem för de placerade barnen, 

exempelvis att man tackar för maten, att man inte svär och att man går och duschar när man 

börjar lukta illa. En moder uppger att: 
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…många kommer från missbrukande föräldrar och de ser det inte konstigt att sitta och titta på en 

porrfilm. De ser inte att det är konstigt att det alltid står mat framme hela tiden. Det är såna smågrejer som 

en annan tar för givet, att ja vi tittar inte på såna där snuskfilmer här(…) och att man plockar undan efter 

sig när man har ätit. Jag har lagat maten, kan inte jag då få hjälp att plocka av sen. ’Ja vad fan det är väl 

du som jobbar här.’ Ja du vet man får såna svar ibland. (Moder) 

 

Detta citat visar ganska tydligt på att barn har olika referensramar beroende på var de kommer 

ifrån. Barnen i det nämnda citatet kan ha en bild av det är socialt accepterat att titta på 

porrfilm som minderårig i vardagsrummet. Den föräldraroll de är vana vid har tillåtit detta. 

Det är de förväntningar som ställs på den som har en viss roll som definierar den (Lundsbye et 

al., 1995). Dessa barn har alltså en bild av föräldrarollen med sig sedan tidigare och det krävs 

en omstrukturering för barnet då familjehemsmoderns roll inte motsvarar dessa förväntningar. 

Det är en rollförändring de måste vänja sig vid då de kommer till en annan familjs system. Vi 

uppfattar en stor förståelse för dessa olika beteenden hos intervjupersonerna, de visar en stor 

medvetenhet kring hur barnen agerar, varför och hur de har haft det innan.  

    Många av familjerna beskriver alltså att dessa olikheter har gjort att reglerna har blivit 

förtydligade. Familjens toleransgränser förtydligas av de regler som styr familjens interaktion. 

De outtalade reglerna gör sig påminda på två sätt; de kan utläsas dels ur familjens 

interaktionsmönster och dels ur de reaktioner som kommer som en följd då någon 

familjemedlem överskrider en regelgräns (Lundsbye et al., 1995). 

    En av familjerna beskriver att det inte blev något direkt problem med de outtalade regler då 

den placerade flickan pejlat av läget och sedan anpassat sig till familjens interaktionsmönster. 

Hon har alltså utläst de outtalade reglerna ur interaktionsmönstret. Modern i en annan familj 

redogör för att det ofta är de biologiska barnen som påpekar om det placerade barnet inte 

följer husets outtalade regler, detta kan exempelvis gälla hygien. Vi ser att detta är ett exempel 

på en reaktiv termostatfunktion. Ytterligare ett exempel vi kan koppla till våra intervjuer är då 

en moder beskriver hur hennes son tillrättavisar ett av de placerade barnen som tyckte att de 

vuxna i familjen bestämde för mycket, sonen sade då: 

 

…har du inte fått lära dig att det är de vuxna som bestämmer? (Moder) 

 

 Den biologiska sonen var då 19 år och tyckte fortfarande att det är de vuxna som bestämmer. 

Detta är alltså en tydlig reaktiv termostatfunktion som förstärker en outtalad regel kring att det 

är de vuxna i familjen som bestämmer över barnen. Detta är ett exempel på en tydlig 
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metaregel. Det är en regel som tydligt påverkar strukturen i familjen (jfr. Lundsbye et al., 

1995). 

 

5.5. Kommunikation 

5.5.1. Öppen/Sluten kommunikation 

Det vi kan se i våra intervjuade familjer är att de alla har ett system som bygger på öppenhet i 

kommunikationen, både inom familjen och gentemot omvärldens system, exempelvis 

socialtjänsten och nätverket. Det är tillåtet att visa ilska, glädje och det verkar finnas en stor 

värme inom familjerna. Att ha en öppen kommunikation i en familj innebär att systemet har 

flexibla och realistiska regler och potential. Detta gör att familjesystemet kan anpassa sig till 

krav på förändring, antingen inifrån eller utifrån systemet. Familjer med ett mer slutet system 

har lite eller inget utbyte av kommunikation eller energi från omvärlden. Familjer rör sig i 

regel på en glidande skala mellan dessa två ytterligheter (Lundsbye et al., 1995). 

    En moder beskriver att familjemedlemmarna tar upp vid matbordet då någon av dem har 

gjort något fel. Detta för att delge sina känslor kring ämnet för varandra och inte i syfte att 

peka ut någon och även för att familjemedlemmarna får stå till svars om de har gjort något fel. 

Det är lika för alla och är denna familjs sätt att kommunicera. Hon beskriver att hon tror att 

det har underlättat för många av de placerade barnen men att man får ta det försiktigt i början 

då alla inte är vana vid denna kommunikationsstil. En annan moder uppger liknande genom 

sina berättelser om att i deras familj pratar man om allt, barnen vågar fråga om allt och det är 

inte några blygsamheter.  

    Syskonet i en annan familj uppgav att det fanns en öppen kommunikation kring den 

placerade pojken och de bekymmer som rörde honom men att kommunikationen om de andra 

familjemedlemmarna hamnade lite i skymundan och tog en mer sluten form. Han beskriver att 

en följd av att kommunikationen handlade mycket om det placerade barnet kunde vara att de 

tidigare än andra barn fick lära sig att tänka på sådana saker som relationer mellan människor. 

     För att lyckas med att ha en öppen kommunikation krävs det en öppenhet både utåt och 

inåt, utåt som sändare och inåt som mottagare. För att denna öppna kommunikation ska bli 

fullkomlig krävs även att mottagaren lyssnar öppet, det vill säga, lyssnar till hela budskapet 

utan att fastna i innehållet och även lyssnar till kroppsspråk, tonfall och sammanhang. Detta 

för att sedan kunna ge en öppen och direkt feedback (Lundsbye et al., 1995). Familjer med en 

öppenhet i sin kommunikation gör detta naturligt. Det är inget dessa familjer måste anstränga 
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sig kring utan det kommer automatiskt. Vi upplever också att detta är något familjerna 

anpassar sig till då det kommer ett nytt barn till familjen, vars kommunikationsmönster de inte 

är vana vid. För att förstå varandra ordentligt krävs det att en familjemedlem tolkar in den 

andres undermeningar och är en god lyssnare. En fader beskriver sin familjs kommunikation 

som: 

 

Vi har nog försökt hålla en öppen, (kommunikation, reds. anm.) vi har inte gjort några konstigheter eller 

någonting utan vi har också accepterat att det kommer en till och att den passar ihop med gruppen. Och 

det är en familjemedlem till som ska ha samma förmåner och restriktioner och alltså ha samma, allting. Vi 

har inte delat eller gjort någon skillnad på det utan vi har hållit det… (Fader) 

 

5.5.2. Bråk och konflikter 

Vi fick olika svar av intervjupersonerna vad det gäller bråk och konflikter. Vissa beskriver att 

familjemedlemmarna har kunnat bråka som tidigare medan andra uppger att familjemönstret 

kring bråk och konflikter har förändrats på olika sätt.  

    En intervjuperson förklarar att det aldrig blir riktiga konflikter gentemot det placerade 

barnet vilket resulterar i att man heller aldrig blir riktigt känslomässigt nära detta barn. Hon 

menar att ju mer trygg och sammansvetsad man är som familj desto större blir konflikterna 

men också kärleken. En annan familj beskriver att familjemedlemmarna har hanterat bråk och 

konflikter som tidigare och den placerade flickan utifrån hennes funktionshinder, det har inget 

att göra med att hon är familjehemsplacerad.  

    Ytterligare en förälder berättar att konflikter som uppstår gentemot den placerade flickan 

som är äldre än de biologiska barnen inte sker lika spontant som gentemot de biologiska 

barnen utan föräldrarna avgör då vem av dem som är mest lämpad för att ta konflikten med 

henne. Konflikter som uppstår gentemot de biologiska barnen tas däremot upp direkt. Modern 

uppger att detta även är åldersbetingat, det är skillnad på att säga åt en treåring och en 

femtonåring.  

    En familj säger att man sätter sig ner och pratar vid köksbordet då bråk och konflikter 

uppstår. Liknande beskriver fadern i en annan familj att de först tar samtal i grupp för att alla 

ska få säga sitt och känna sig delaktiga. Detta har att göra med förstärkning för ungdomarna, 

att de känner sig sedda och att deras röst blir hörd utan att de behöver kriga för det. Ytterligare 

en fader berättar att de inte har haft några bråk men då konflikter uppstår så kompletterar 
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föräldrarna varandra, han är mer fyrkantig och den som sätter gränser och modern står för en 

mer omvårdande sida.  

    Ett av de intervjuade syskonen berättar att konflikterna kunde bli fysiska på grund av den 

placerade pojkens funktionshinder. Han beskriver även att han upplevde att han blev mer 

inblandad i konflikterna eftersom pojken identifierade sig mycket med honom. Han beskriver 

däremot att han och hans biologiska systers konflikter reducerades markant då det placerade 

barnet kom in familjens liv och han uppger att han ibland kunde bli chockad då han såg hur 

hans vänner och deras syskon bråkade. En moder bekräftar detta genom hennes beskrivning 

av att hennes biologiska barn har bråkat mindre just för att hon tror att de tar hänsyn till de 

placerade barnen. Hon menar på att en del av barnen som kommer har blivit slagna innan de 

kom till familjehemmet, är empatistörda och kan inte ta ironi. 

 

En flicka som bodde här gick det inte att leka med, busa med, då trodde hon att de var kära i henne. Och 

då fick man sluta ta i henne, skoja med henne, eller kittla. (Moder) 

 

Vi kan se att flickan har en annan referensram med sig från sin biologiska familj. När hon 

kommer till jourfamiljen anpassas familjesystemet efter henne vilket resulterar i att familjens 

kommunikationsmönster förändras för att undvika bråk och konflikter.  

    Socialsekreterarna ger en gemensam utsaga genom deras bild av att de flesta 

familjehemsföräldrar är införstådda med att bråk och konflikter kommer uppstå vid en 

placering. De behöver inte tycka om det men det krävs en medvetenhet om att det är 

någonting som kommer att ingå. Bråk och konflikter uppstår inte endast på grund av det 

placerade barnet utan det är många faktorer som spelar in då olika situationer uppstår. Vi kan 

här dra en koppling till ekvifinalitet, familjerna fungerar inte utefter ett enkelspårigt 

orsakssamband (jfr. Lundsbye et al., 1995). 

    Enligt socialsekreterarna är de familjer som väljs ut i de allra flesta fall självständiga 

familjer med goda förmågor och kompetenser att handskas med konfliktfyllda situationer. 

Socialsekreterare 1 påpekar att det är viktigt att barn som är undergivna måste lyftas upp ifall 

då det tvärtom aldrig uppstår några konflikter, för att även de ska få göra sig hörda. Han 

beskriver sin syn på familjehem;  

 

Familjehem ska egentligen vara en helt vanlig familj på gott och ont. Det är så tanken är egentligen. Jag 

menar ens föräldrar får man dras med det får även de familjehemsplacerade barnen också göra då. Men 

visst de ska ha en annan säkerhet också då va. (Socialsekreterare 1) 
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Han beskriver även att som socialsekreterare får man arbeta olika med olika familjer. I en del 

familjer får de som socialsekreterare problematisera eftersom familjerna ser inte problemet 

och en del familjer ser tvärtom bara problemet och då får socialsekreterarna göra tvärtom. 

Socialsekreterare 2 för ett liknande resonemang och trycker på att familjen inte bör ha en för 

romantiserad förställning av familjelivet då man går in i det här, det är viktigt att vara 

verklighetsförankrad. Hon trycker på att det är viktigt att föräldrarna ska få känna de känslor 

som uppstår kring de placerade barnen. Det kan ibland vara svårt att tycka om ett barn som 

provocerar fram reaktioner som väcker obehagliga känslor hos en själv. Hon menar att det 

inte är farligt att ha svårt att tycka om ett barn, men det är viktigt att vara medveten om vad 

det beror på: 

 

… Barnet kommer ofta åt saker som upprör och tar hårt, då är det en kommunikation som sker mellan 

magarna (…) Jag brukar säga att när du känner någonting du inte känner igen, då du blir förvånad liksom. 

Då ska du prata om det för då är det antagligen en motöverföring, att barnet visar någonting. Ofta berättar 

barnet sin historia, ’det var det här jag fick veta om mig själv i anknytningsprocessen till mina föräldrar’. 

(Socialsekreterare 2) 

 

Hon beskriver att det är av stor vikt att kunna prata om detta för att komma tillrätta med 

problematiken. Ett öppet lyssnande är som tidigare nämnt viktigt för att den öppna 

kommunikationen ska bli så funktionell som möjligt (Lundsbye et al., 1995). Vi menar att 

problematiska situationer som socialsekreteraren beskriver ovan kan underlättas genom ett 

öppet lyssnande och en medvetenhet från föräldrarnas sida, precis som hon beskriver. Lyckas 

de se sammanhanget och mer än bara innehållet av de placerade barnen och ungdomarnas 

budskap tror vi att det är lättare att förstå dem, att ge dem det de behöver och att 

konfliktsituationer hanteras på ett bra sätt. 

 

5.5.3. Familjejargong 

En moder beskriver då vi frågar om och i så fall hur familjejargonen har förändrats, att den 

inte har påverkats avsevärt utan att det snarare har skett en förändring i vad de pratar om 

hemma och när de gör det. En del saker sparar de kanske tills det placerade barnet inte är 

hemma. Hon vidareutvecklar resonemanget och förklarar: 
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Vi är inte trygga på det viset heller med att han är i familjen heller på det viset och det blir bättre och 

bättre, men vi har ju känt lite som att vi har en främling i huset hela tiden det här att komma hem, man 

stänger dörren och ’åh nu är jag hemma’, det har försvunnit, det har vi inte alls haft under de här åren. 

Sen vill jag inte säga att man går och tänker på det, inte alls, utan det som drabbat en de gånger, inte när 

han är iväg en eftermiddag eller på träning utan när han är iväg någon helg, varit på läger, varit borta 

under några dagar. Då har man helt plötsligt känt en känsla inom sig som är en den man känner men som 

vi, den har blivit lite bortplockad. Och då känner man den, är det såhär det kan kännas. Man är lite på 

spänn hela tiden. (Moder) 

 

Liksom denna moder är det samma inom flera av de andra familjerna vi talat med, jargongen 

inom familjen har inte påverkats avsevärt av placeringen. Däremot kan andra delar av 

kommunikationen inom familjen ha påverkats, såsom vi tidigare nämnt kan exempelvis 

konflikthanteringen ha förändrats.   

     

5.6. Nätverk 

Vi kan i intervjusvaren se att flera av familjerna har blivit bemötta med skepsis och inte alltid 

så positiva reaktioner från släkt och vänner. Flera av intervjupersonerna beskriver att 

nätverket har tagit avstånd. En moder förklarar att de närmsta vännerna vet att de är 

familjehem men det inte är någonting som allmänheten har någon närmare kännedom om. 

 

Frågar någon så svarar jag ju men ställer de inte frågan så behöver de ju inte veta. Fast det är ju inget som 

är hemligt. Absolut inte. Fast en del undrar nog om jag är lyxhustru eller vad jag gör (skratt). (Moder) 

 

Flera av intervjupersonerna beskriver att släkten kan tycka att det är jobbigt att inte veta hur 

många det är som kommer och de kan exempelvis bli ifrågasatta kring om alla 

familjemedlemmarna verkligen ska följa med på bjudningar och liknande. En moder berättar 

att släktingar alltid brukar ringa innan och höra hur många de är som kommer. En fader 

beskriver att familjen inte känner sig lika välkomna överallt, men att han inte upplever att de 

har det behovet längre utan att de har ett större intresse för att ägna sig åt familjen. Han tycker 

att de får acceptera att alla inte respekterar att de är familjehem. 

    Ett av syskonen berättar att han har påverkats i det avseendet att han aldrig kunde ha 

kompisar hemma när han var liten på grund av den placerade broderns funktionshinder. Han 

upplevde däremot inte att familjens släkt påverkades avsevärt. En av familjerna med en 

placerad flicka med funktionshinder, liksom pojken vi nämnde ovan, förklarar att släkten 
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tyckte att det var jobbigt i början då flickan var hyperaktiv och inte kunde kommunicera samt 

att hon hade svårt att knyta an. När familjen väl hittade rätt stöd för att flickan skulle få den 

hjälp hon behövde och lyckades att få henne att knyta an förbättrades relationen till släkten 

och fungerar idag mycket bra. Det andra av de två intervjuade syskonen beskriver att familjen 

kan ha påverkats av nätverkets ställningstaganden i frågan då några i familjens nätverk har 

uttryckt att modern i familjen ibland har tagit på sig mycket i och med sitt arbete men de har 

accepterat det och tycker att hon gör ett bra jobb. Mormodern i denna familj har gått in och 

stöttat modern när hon har varit på besök och många av de placerade barnen har fått en god 

relation till mormodern och morfadern.  

    Socialsekreterarna vid de båda förvaltningarna verkar arbeta utifrån liknande policys med 

nätverket. De beskiver båda att det kan vara en mycket god resurs för familjerna att ha 

nätverket med sig som stöd, och det kan till viss del vara en nackdel om de inte är det. Detta 

är dock ingenting som de kollar upp innan placeringen, mer än att de frågar föräldrarna hur 

nätverket ser ut. Det står inte och faller på om nätverket accepterar det, men ju bättre 

kontakter och relationer man har till nätverket desto bättre. Socialsekreterare 2 beskriver att 

hur en familj har det socialt kan vara en viktig indikation på hur föräldrarnas egen anknytning 

har varit.  

    Vi ser återigen att hela familjesystemet och närstående system hänger samman och att de 

olika delarna påverkar varandra. Dock fungerar de olika systemen utan varandra men vi anser 

att det krävs en omstrukturering för att dessa ska finna nya sätt att relatera till varandra. 

 

5.6.1. Kontakten med det placerade barnets nätverk 

En stressor som kan påverka familjelivet för ett familjehem kan vara kontakten med det 

placerade barnets nätverk (jfr. Whenan et al. 2009). Flera av familjerna vi talat med beskriver 

att kontakten med det placerade barnets biologiska familj är en av de jobbigaste bitarna med 

att vara familjehem, men också den viktigaste pusselbiten för att placeringarna ska fungera. 

En orsak till att det kan bli problematiskt för det placerade barnet är att de har lojaliteter och 

band bakåt till den biologiska familjen och att de samtidigt ska skapa liknande relationer till 

familjehemsfamiljen. Det kan vara svårt för barnet att veta dess tillhörighet (Lundsbye et al., 

1995). 

    Socialsekreterare 1 beskriver att familjen inte alltid har kontakt med barnets föräldrar och 

det finns de som socialtjänsten inte ens vet var de befinner sig. En del föräldrar besöker sina 

barn tillsammans med socialtjänsten och en del, som beskrevs som det bästa alternativet, är att 



 44 

föräldrar besöker barnen i familjehemmen. Då får barnen visa hur de bor och har det och 

föräldrarna kommer dit och ”godkänner” det varje gång. 

    En fader beskriver det som att det kan vara ett stort problem då det placerade barnet efter en 

tid börjar bli välfungerande. Då känner den biologiska föräldern att den är otillräcklig och 

intar en försvarsställning. Det kan då bli jobbigt för familjehemmet. Familjehemsfadern 

förklarar att det är väldigt jobbigt att föra föräldern och barnet samman då denna situation 

uppstår men att det är någonting de jobbar stenhårt med. 

    En annan familj beskriver att de steg de hade jobbat framåt gick tillbaka när det placerade 

barnet hade varit hos sin biologiska pappa. I detta fall blev det också så att barnet själv, och 

till viss del fadern, valde att inte träffas så ofta. Familjen hoppas dock att kontakten kan tas 

upp igen längre fram. De påpekar emellertid i enighet med flera av de andra familjerna, att 

föräldrarna alltid är välkomna, bjudna till jul och så vidare. Detta resonemang förstärks 

ytterligare av Socialsekreterare 2:s beskrivning av att det är viktigt att vara tydlig inför det 

placerade barnet att det faktiskt ska bo i familjehemmet nu eftersom det är inte bra för barn att 

befinna sig i ett gränsland mitt emellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Hon 

menar att det är av vikt att umgänget med den biologiska familjen stärker barnets placering 

och då kan det inte ske alltför ofta. Hon berättar vidare att man inom socialtjänsten alltid 

jobbar för att barnet ska komma hem, vilket hon tycker är bra. Hon beskriver detta som en 

mycket svår sfär att jobba i. Men att barn är väldigt okomplicerade och att de kan kalla båda 

mammorna för mamma på ett fullkomligt naturligt sätt för barnet har hittat en plats för dem 

båda.        

    Kontakten mellan den biologiska familjen och familjehemmet kan också vara mycket god. 

En familj beskriver att både negativa och positiva upplevelser under resans gång har lett fram 

till detta: 

 

Samtidigt som vi har ett stort nätverk, deras familj, deras biologiska mamma har funnits med hela tiden, 

och nytt syskon där. Likadant mormor och morfar har alltid funnits med och deras biologiska kusiner och 

mostrar har alltid funnits med. Så det har ju varit en jätte stor familj, har det, faktiskt. (Moder) 

 

När det gäller hur de biologiska syskonen påverkas av hur det placerade barnets föräldrar 

agerar och har agerat så påpekar både familjer och socialtjänst att det är viktigt hur de vuxna 

agerar och talar kring föräldrarna för hur barnen ska uppleva situationen.  
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5.7. Gränser mellan det privata och offentliga 

Som vi tidigare har konstaterat genom våra intervjuer blir familjen, då de väljer att ansöka om 

att bli familjehemsituationen, mer offentlig, socialtjänsten får insyn i familjens liv. Det görs 

intervjuer för att se om familjen är lämplig liksom det sker uppföljningsmöten med 

socialtjänsten om hur familjens liv är och hur det går med placeringen. Familjens privata 

gränser luckras upp och blir mer öppna inför omvärlden (jfr. Höjer, 2001).  

    Gränser skiljer olika grupper från varandra liksom olika subsystem. De reglerar kontakten 

mellan olika system och de upprätthåller till viss del en hierarki mellan systemen (Hårtveit & 

Jensen, 2005). Familjerna som vi har intervjuat berättar att det har varit påfrestande men även 

intressant att gränserna ändrats och att det offentliga har tagit ett steg närmre det privata. En 

moder nämner att det var väldigt intressant att göra intervjuerna innan anställningen som 

familjehemsförälder då hon lärde sig mycket om sig själv genom dem. Hon fick tänka igenom 

varför hon är på ett visst sätt, handlar som hon gör och hur hennes egen barndom påverkat 

henne. Flera familjer uppger att detta inte var något de var beredda på, de visste inte att det 

skulle bli så djupgående innan de började men att de upplever det som positivt på det stora 

hela. Socialsekreterare 1 beskrev det som att det är inte så många som är vana vid att sitta och 

prata om sig själv i fyra timmar och att det kan vara ganska upplyftande för ens person. 

    Vi kan se ett samband i att ju längre en familj varit familjhem desto mer har de vant sig vid 

offentlighet. Den privata sfären har blivit mycket mer begränsad. En kvinna som varit 

familjehem under en längre tid berättar: 

 

Ja visst ibland kan det vara jobbigt, men visst det är ju en del av kakan, men visst man öppnar ju upp ända 

in till sängkammaren kan man säga, så är det ju va. Och det kommer man ju, med djupintervjuer och allt 

det där va, och det är ju alltså frågor ända in i ens privataste va. Samtidigt som vi tycker att det är viktigt, 

det är jätteviktigt för att det ska bli rätt. Och för oss är det jätteviktigt att det är rätt personer som blir 

familjhem också, det finns ju undantag ibland, så visst, men visst självklart det är jätteviktigt. (Moder) 

 

Det är flera familjer som påpekar detta, att kontrollerna är viktiga och därför trots visst 

motstånd mot djupgående intervjuer så välkomnas dessa frågor. En familj nämner även att de 

hade upplevt det som en försäkring om de redan befintliga familjehemmen omprövades 

regelbundet. Detta för att familjer ändras och tar en annan form, exempelvis då barn flyttar 

hemifrån. 
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 5.8. Familjesystemet i samhällssystemet  

Familjesystemet är en del av det omfattande samhällsystemet som bland annat innefattar 

socialtjänsten. Samarbetet mellan dessa system är viktig för att en placering ska fungera. Här 

ser vi ett tydligt exempel på non-summativitet; som innebär att helheten är mer än summan av 

delarna. Relationerna mellan dessa delar ger en ny dimension till helheten, 

familjmedlemmarna skapar tillsammans en helhet. Kontakten med socialtjänsten är en annan 

del som är viktig för hur väl placeringen fungerar. Familjen med dess omgivande nätverk 

tillsammans med socialtjänsten bildar en helhet (Lundsbye et al., 1995). 

    Intervjupersonerna anser genomgående att det är mycket viktigt med en god kontakt till 

ansvarig socialförvaltning. Likaså Farmer et al. (2005) har funnit att det är viktigt att 

familjehemmet och socialtjänsten har en god kontakt och att socialtjänsten tar familjens 

perspektiv på allvar. Vi kan se en stor spridning i svaren från våra intervjupersoner kring hur 

nöjd man är med samarbetet och vilken hjälp och stöd man har fått under tiden för 

placeringen. En moder säger att hon tycker att de har fått bra hjälp men att de själva har får 

säga till om det. Två av intervjupersonerna beskriver angående kontakten med socialtjänsten: 

 

Det har varit positivt, att man känner att man kan vara ärlig, det har jag känt har funkat. Utan dem så, ja… 

ett stöd att prata av sig. Man blir ganska ensam i uppdraget. Andra familjer kan titta och säga så mycket 

positivt och det är ju gott också men man kan många gånger tänka att ’Jaja du vet inte hur det var på 

morgonen’. Med sina egna barn kan man mer säga det men det funkar ju inte. Där är soc. sekreterarna 

värdefulla och viktiga. (Moder) 

 

…det är ju A och O, jag menar skär det sig där så blir det ju jättesvårt att samarbeta, jag måste kunna 

prata med soc. sekreteraren förtroligt utan att hon alltid måste säga allt till barn och föräldrar för då måste 

ju jag bli tyst. Jag kan inte välja mellan soc. sekreteraren och föräldrarna heller, då blir det svårt utan de 

måste veta att de kan lita på mig som familjehem. (Moder) 

 

Här ser vi hur viktigt det är för familjerna att kontakten med socialtjänsten är välfungerade. 

Beroende på sekretess kan de inte ventilera detta med sina vänner utan professionellt stöd är 

av stor vikt.  Socialsekreterare 2 beskriver att de erbjuder hjälp och stöd men att det också 

måste finnas en önskan till hjälp från familjens sida, de kan inte gå in och domdera i familjens 

privata sfär utan familjens medgivande då inga stora risker för familjens välbefinnande 

föreligger. 

    Flera familjer beskriver att ju längre placeringen har pågått desto mer naturligt har det blivit 

att kontakten med socialtjänsten kring det placerade barnet har minskat. Två av 
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intervjupersonerna har haft placeringar som blivit en uppväxtplacering och de beskriver att de 

har klarat sig själva då de efter ett tag inte känt något behov av kontinuerligt stöd och hjälp 

utifrån. Flera intervjupersoner nämner även personkemin till socialsekreteraren som en 

komponent i hur väl samarbetet fungerar. 

    Socialsekreterare 1 beskriver att kontinuiteten i besöken är avhängig av hur stora behov 

familj har, men med en målsättning om att det ska ske minst fyra gånger om året. Det finns 

även de som har behov av besök 10-20 gånger om året. I komplicerade familjer är 

socialtjänsten hos familjen varje vecka. De biologiska barnen pratar man inte med 

systematiskt och de prioriteras tyvärr bort på grund av tidsbrist. Då han beskriver ett 

välfungerande familjehem är en av punkterna att ha en god kontakt med socialtjänsten.  

    Några familjhem är mindre nöjda med kontakten. En moder, som är jourhem, där barnen 

ska bo i tre månader innan de slussas vidare till ett mer stadigt familjhem beskriver: 

 

Och tre månader som jag tycker är jätte lång tid när man har dem 24 h om dygnet men uppe på 

socialförvaltningen tycker man inte det. Vi har andra tidsperspektiv. Nej så visst skulle man behöva mer 

stöd och hjälp och det är olika från barn till barn och från handläggare till handläggare och olika från 

ärende till ärende. Men ibland alltså, vi är ju inte behandlingshem men ibland får vi jobba som det utifrån 

våra egna resurser. Men jag har blivit ganska tuff. (Moder) 

 

Ett före detta familjehem beskriver deras syn på socialtjänsten: 

 

…alldeles för mycket brister, ovilja och okunskap (…) Folk som tittar på klockan och måste hinna hem 

jag ska hämta mina barn på dagis och så sitter man mitt i något viktigt. Alltså jag har full respekt för jag 

har själv hämtat barn på dagis men på något sätt känns det som att det är dålig uppbackning generellt, det 

är så(…) De gör sig onåbara. Jag vill inte klaga på enskilda handläggare utan det är systemet som är så 

fruktansvärt tillkrånglat. Bara för att våra tjänstemän och politiker ska ha ryggen fri(…) Man lägger mer 

energi på att handlägga varandra och beskylla varandra sen.. (Moder och fader) 

 

Genom våra intervjuer med socialsekreterarna framkommer att de är medvetna om att det är 

en brist att inte mer arbete läggs på de biologiska barnen i familjehemmen samt de processer 

som påverkar relationerna mellan familjemedlemmarna. Detta är någonting man arbetar med 

att utveckla: 

 

Det känner jag att det är nästa steg och så kan jag för egen del som professionell, så känner jag att det 

fattas någonting där och det är ett systemiskt tänkande och ett arbete utifrån systemiskt tänkande (…) det 

är nästa utvecklingssteg att man får lära sig mer om systemteori, jobba mer inriktad på att familjen är ett 
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system i olika delar, och vad som händer med barn som ska komma in i det systemet va, det hände en 

väldig massa där. Alltså innan är det ett slutet system, där var och en har sina roller och relationer va men 

när det kommer in en så rubbar det hela systemet och det har vi ju inte… det arbetar vi inte med av 

tradition, det har man inte gjort, men jag tycker att det ska man göra och det har jag uttryckt önskemål 

om… men du vet det är en svårighet här, därför att familjehemmen det är inte en behandlingsinstitution 

det är ju en familj, så det blir lite grann en krock va, mellan det professionella och familjehemmet och det 

kan vi inte heller göra anspråk på att gå in för mycket… (Socialsekreterare 2) 

 

6. Avslutning 

Vi kommer i detta avsnitt återkoppla resultaten som framkommit i vår undersökning till 

frågeställningarna och diskutera våra resultat knutet till teori och tidigare forskning. Vi 

kommer även att diskutera våra resultat och belysa vad vi tycker borde undersökas vidare. 

6.1. Sammanfattning  

De tydligaste förändringarna för familjerna som framkom under uppsatsarbetet var att tiden 

föräldrarna hade för de biologiska barnen reducerades liksom tiden föräldrarna hade för 

varandra. Vi ser att strukturen i familjen förändras på ett tydligt sätt. För att hantera denna 

förändring har föräldrarna medvetet fått avsätta tid för varandra då den inte naturligt fanns 

”över” (jfr. Höjer & Nordenfors, 2006). För att homeostasen återigen ska upprättas tvingas 

familjerna att omstrukturera tiden mellan familjemedlemmarna (jfr. Lundsbye et al., 1995). 

    Familjens gränser gentemot det offentliga öppnas upp vilket resulterar i något som en del 

av familjerna upplevde som en blottning. Detta beskrevs dock genomgående som någonting 

som familjerna vant sig vid och som på det stora hela sågs som en positiv aspekt då kontrollen 

är viktig för att rätt familjer ska rekryteras. Familjesystemet måste alltså öppna upp sina 

gränser för ett annat system; socialtjänsten. Familjesystemet står under en pågående 

förändring och som en av intervjupersonerna påpekade borde även de redan befintliga 

familjehemmen omprövas av socialtjänsten regelbundet (jfr. Lundsbye et al., 1995).  

    Vi har fått en spridning i svaret kring hur stor påverkan på relationerna 

familjehemsuppdraget har haft. Ett sätt för familjemedlemmarna att hantera förändringen i 

systemet har varit att de har kommit varandra närmare som familj (jfr. Höjer, 2001). Detta för 

att hitta en stabilitet och trygghet i varandra då mycket ändras i och runt systemet. Vi har även 

fått olika svar kring rollerna, en del av intervjupersonerna berättar att rollerna inte har 

förändrats medan andra säger att de har blivit mer tydligt definierade, exempelvis har i vissa 

fall äldre syskon fått ta större ansvar. Flera föräldrar har beskrivit att de ibland har tvingats bli 
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starkare i sina föräldraroller. Vi menar att det är av stor vikt att rollerna passar en persons 

tidigare roller och personlighet, annars kan lätt en rollkonflikt uppstå, vilket kan bli 

förvirrande och rubba homeostasen (jfr. Lundsbye et al., 1995). 

    Flera av intervjupersonerna beskriver att placeringarna resulterat i att de har fått förtydliga 

sitt regelverk både kring de öppet uttalade och de outtalade reglerna. Familjerna beskriver 

även att de har fått en större medvetenhet för de outtalade reglerna. Vi upplever att det är av 

vikt både för det placerade barnet och familjehemmet att det finns en tydlig struktur som alla 

familjemedlemmar kan förhålla sig till för att vardagen ska fungera så väl som möjligt. (jfr. 

Höjer, 2001) 

    Flertalet av familjerna uppger att familjens kommunikation var öppen redan innan 

uppdraget togs. Många av familjerna beskriver att bråk och konflikter har minskat då de har 

tagit hänsyn till det placerade barnet. För att inte de biologiska barnen ska fara illa av att veta 

hur det placerade barnets föräldrar har handlat har föräldrarna undvikit att berätta detaljer 

kring orsakerna till placeringen. Sekretessen inverkar även på hur mycket en förälder får 

berätta. Att familjen har en öppen kommunikation har alltså varit genomgående i alla 

intervjuade familjer. Detta var något vi lade märke till redan i vår första kontakt med dem. Vi 

har mött otroligt varma och öppna familjer som givit oss personliga utsagor kring deras 

erfarenheter.  

    Kontakten till nätverket har inneburit en relativt stor förändring för flera av familjerna. Ett 

antal av familjerna beskriver att släkt och vänner i inledningsskedet av placeringen har tagit 

avstånd från familjen. De beskriver dock att kontakten i flera fall återupptagits och numera är 

god. Även det placerade barnets nätverk har angivits som en mycket viktig del i hur väl 

placeringen fungerar. Detta är någonting som vi ser är av stor vikt att socialtjänsten diskuterar 

med föräldrarna innan en placering sker, för att på så sätt kunna förbereda familjen och 

nätverket för att kontakten dem emellan ska vara positiv, stödjande och fungera väl även efter 

placeringen. En röd tråd som följer i intervjusvaren är att familjerna är noga med att se alla 

familjemedlemmar som unika individer med samma värde. Alla ska behandlas lika i den mån 

det är möjligt. Öppenhet och ärlighet anses som mycket viktigt. 

    Socialtjänsten spelar en viktig roll för hur väl en placering utfaller (jfr. Farmer et al., 2005). 

Det är flera olika aspekter som måste vägas in för att placeringen ska lyckas. Socialtjänsten är 

noga med att poängtera att det är viktigt att kontakten mellan familjehem och socialtjänst är 

välfungerande. I sitt arbete gentemot familjehem är socialtjänsten också noga med att väga in 

åldern på de placerade barnen gentemot de biologiska barnen för att placeringen ska falla så 

väl ut som möjligt. De försöker att inte placera barn som är i exakt samma ålder som de 
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biologiska barnen för att de inte ska konkurrera om bland annat föräldrar och i skolklasser 

(jfr. Höjer & Nordenfors, 2006). Samtidigt försöker de följa barnen ungefär i ålder, detta för 

att föräldrarna ska ha upplevt åldern det placerade barnet har med sina egna barn tidigare. 

    Båda de socialsekreterare vi har intervjuat beskriver att de upplever att det sker en stor 

förändring i familjesystemet då en familj blir familjehem. De förklarar att det är av vikt att 

arbeta med varje familj individuellt utifrån denna förändring, beroende på vilket stöd och 

hjälp familjen har behov av.  

6.2. Diskussion 

Vi anser att det är viktigt att, då socialtjänsten placerar barn, matchar barnens behov med 

föräldrarnas förmåga, detta för att föräldrarna bättre ska kunna hantera de olika situationer 

som kan uppstå. Vi inser att det är en svår uppgift för socialtjänsten speciellt då tillgången på 

familjehem är så begränsad. Det kan också bli ett problem om socialtjänsten tar för stor 

hänsyn till familjers eventuella önskningar kring vilka barn de vill ta emot. Vissa grupper i 

behov av hjälp kan riskera att utpekas som mindre önskvärda och därmed återigen bli 

marginaliserade. 

    Familjehemsfamiljens utformning skiljer sig från andra familjer genom att deras gränser 

mellan det privata och det offentliga tenderar att bli otydliga och öppnas upp. Ingen av våra 

intervjupersoner beskrev detta som ett stort bekymmer, något som stred emot våra tidigare 

föreställningar. Intervjupersonerna uppgav hur den situation de befann sig i relativt snart 

normaliserades, och de fann sig snabbt i den nya situationen. Vi funderar kring om just denna 

aspekt av uppdraget kan vara en av orsakerna till att det råder brist på familjehem i dagens 

Sverige. Vår upplevelse är att svenskar i allmänhet ses som ganska inbundna och drar sig för 

att släppa in nya personer i den privata sfären.  

    Något annat som inte heller stämde överens med våra funderingar och även den tidigare 

forskningen var att enligt våra intervjupersoner hade inte familjejargongen påverkats 

nämnvärt av placeringen. Trots att ingen av familjerna spontant upplevde att det skett en 

förändring i jargongen kan vi ändå tänka oss att familjen anpassar sig efter det placerade 

barnet. Familjemedlemmarna kanske undviker interna skämt och har en mildare jargong för 

att det placerade barnet inte ska känna sig utanför. Vi uppfattar utifrån intervjuerna att detta 

ändras då barnet varit i familjen en tid och anpassat sig mer till situationen. 

    Vi är medvetna om att tillförlitligheten på vår uppsats kan ifrågasättas då vi kanske kunde 

ha fått annorlunda svar om majoriteten av våra intervjupersoner varit biologiska barn och inte 

föräldrar. Vi har försökt att ge varje intervjuperson lika stort utrymme, av dessa skäl har de 
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vuxna syskonen som grupp inte kunnat ta lika stor plats som det större antalet intervjuade 

föräldrar. Vi såg i undersökningen att syskonen utryckte större negativa effekter av 

placeringen än var de intervjuade föräldrarna gjorde. Detta gällde speciellt hur syskonen i 

familjen påverkades. Det skulle kanske kunna vara så att föräldrarna istället vill se det 

positiva i situationen och inte ha bidragit till negativa erfarenheter för deras barn. Vår slutsats 

av detta är att det är av vikt att de biologiska barnens roll beaktas och bejakas ytterligare vid, 

och under, en placering än vad det gör i dagsläget. Vi anser även att socialtjänsten har ett 

ansvar i att följa upp hur syskonen i en familj påverkas vid en placering. Detta görs idag inte i 

tillräckligt stor utsträckning på grund av bland annat tidsbrist från socialtjänstens sida. Även 

de intervjuade från socialtjänsten påpekade detta. Vi vill även här framhålla att vi endast har 

två socialsekreterares utsagor och att underlaget därför skulle kunna byggas vidare på för att 

skapa ett bredare underlag.  

    När vi nu befinner oss i slutskedet av arbetsprocessen kan vi tydligt se att vi kommer att 

kunna ha användning för de resultat vi har funnit i vårt kommande yrkesliv. Vi upplever att 

vår förmåga att se till hela familjehemsfamiljens behov, och hur arbetet kring detta ska 

organiseras, har utvecklats. Vi anser även att vi har nått en fördjupad förståelse för familjer i 

allmänhet, hur samspel, processer och förändringar påverkar familjens hela liv.  

    Familjehem är en otroligt viktig del i samhällets skydd av barn. Det är därför av stor vikt att 

medlemmarna i familjehemmen kan hantera de förändringar som placeringen innebär utan att 

påverkas negativt av den. Vi tycker att det är viktigt att det ska vara en positiv erfarenhet och 

bidragande av kunskap till alla medlemmar i familjen. Vi vill särskilt framhäva varje barns 

rättighet till en familj och en trygg uppväxt. Det är någonting som berör oss båda och som vi 

känner att vi brinner extra för och vill ägna våra kommande yrkeskarriärer åt.  

    Tyvärr råder det, som sagt, brist på familjehem idag och mer kunskap i ämnet och dess 

positiva konsekvenser skulle kunna ge en mer mångsidig bild av uppdraget. Detta skulle i sin 

tur kunna bidra till större intresse för uppdraget. Det är även viktigt att titta närmare på de 

negativa effekterna för att kunna arbeta med preventiva insatser för familjehemmet. Vi hoppas 

genom denna uppsats kunna bidraga till en liten del för förståelsen av påverkan på familjer 

med detta uppdrag. 
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BILAGA 1 
 
Frågor till socialtjänsten: 
 
Bakgrundsinformation 
1. Utbildning? Yrkesmässiga erfarenhet av placeringar?  
 
Placeringar 
2. Hur väljs familjerna ut? Hur får man tag på nya? 
3. Berätta om hur en placering brukar gå till? 
4. Hur introduceras familjen och de ev. fosterbarnen för varandra? 
5. Vilken hänsyn tas till de biologiska syskonen? 
6. Hur följs placeringen upp? 
7. Hur skulle du beskriva ett välfungerande familjehem? 
8. Hur hanterar man separationen då ett barn/ungdom flyttar?  
9. Hur hanteras sammanbrott i familjehem, hur arbetar man med de biologiska barnen? 
 
Hjälp utifrån 
10. Vilken hjälp och stöd får familjen? 
11. Vilka kontakter erbjuds; socialtjänst, skola och BUP? 
 
Barnens roll 
12. Hur uppfattar du barnens upplevelse av att vara fosterhem?  
13. Vad är din erfarenhet av familjen/syskonens förväntningar på placeringen? 
14. Hur mycket anser du att barnen i familjen bör veta om orsakerna till placeringen? 
15. Hur tror du barnen har påverkats av att veta vad den biologiske föräldern har gjort för fel 
och hur har de hanterat detta då denne kommit på besök? 
16. Hur tror ni barnen har påverkats av att få sådan insyn i andra familjers levnad?  
17. Ser du någon skillnad i kön och ålder på syskonen vad gäller hur framgångsrik 
placeringen blir? Tar man hänsyn till detta vid en placering? 
18. Upplever du att barnen för en förändrad syn på sina föräldrar då familjen tar emot en 
placering?  
19. Hur ser relationen ut mellan de biologiska syskonen? Hur har den påverkats? 
 
Det placerade barnet 
20. Hur ser kontakten med barnets biologiska familj ut?  
21. Hur hanteras besök av det placerade barnets föräldrar? 
 
Nätverk 
22. Hur upplever du att familjehemmets kontakt med släkt och vänner påverkas vid en 
placering?  
 
Relationerna i familjen 
23. Anser du att föräldrarna är i behov av stöd i relationen till de biologiska barnen? (så att de 
inte glöms bort i arbetet med barnet med större eller mer tydliga behov?) 
24. Hur upplever du att relationerna inom familjen ändras/påverkas då en placering sker? På 
vilket sätt ändras familjesystemet? Rollerna, kommunikationen, familjejargongen och 
sammanhållningen? 
25. Hur upplever du att familjerna hanterar bråk och konflikter? 
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26. Hur upplever du att familjerna hanterar de eventuella ”hemligheter” de får veta kring det 
placerade barnet? 
27. Tror du föräldrarnas känslor inför det som sker i familjen har påverkat barnen, i så fall på 
vilket sätt? 
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BILAGA 2 

Frågor familjehemmet/jourhemmet: 

 

Bakgrundsinformation 

1. Hur många består familjen av? Ålder? Kön? 

2. Bostadsområde? 

3. Yrke? 

4. Skola? Förskola? Dagis?  

 

Familjehemmet/Jourhemmet 

5. När bestämde ni er för att bli familjehem/jourhem?  

6. Hur togs beslutet, vilka var de bidragande faktorerna? 

7. Hur deltog syskonen i beslutet? 

8. Hur blev placeringen? 

    - Vad har varit bra? 

    - Vad har varit dåligt? 

( För de som har haft flera placeringar: Berätta om en placering som fungerat väldigt 

bra/mindre bra och orsakerna till detta) 

9. Hur har ni hanterat det faktum att barnet någon dag ska flytta ifrån familjen? Eller att barn 

kommer och går i jourhemsfamiljer? 

10. Hur tror ni kontakten med fosterbarnet kommer att se ut i fram tiden? för er? för 

syskonen? 

10,5 Hur ser kontakten ut med barn som varit här i jourhemmet tidigare? 

11. Skulle ni ta samma beslut idag när ni vet vad det innebär att vara familjehem/jourhem? 

 

Hjälp utifrån 

12. Vilken hjälp, stöd och information har ni fått under tiden?  

13. Vilka andra kontakter har ni haft? (Myndigheter, BUP, andra familjer?) 

14. Upplever ni att gränserna mellan det privata och det offentliga suddas ut?  

(i så fall; hur visar sig detta och hur hanterar ni det?) 

 

Relationerna i familjen 

15. Hur har relationerna inom familjen ändrats/påverkats sedan ni blev familjehem/jourhem?  
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15,5 Kan du se vissa subsystem, mindre grupper inom familjen, som bildats eller ändrats? 

Och isåfall hur? 

16. Kan ni se att rollerna i familjen har förändrats? Hur?  

17. Kan ni se att kommunikationen har förändrats och isåfall hur? Har ni öppen eller sluten 

kommunikation, skulle du säga? 

18. Har familjejargongen och sammanhållningen ändrats, i så fall på vilket sätt? 

19. Hur har ni hanterat bråk och konflikter? 

20. Har reglerna inom familjen ändrats? Hur?  

20,5 Hur har ni hanterat det faktum att det kommer in en ny individ som inte är införstådd 

med outtalade regler inom familjen, de som bara finns men aldrig uttalas? Ex ”i vår familj 

visar man inte ilska” el ”i vår familj sköter kvinnorna hushållsarbetet” 

21. Hur har ni hanterat de "hemligheter" ni får veta? och hur har syskonen hanterat detta? 

22. Hur har familjen påverkats? Har ni upplevt att det blivit otryggt, ex att vara jourhem? 

 

Föräldrarnas roll 

23. Hur har era roller som man och hustru påverkats av inträdandet av ett fosterbarn? 

24. Har ditt föräldraskap ändrats? Isåfalll hur? 

25. Vad innebär fosterföräldraskapet för er som föräldrar? 

26. Vad tror du barnen respektive din partner tänker om ditt föräldraskap? har det ändrats? 

vad innebär fosterföräldraskapet för dig, enligt dem? 

27. Tror du föräldrarnas känslor inför det som sker i familjen har påverkat barnen, isåfall hur? 

 

Barnens roll 

28. Hur gamla var syskonen då första barnet kom? 

29. Vad tror du barnen i familjen tycker om att vara fosterhem/jourhem? 

30. Tror ni era barn vill vara familjhem/jourhem då de har familj? 

31. Hur tror du barnen har påverkats av att veta vad den biologiske föräldern har gjort för fel 

och hur har de hanterat detta då denne kommit på besök? 

32. Hur ser relationen ut mellan de biologiska syskonen? Hur har den påverkats? 

33. Hur tror ni barnen har påverkats av att få sådan insyn i andra familjers levnad? Hur har ni 

förklarat varför fosterbarnen inte kan bo hemma? Tror ni barnen har "förlorat sin 

oskuldsfullhet" inför livet? Har lärt sig av livet? 
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34. Kan barnen bråka som vanligt? Med varandra, med fostersyskonen? 

35. Har du upplevt att det är barnen som fostrar? Att syskonen tar ansvar för fosterbarnen, att 

de kommer in i någon gemenskap osv? 

36. Ser du några könsskillnader mellan barnen som kan ha påverkat hur de hanterat den nya 

situationen? Åldersskillnader?  

 

Det placerade barnet 

37. Hur ser kontakten med barnets biologiska familj ut? Problem?  

  

Nätverk 

38. Nära relationer? Släkt? Vänner? Nätverket? Hur har dessa påverkats av placeringen? 

39. Hur har relationen till släkten påverkats? Vad har de haft för åsikter om placeringen? Har 

era roller förändrats inom detta område?(system) 

40. Kan ni se att den eventuella påverkan har inflytande över hela familjesystemet? 
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BILAGA 3 

Hej …. 

 

Vi är två studenter på Socialhögskolan vid Lunds Universitet.  

Vi arbetar just nu med en studie för vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur samspelet mellan familjemedlemmarna i familjehem, såväl som relationerna 

till släkt och vänner påverkas av inträdet av ett familjehemsplacerat barn, samt hur 

familjehem och socialtjänst arbetar med att hantera dessa eventuella svårigheter.  

Vi kommer att studera detta utifrån en systemteoretisk ansats med fokus på relationer, 

kommunikation och familjesystem. 

För att få informationsunderlag till vår uppsats kommer vi att intervjua ett antal familjehem 

samt socialsekreterare som arbetar inom detta område.  

 

Vi kommer att ställa frågor utifrån vårt syfte och vi kommer endast att använde den 

information vi får fram till vår uppsats och inte i någon annan mening. Efter att uppsatsen är 

färdigställd kommer allt vårt intervjumaterial att förstöras. 

Alla intervjuer kommer att anonymiseras och vi kommer inte att publicera detaljer som kan 

röja intervjupersonernas identitet. Intervjupersonerna kan när de vill under samtalet avbryta 

intervjun. Intervjun beräknas ta ca 1 timme.  

 

Vi är mycket tacksamma att vi får träffa Dig och genom intervjun ta del av dina kunskaper 

och erfarenheter inom området.  

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

 

Anna Wadsten  

 

Kristina Wolder  

 

 

Under handledning av; Zhanna Kravchenko 
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