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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga familjehemssekreterare som tagit sig tid och ork 

att medverka i våra intervjuer. Den information de bidragit med har gett oss en större 

inblick i familjehemsvården samt kring arbetet med biologiska barn i familjehem. Vi 

vill även tacka vår handledare Karl Hedman för vägledning och stöd under hela arbetets 

gång.  

 

Stort tack!   

 

Jönköping, januari 2020  

 

Evelina Ström och Stina Zaar  
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Abstract 
Title: Impact is a fact… - A study on family home social workers working methods 

and support and reasoning about the possible impact associated with biological children 

in family homes. 

Authors: Stina Zaar and Evelina Ström  

Tutor: Karl Hedman   

 

The purpose of this study was to examine how family home social workers reflect about 

the biological children of the family home parents and possible ways of working and 

support directed to the biological children. The method used to answer the aim and the 

research questions was semi-structured interviews with six persons that work as family 

home social workers. The study will also be linked to power theory and the theory of 

KASAM. The empirical material was analyzed through a thematic analysis. The 

findings demonstrate that the ways of working of family home social workers with 

biological children in family homes have similarities but also differences. There are no 

general guidelines in the work with biological children which results in a freedom to 

act for the family home social workers. This investigation confirms what past research 

has shown that possible influence of biological children can be both positive and 

negative. The study exhibits improvement possibilities to capture and listen to the 

experiences of biological children because it is important to take the perspective of the 

child into consideration. 

 



 

iii 

Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur familjehemssekreterare resonerar kring 

familjehemsföräldrarnas biologiska barn samt eventuellt arbetssätt och stöd riktat till 

de biologiska barnen. Metoden som använts för att svara på̊ syfte och frågeställningar 

är semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex personer som arbetar som 

familjehemssekreterare. Studien kommer även kopplas till maktteori samt teorin om 

KASAM. Empirin har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att 

familjehemssekreterarnas arbetssätt mot biologiska barn i familjehem har likheter men 

även skiljer sig åt. Det finns inga generella riktlinjer i arbetet med de biologiska barnen, 

vilket medför frihet i handlingsutrymmet hos familjehemssekreterarna. Denna studie 

pekar på vad tidigare forskning har konstaterat att möjlig påverkan på biologiska barn 

kan vara både positiv och negativ. Studien visar på att det finns förbättringsmöjligheter 

kring att fånga upp och lyssna till de biologiska barnens upplevelser, då 

familjehemssekreterarna anser att barnens perspektiv är viktigt att ta i beaktning.  
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1. INLEDNING  

 
I samband med att ett föräldraskap brister och barnet inte kan bo hemma behöver barnet 

ett nytt tryggt hem där god omvårdnad och fostran tillgodoses. Enligt barnkonventionen 

som antogs år 1989 av FN:s generalförsamling, har varje barn rätt till skydd mot fysiskt 

eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller otillåtligt utnyttjande av förälder eller 

annan närstående person och social trygghet (Unicef, 2019). Lagen om fosterbarnsvård 

infördes år 1902 i Sverige där avsikten var att lagen skulle skydda barnen. År 2013 

stärktes barn och ungas skydd i familjehem genom ändring av lagen angående barnets 

bästa (Bergman, 2011). Barnets bästa ska komma i främsta rummet när det gäller 

bemötande och åtgärder mot barn och unga enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Lagen säger även att ett vårdavtal ska tecknas med familjehemmen och socialnämnden 

gällande barnet. Det ska ges utbildning till familjehemmen. Barnet som placerats ska 

ha tillgång till egen socialsekreterare som i sin tur ansvarar för kontakt mellan barnet 

och socialsekreteraren. Det är tydligt vad som skall erbjudas ett barn som av 

socialtjänsten placeras in i ett familjehem. När det gäller stöd och arbetssätt gällande 

biologiska barn i familjehem är det inte lika tydligt.  

 

När ett främmande barn flyttar till ett familjehem förändras relationerna inom 

familjehemmet. Detta är något som Höjer (2001) skriver i sin avhandling där hon 

undersöker hur familjehemsföräldrarnas uppfattning kring åtagandet att vara 

familjehem. Höjer beskriver hur relationer i ett familjehem influeras av den nya 

familjekonstellationen och att detta är av betydelse för alla som har med familjehemmet 

att göra och även för den fortsatta barnavården. Höjer (2001) tar upp i sin studie att en 

fjärdedel av de medverkande föräldrarna som tar emot barn upplevde att de blev 

tillräckligt tillgängliga för sina egna barn. Detta då familjehemsföräldrarna ansåg att 

uppdraget även medför trötthet och utmattning vilket i sin tur kan påverka de biologiska 

barnen på ett ogynnsamt sätt. Avhandlingen tar upp att om de biologiska barnen känner 

sig delaktiga ökar chanserna för att placeringen skall bli lyckad i familjehemmet. I 

samband med placering av ett barn i ett familjehem, oavsett tidsaspekt, kan bidra till att 

de biologiska barnen får höra och ta del av händelser som de placerade barnen varit 

med om. Det i sig kan ge positiva effekter så som empati och förståelse men 

berättelserna kan även vara svåra att bära för de biologiska barnen (Nordenfors, 2016). 
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Tidigare forskning kring hur familjehemsföräldrarnas biologiska barn upplever 

familjehemsomsorgen är begränsad då majoriteten av forskningen som gjorts på ämnet 

har varit riktat till familjehemsföräldrarna. Det är med andra ord inte de biologiska 

barnen själva som berättar utan familjehemsföräldrar som beskriver hur de tror att deras 

barns upplevelse kring att vara familjehem. 

 

1.1 Problemformulering  
 

Det har framkommit utifrån forskning, vanligast i form av sekundärinformation, att 

intresset för de biologiska barnen i familjehem är liten. Detta trots att det går att 

konstatera att de biologiska barnen fyller en viktig funktion för en lyckad placering. Det 

har framkommit att viktiga delar i en lyckad familjehemsplacering är om de biologiska 

barnen känner delaktighet och medbestämmande.  Hur familjehemssekreterare arbetar 

mot de biologiska barnen i familjehem, vilket stöd som ges samt hur 

familjehemssekreterarna resonerar kring hur biologiska barn påverkas är därför 

intressant att undersöka. Att ta reda på hur familjehemssekreterarna arbetar för att hela 

familjen och dess medlemmar ska känna sig involverade i åtagandet att vara 

familjehem.   
 

1.2 Syfte   
 
Studiens syfte är att undersöka hur familjehemssekreterare resonerar kring möjlig 

påverkan på familjehemsföräldrarnas biologiska barn samt eventuellt arbetssätt och 

stöd riktat till de biologiska barnen. Genom detta vill vi få en ökad förståelse kring 

ämnet som i sin tur kan bidra till kunskap genom fortsatt forskning.   
 

1.3 Frågeställningar  
 
Undersökningens frågeställningar är följande:   

• Hur ser familjehemssekreterarnas arbetssätt och stöd ut riktat till de biologiska 

barnen i familjehem som tar emot placeringar av barn från socialtjänsten?   

• Hur resonerar familjehemssekreterarna kring möjlig påverkan på de biologiska 

barnen kopplat till att växa upp i ett familjehem?   
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2. BAKGRUND   

2.1 Definitioner    
I detta avsnitt förklaras de begrepp som förekommer i studien.  

 

Familjehem – I denna uppsats avses familjehem vara ett enskilt hem som på uppdrag 

av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran.  

 

Familjehemssekreterare - Socialtjänstens anställda socialsekreterare som utreder, 

utbildar och rekryterar familjehem. Familjehemssekreterare kan även ge hjälp och stöd 

till familjehemmet och medverkar vid överväganden av familjehemsvården.  

 

Familjehemsföräldrar - Avser en person som av socialnämnden fått i uppdrag att ta 

hand om ett barn som inte är dennes biologiska. Uppdraget utförs i det egna hemmet.  

 

Biologiska barn – I denna uppsats avses biologiska barn vara familjehemsföräldrarnas 

biologiska barn.  

    

Placerade barn – I denna uppsats avses placerade barn vara barn som har placerats av 

socialtjänsten i ett familjehem. 
 

2.2 Familjehemsvård i Sverige  
 
Barn och unga som är i behov av heldygnsinsatser placeras i de flesta fall i familjehem. 

Av de barn och unga som någon gång fick en insats under 2018 blev 23 100 placerade 

i familjehem (Socialstyrelsen, 2018). Vanligtvis placeras barn i enlighet med 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vilket är en så kallad frivillig placering. Detta innebär 

att det finns ett samtycke från vårdnadshavarna. Det är inte alla gånger som 

vårdnadshavarna ger sitt samtycke utan de kan motsätta sig en placering. Då kan 

socialtjänsten begära ett omhändertagande från socialnämnden enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52). Placering under tvång kan 

genomföras om det finns tillräcklig stark misstanke om att ett barn far illa i sin familj 

(familjehemmet.se, 2019). Placering i familjehem är den vanligaste placeringsformen 

av vård utanför hemmet för barn och unga. Familjehemsutredningen kan variera och se 
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olika ut mellan olika kommuner. Tidsaspekten kan växla mellan en kortare period till 

en längre tid i barnets uppväxt. Det görs en noggrann utredning i samband med en 

familjehemsplacering kring familjens förutsättningar och förmågan att möta upp barnet 

och dennes problematik. I en familjehemsutredning ingår intervjuer, samtal och 

registerutdrag. Det ingår även hembesök för matchning av aktuellt barn 

(Socialstyrelsen, 2018).  
 

3. TIDIGARE FORSKNING 
 
I denna del kommer det läggas fram tidigare forskning som är av relevans för studiens 

syfte och problemformulering. Både svensk och internationell forskning kommer att 

presenteras. Kapitlet har delats in i olika teman vilka är tillvägagångssätt för utredningar 

av ett familjehem, faktorer som främjar respektive hämmar hållbara placeringar samt 

familjehemmets dynamik och god matchning. 
 

3.1 Tillvägagångssätt för utredningar av ett familjehem   
 
Tillvägagångssättet i genomförandet av familjehemsutredningar varierar mellan 

kommuner. Vanligt förekommande metoder som familjehemssekreterare använder sig 

av är Kälvestensmetoden eller PRIDE-programmet. Vilken av dessa två som används 

beror på vilken metod de fått utbildning kring från sin arbetsplats. Det första som görs 

är att familjehemssekreterare kontaktar och informerar om familjeuppdraget och hör på 

familjens motiv och familjesituation. Hembesök görs vilket anses som viktigt då man 

får en överblick kring hemförhållanden, relationer mellan familjemedlemmar samt om 

alla familjemedlemmar är villiga att ingå i antagandet av att bli familjehem. Steget som 

följer efter ett godkänt hembesök är intervju där utgångspunkten är att få reda på om 

familjen har ett överskott socialt och känslomässigt för det placerade barnet att ta del 

av. Här försöker man få till en intervju med familjens egna barn. Familjen får därefter 

återkoppling angående bedömningen som genomförts där det ibland kan behövas 

kompletterande utredning. Även subjektiva bedömningar görs, vilket innebär att man 

till exempel granskar brottsregister av familjehemsföräldrarna och om det har betydelse 

för uppdraget som familjehem (Rasmusson & Regnér,2013). Familjehemssekreterarens 

arbete handlar följaktligen om att testa normer och bedöma gränser för vad som är 
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godtagbart (Rasmusson & Regnér, 2013). Enligt 6 kap 6c § SoL (SFS 2001:453) har 

socialtjänsten ett ansvar för att tillgodose den utbildning som familjehem och jourhem 

har behov av när de ska ta emot placerade barn. Socialtjänsten ska även enligt 6 kap 7a 

§ SoL (SFS 2001:453) se till att det finns råd, stöd och övrig behövlig hjälp som 

familjehemsföräldrar kan behöva.  

 

I rapporten “Bedömningar vid rekrytering av familjehem” – En systematisk 

kunskapsöversikt, från institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete 

(Socialtjänsten, 2009) beskrivs och granskas internationella metoder för 

familjehemsutredningar. Syftet med detta är att bedöma vilka metoder som går att 

genomföras i samhället i Sverige. Tidigare togs det upp att Sverige främst använder sig 

av de två metoderna Kälvestensmetoden och PRIDE-programmet. Dessa metoder är 

dock inte vetenskapligt utvärderade (Socialtjänsten, 2009).  
 

3.2 Faktorer som främjar respektive hämmar hållbara placeringar  
 
Gilbertson och Barber (2003) belyser i sin studie olika faktorer som gör att en placering 

av ett barn i familjehem blir lyckad. En av de faktorer som Gilbertson och Barber (2003) 

presenterar är vikten av en god relation mellan socialsekreteraren och familjehemmet. 

Studien visar att när socialsekreteraren regelbundet gett familjen stöd och rådgivning 

har det resulterat i en placering som i hög grad inte blivit avbruten (Gilbertson & Barber, 

2003). Stöd och rådgivning kan ske i form av professionell vägledning, att familjen får 

ta del av planeringen för placeringen samt att familjen före placeringen sker ges en god 

förberedelse (Gilbertson & Barber, 2003). Att en god relation är av vikt är någonting 

som även Macgregor (2006) tar upp i sin forskning kring vad som krävs för en lyckad 

placering. Inom ramen för det känslomässiga stödet talar han kring vikten av att 

socialsekreteraren ringer upp familjehemmet på överenskomna tider samt att ha en 

öppen och ärlig relation är viktigt för placeringens resultat. I de fall där familjehemmen 

inte upplevde en god relation till socialsekreteraren berodde det på att familjehemmet 

inte kände sig respekterade av socialsekreteraren eller att de ej var anträffbara när de 

sökte dem (Macgregor, 2006).   
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En annan aspekt som är viktig är det stöd som ges till de biologiska barnen i 

familjehemmet. För att det placerade barnet ska trivas i familjen beskriver Hedin, Höjer 

& Brunnberg (2012) i sin studie att det är betydelsefullt att de biologiska barnen i 

familjehemmet skapar en god relation till barnet som placerats. Skapar barnen en god 

relation till varandra kan det bidra till att det placerade barnet upplever tillhörighet och 

trygghet till familjehemmets medlemmar (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012).    

 

En anledning till att socialsekreterare inte kan ge familjehemmen det stöd som de 

önskar är enligt Vinnerljung (1996) att arbetsbelastningen inom socialtjänsten är för 

hög. Det resonemanget stöds även av Börjeson och Håkansson (1990) som i sin rapport 

beskriver samma fenomen. Ett flertal tillsynsmyndigheter har uttryckt kritik mot 

kommunernas arbetssätt gällande familjehemsvården. Kritiken handlar bland annat om 

brister i uppföljningsarbetet med placeringar, otillräcklig utbildning för 

familjehemsföräldrarna samt låg kvalitet på familjehemsutredningarna (Vinnerljung, 

1996). Det krävs att familjehemmet erbjuds olika stöd i form av ekonomiskt, praktiskt, 

psykologiskt, socialt och samhällets stöd. Vad för typ av hjälp som erbjuds från 

socialtjänsten är därför av stor vikt för hur familjehemsplaceringen blir (Brown & 

Bednar, 2006).  
 

3.3 Familjehemmets dynamik och god matchning   
 
Att gå från ett hem till ett familjehem innebär en omställning för hela familjen. Detta 

genom att familjestrukturen och relationerna förändras. Alla involverade påverkas av 

antagandet då både föräldrarnas och barnens vardag ändras i familjehemmet. Alla i 

familjen måste anpassa sig till de nya omständigheterna. Nordenfors (2006) beskriver 

att det kan kännas omvälvande för alla medlemmar när beslut om att bli familjehem tas 

då det skapas nya situationer som är svåra att förbereda sig på. I sin avhandling har 

Nordenfors (2006) gjort en studie på hur de biologiska barnens uppfattning är kring att 

vara familjehem och växa upp tillsammans med ett placerat barn. I studien kommer det 

fram att de biologiska barnen har upplevt både positiva och negativa delar i antagandet 

av att vara familjehem. Positivt är att en del av de biologiska barnen i studien beskriver 

de placerade på ett kärleksfullt sätt, då de ser de placerade barnen som “riktiga” syskon. 

Det som sågs mer negativt var att många av de biologiska barn som deltog i studien 
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upplevde att de förlorade egen tid med sina föräldrar. Detta eftersom det placerade 

barnet tog upp mycket av föräldrarnas tid och energi (Nordenfors, 2006).   
 

I en amerikansk studie av Younes (2007) beskrivs det hur de biologiska barnen 

påverkas av att bo i ett familjehem. Det beskrivs även hur de biologiska barnen anpassar 

sig till de nya familjemedlemmarna.  Vad som framkommer av studien är att de 

biologiska barnen kunde bli påverkade både positivt men även negativt av att bo i 

familjehem. De positiva upplevelserna som framkom i denna studie var att de 

biologiska barnen lärt sig mycket om människor och om livet. De negativa 

upplevelserna som kommer fram i studien var att de biologiska barnen kan uppleva 

brist på föräldrarnas uppmärksamhet samt mycket stress i hemmet.    

 

Twigg (1994) skriver i sin studie “The unknowed soldiers of foster care” att relationen 

mellan det biologiska barnet och det placerande barnet har en avgörande roll. Om 

relationen var bra sinsemellan resulterade det till att omställningen till att vara 

familjehem gick bättre för hela familjen. Det kan uppstå problem om det inte finns en 

förståelse för att matcha barn med familj, då dynamiken har en betydande roll. Twigg 

(1994) skriver att många familjehemssekreterare inte tar familjehemmets dynamik i 

beaktning inför placering av ett barn. Familjehemssekreterarna vet inte om barnet 

passar in i dynamiken i familjehemmet. Det kan alltså leda till problem för det placerade 

barnet men även för familjehemmet om det finns en bristande matchning mellan 

placerat barn och familjehem från familjehemssekreterare (Twigg, 1994).    

 

Några andra som också tar upp matchning som en viktig del är Brown och Bednar 

(2006). I sin studie beskriver de att en av orsakerna till att placeringen blir instabil är 

bristande matchning från familjehemssekreterarna. Vilket kan leda till att det placerade 

barnet inte får den vård den behöver. Detta kan bero på att placeringen sker för snabbt 

vilket bidrar till obalans i familjehemmet (Rostill-Brookes, Larkin & Chuhrchman., 

2011). En annan faktor som kan leda till instabilitet i en familj är att det är en stor brist 

på lämpliga och bra familjehem, som är utredda att matcha barnet med. På grund av 

denna brist kan det bidra till att socialtjänsten behöver göra snabba och akuta 

placeringar av barn in i familjehem (Socialstyrelsen, 2009).   
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning   
 
Sammanfattningsvis kan vi se genom tidigare forskning att kontakten mellan 

familjehemssekreterare och familjehem kan ha stor påverkan för hur placeringen blir 

samt relationerna inom familjen. Det framkommer även att relationen mellan 

familjehemmets egna barn och det placerade barnet är av betydelse för en lyckad 

placering. Detta för att även det placerade barnet som kommer in i familjen ska känna 

tillhörighet i familjehemmet (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012). Regelbundet stöd och 

rådgivning från socialsekreterare har effekter på om placeringen av barnet blir avbruten 

eller ej. Denna rådgivning kan vara professionell vägledning, att familjen får vara 

delaktiga i planeringen samt att det ges en god förbindelse för placeringen (Gilbert & 

Barber, 2003). God matchning från familjehemssekreteraren gällande placerat barn och 

familjehem är en förutsättning för att minimera riskerna för avbruten placering. 

Familjehemmets dynamik har en betydande roll som ska tas i beaktning för att 

omställningen ska gå så bra som möjligt för hela familjen (Twigg, 1994).    

Av den forskning som vi hittat framkommer det vilka förutsättningar som bidrar till god 

placering samt betydelsen av stöd och hänsyn till familjehemmet. Det som tycks saknas 

är forskning som rör familjehemssekreterares arbetssätt riktat till de biologiska barnen 

samt kring hur de professionella tänker kring de biologiska barnens situation. Med det 

som utgångspunkt avser denna studie tillföra ny kunskap till ämnet 

familjehemsplaceringar. 

 

4. TEORI 
 
I detta avsnitt redogörs studiens teoretiska utgångspunkter, som kommer att användas 

för att analysera empirin. Först kommer teoretiska perspektiv på makt att presenteras 

utifrån Foucaults maktteori. Därpå presenteras teorin om känsla av sammanhang 

(KASAM) vilken är framtagen av Antonovsky. Avslutningsvis kommer en motivering 

av teorierna att diskuteras.   
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4.1 Maktbegreppet  
 
I diskussioner kring makt dyker ofta namnet på den välkände fransmannen Paul-Michel 

Foucault upp. Han var en forskare och författare som hade ett intresse för olika fält så 

som filosofi, sociologi och socialt arbete. Foucaults teorier om makt fick stort 

genomslag under senare delen av 1900-talet. Han analyserade makt utifrån hur den 

uppstår, hur den tillämpas och hur den motverkas. Utifrån sina studier drog Foucault 

vissa slutsatser kring maktens roll. Han menade att makt inte är något som en person 

har, utan är något som utövas av personer (Sköldberg, 2014). I enlighet med Foucaults 

maktteorier talar Franzén (2005) om makt utifrån ett relationellt maktbegrepp. Grunden 

i detta begrepp bygger på förmodanden av att makt äger rum i alla relationer och det är 

utifrån relationerna som makt verkar. Swärd och Starrin (2008) beskriver att makt kan 

definieras utifrån maktutövningen i sig, det vill säga att handlingen betonas. Exempel 

kan vara möjligheten till att få sin vilja igenom i en situation trots att det kan strida mot 

den andra partens vilja.  En annan definition Swärd och Starrin (2008) talar om kopplat 

till makt är tillgången till maktresurser som exempelvis tvångsmedel eller rätten att fatta 

beslut om placering. Makt kan ha både positiva och negativa effekter men är i sig själv 

värdeneutral vilket betyder att makten varken behöver vara positivt eller negativt laddad 

(Skau, 2007).    
 

Skau (2007) beskriver makt som möjligheten att få “sin vilja” igenom. Detta perspektiv 

är viktigt att ha i åtanke när man ser till maktaspekten kopplad till klient och den 

professionelle. Möjligheten till makt i denna situation finns till den professionelles 

fördel och är oftast den part som får “sin vilja” igenom då den professionella besitter 

mer makt och kunskap till skillnad från klienten. Att få “sin vilja” igenom behöver dock 

inte i alla fall innebära en konflikt utan kan även innebära att klienten och 

socialarbetarens viljor sammanfaller. Ett exempel kan vara att både familjehemmet och 

familjehemssekreteraren arbetar för att en god placering skall äga rum. Trots att båda 

parter har samma vilja uppstår det ofta konflikter vilka kan vara dolda eller öppna 

mellan parterna. Parterna kanske har samma mål i sikte men olika uppfattningar kring 

vad som krävs för att nå målet eller vad som är målet (Skau, 2007).    
 

Inom familjehemsvården är det familjehemssekreteraren som har den största tillgången 

till makt. Det beror bland annat på att familjehemssekreteraren har tillgång till 
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kunskapen, professionaliteten och organisationen. Maktrelationen mellan parterna är 

ojämn men det betyder inte att klienterna är helt maktlösa. Foucault menar att där det 

finns makt finns också motstånd även kallat motmakt. På så sätt kan synen på makt vara 

hoppingivande och utgöra uppmaning till handling (Sköldberg, 2014). Klienten som 

känner sig i underläge kan utöva motmakt genom att exempelvis vägra (Swärd & 

Starrin, 2008). Motmakt är ett sätt för klienten att reagera på den obalans som finns 

kopplat till makt. Känner man sig som klient inte lyssnad till kan det leda till att klienten 

utvecklar passiva och individuella motmaktstrategier (Swärd & Starrin, 2008).  

 

Oavsett hur en myndighet arbetar går det inte att komma ifrån att maktutövning kommer 

att äga rum, vilket är nödvändigt för att myndigheter skall kunna hjälpa. Det gäller dock 

att vara uppmärksam på att maktskillnaden finns för att ett missbruk av makt inte skall 

ske, vilket skadar klienten istället för hjälper. När en familj blir familjehem blir familjen 

tvungen att dela med sig av sitt privata liv till socialtjänsten. Familjen blir tvungen att 

svara på de frågor som myndigheten kräver, vilket gör att familjen hamnar i en utsatt 

situation (Skau, 2007). Att familjen delar med sig att sitt liv krävs utifrån två aspekter. 

Den ena är för att myndigheten behöver ha information om familjen för att kunna hjälpa 

familjen. Den andra aspekten handlar om att viss information krävs utifrån de 

bestämmelser som finns för att familjehemsvård skall kunna bedrivas (familjehemmet, 

2019). I det tidigare nämnda exemplet blir det tydligt utifrån maktaspekten att kunskap 

påverkar relationen mellan klient och professionell (Skau, 2007).   

 

Payne (2015) klargör att synen på socialt arbete går ut på att skapa bästa möjliga mående 

för klienten. För att det skall ske krävs det att socialtjänsten hjälper klienten att få makt 

och kontroll över sin livssituation. Målet är att skapa en trygg plattform där klienten 

känner sig bekväm utan att stora maktobalanser till klientens nackdel råder.    
 

4.2 KASAM – Känsla av sammanhang 
 
Antonovskys (2005) känsla av sammanhang är ett begrepp som mäter förmågan att 

hantera svårigheter och stressiga livssituationer. Antonovsky menande att en individ 

blir mer motståndskraftig mot negativa motgångar i livet om personen har en hög känsla 

av sammanhang. Detta perspektivet är salutogent vilket innebär att tonvikten läggs på 
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hälsobringande faktorer, så kallade “friskfaktorer”, det som gör att en människa orkar 

gå vidare trots svåra motgångar i livet. Den amerikanskfödde sociologen, Antonovsky 

intresserade sig för varför vissa människor klarar sig även fast de varit med om 

allvarliga svårigheter i livet. Antonovsky undersökte kvinnor som hade överlevt 

koncentrationslägren under andra världskriget och såg att en hög procentsats 

fortfarande hade en god psykisk hälsa. Antonovsky funderade på hur det kommer sig 

att vissa personer klarar av påfrestningar medan andra människor inte gör det när de 

drabbas av samma situationer. Antonovsky undersökte om miljö och arv utgjorde 

betydande faktorer (Antonovsky, 2005). Dessa kvinnor i koncentrationslägren 

inspirerade Antonovsky till forskning som sedan ledde fram till teorin om känsla av 

sammanhang och det välkända begreppet KASAM. Känsla av sammanhang är en teori 

som består av tre olika delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Balansen 

mellan dessa påverkar hanteringen av svåra livssituationer och måendet, då de 

tillsammans skapar känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005).   
 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är alla nödvändiga delar. Antonovsky 

nämner dock att meningsfullhet är den viktigaste beståndsdelen då begriplighet och 

hanterbarhet bygger på meningsfullhet och är en förutsättning för att begriplighet och 

hanterbarhets långvarighet. Med meningsfullhet blir individer engagerade vilket i sin 

tur leder till förståelse och förmåga av att inhämta resurser. Antonovsky beskriver 

begriplighet som viktigast efter meningsfullhet (Antonovsky, 2005).   

 

Nedan förklaras begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.  

Begriplighet   
En hög känsla av begriplighet hos människan kan kort sammanfattas som förståelse och 

förmåga att bedöma och förklara olika situationer och händelser. Motsatsen till 

begriplighet är att något är kaotiskt, överraskande, oförklarligt och slumpmässigt. 

Begriplighet växer fram genom att förstå hur världen fungerar genom erfarenheter 

vilket bidrar till ökad förmåga av förutsägbarhet. Hög begriplighet har en stark koppling 

till tydlighet och struktur samt förmåga att ordna eller förklara när oförutsägbara 

situationer sker. Personer med hög begriplighet kan när motgångar så som krig eller 

död inträffar göra dem begripbara (Antonovsky, 2005).    
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Hanterbarhet   

Hanterbarhet handlar om hur och i vilken utsträckning en person upplever att det finns 

resurser att använda sig av för att vara kapabel att möta olika situationer. För att hantera 

händelser som är olyckliga i livet, där man kan känna sig som ett offer, behövs en hög 

känsla av hanterbarhet. Hanterbarheten ger en insikt om att situationen går att reda upp, 

att man kommer klara sig och att det inte kommer vara för alltid. Resurserna som 

Antonovsky tar upp kontrolleras av personen själv eller av andra som exempelvis 

familj, vänner eller andra i livet som man har förtroende för (Gassne, 2008). En person 

som har en låg hanterbarhet har ofta en känsla av att livet är orättvist och att dåliga 

saker som händer inte går att kontrollera. De har en känsla av att det kommer vara 

olycksförföljda under hela livet. Om en person ser på situationer i livets olika situationer 

som värdefulla utmaningar och erfarenheter har man som person istället en hög 

hanterbarhet (Antonovsky, 2005).  
 

Meningsfullhet   

För att uppnå god meningsfullhet är det av betydelse att personen känner sig 

uppmärksammad och viktig, att uppgifter som ges förstås och accepteras samt att 

individen känner ett ansvar över sitt handlande. En risk med om andra bestämmer vad 

en individ ska eller inte ska göra är att denne objektifieras och nivån av KASAM kan 

då bli låg. Meningsfullhet är en förutsättning för att det ska skapas motivation samt för 

att världen ska uppfattas som positiv, förutsägbar och begriplig. Det är då 

meningsfullhet skapas. Detta är det mest centrala begreppet då den ger motivation att 

söka en lösning på de krav som en situation ställer. Det går dock inte att skapa detta 

utan delaktighet och medbestämmande i en miljö som är uppskattande och med ett 

socialt värdesättande av personen i fråga. Hur man ser på viktiga händelser i livet skiljer 

sig mellan en med hög och låg nivå av KASAM. De med hög nivå beskriver ofta 

händelser som meningsfulla utmaningar medan de med låg känsla av sammanhang ofta 

beskriver liknande situationer som fulla av problem och besvärande (Antonovsky, 

2005).   
 

KASAM under uppväxten  

Hur KASAM utvecklas hos personer kan påverkas av olika faktorer och förhållanden. 

KASAM kan komma att påverkas av föräldraskap och uppfostran samt hur stor del som 
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barnet själv har fått chans att komma till tals. Även vilken socioekonomisk status och 

graden av regler samt bestraffningar kan komma att ha effekter på känslan av 

sammanhang och hur det utvecklar sig genom uppväxten (Antonovsky, 

2005).  KASAM beskrivs som flexibelt och i ständig utveckling under ungdomsåren, 

dock beroende på vilka biopsykosociala faktorer som barn eller ungdomar ställs inför. 

Det är under början av tonåren som KASAM blir stabilt och förblir ungefär på den 

nivån fortsatt i livet. Denna nivå av KASAM kan komma att påverkas, men då av något 

mer livsavgörande som exempelvis sjukdom eller olycka. Att höja sin KASAM senare 

i livet, av någon som har låg eller måttlig nivå, är något som Antonovsky inte tror att 

en person gör. Han menar att en person kan sänka nivån ytterligare under senare delar 

av livet. Anledningen till detta resonemang av Antonovsky är att personer med låg 

KASAM undviker situationer som kan påverka att nivån höjs, de håller sig borta från 

stressorer som de vet påverkar dem (Gassne, 2008).   
 

4.3 Motivering av teorier   
 
Målet för familjehemssekreterare är att skapa bästa möjliga förutsättning för 

familjehemmen de arbetar med. Att bli familjehem innebär att man som familjehem 

hamnar i underläge utifrån maktaspekten. I relationen mellan familjehemssekreterare 

och familjehem gäller det att arbeta för att båda parter ska känna att den önskan man 

har tas hänsyn till. Det gäller inte endast de vuxna utan även barnen i familjehemmet. 

Det är av vikt att skapa en plattform där alla känner sig bekväma trots att en 

maktobalans råder mellan parterna. Med grund i det som tagits upp gällande makt och 

maktfördelning finns ett intresse för att redogöra hur detta påverkar arbetet med 

biologiska barn i familjehem. Genom att få en känsla av sammanhang där de biologiska 

barnen begriper och har förståelse för ansvaret som familjen har gentemot det placerade 

barnet så finns det studier som menar att placeringen fungerar bättre. Om det görs 

begripligt för de biologiska barnen varför de placerade barnen bor hos dem kan de 

hantera situationerna som uppstår bättre. De biologiska barnen kan då också utveckla 

en meningsfullhet om varför det är viktigt för de placerade barnen att bo hos dem. I 

resultatet och i diskussionen kommer denna studie visa hur KASAM och makt kan 

förstås utifrån familjehemssekreterarnas syn och arbetssätt kopplat till de biologiska 

barnens perspektiv.  
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5. METOD 
 
Avsnittet som följer syftar till att ge en förståelse till hur genomförandet av uppsatsen 

har sett ut. I avsnittet kommer följande delar att presenteras, forskarnas förförståelse 

inom ämnet, urvalet, val av forskningsmetod, datainsamling, bearbetning av data, 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, samt etiska överväganden.   
 

5.1 Förförståelse   
 
Vi som forskare i den här uppsatsen gick in i arbetet med liknande perspektiv. Vi är 

båda uppvuxna i familjer som varit familjehem och jourhem som biologiska barn. Det 

gör att vi besitter en förförståelse i ämnet och skapar ett perspektiv som är påverkat av 

våra tidigare erfarenheter som biologiska barn i familjehem. Vi tror att våra tidigare 

erfarenheter kan tillföra något positivt till studien men det är viktigt att vi är 

uppmärksamma på våra tidigare erfarenheter så att det inte färgar vår studie negativt. 

Negativa aspekter av den förförståelse vi besitter är att vi exempelvis under intervjun 

kan ställa frågor kopplat till eget intresse eller ledande frågor. För att få en djupare 

kunskap inom ämnet tog vi del av litteratur och tidigare forskning kopplat till ämnet 

innan studien påbörjades som ett komplement till den tidigare erfarenhet vi har.   
 

5.2 Urval   
 
I studien ingår familjehemssekreterare med olika lång erfarenhet av att jobba med 

familjehem, allt från 2–37 års erfarenhet. Intervjupersonerna är mellan 42–64 år gamla 

och samtliga är kvinnor. Vi valde att göra ett tvåstegs-urval, då tanken var att undersöka 

socialsekreterare som jobbar med familjehemsplaceringar (Bryman, 2018). För att få 

tag i enhetschefernas mejladresser kontaktades de utvalda kommunernas kontaktcenter.  

 Ett mejl skickades sedan ut till socialförvaltningens enhetschefer, som i sin tur tog 

frågan vidare till familjehemssekreterarna. De socialsekreterare som var villiga att ställa 

upp i studien blev ombedda i informationsbrevet att höra av sig till oss. Vi valde att 

begränsa oss i antalet personer som intervjuades till sex personer. En anledning till det 

var att det var svårt att få tag i intervjupersoner som ville ställa upp i vår studie en annan 
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var tidsaspekten. Hur många familjehemssekreterare som fick förfrågan att delta i 

studien går inte med säkerhet att veta. Detta eftersom förfrågan om deltagande mejlades 

ut till enhetscheferna som i sin tur tog frågan vidare till de anställda. I en del fall fick vi 

svaret att de ej hade möjlighet att delta i studien på grund av tidsbrist, de påpekade dock 

att ämnet för studien var intressant och relevant. Vårt mål var att intervjua endast 

personer i Jönköpings län men i och med svårigheter att hitta personer som ville delta i 

intervjun var en person i studien från Västra Götalands län.  
 

5.3 Val av forskningsmetod   
 
Vi vill få en bild av hur familjehemssekreterare resonerar kring arbetet med biologiska 

barn. Därför har det valts en kvalitativ studie med intervjuer för att få fram data. En 

kvalitativ studie fokuserar på att förstå hur intervjupersonen tänker kring ett ämne vilket 

vi är intresserade av att ta reda på (Bryman, 2018). Leppänen (1996) skriver kring 

svårigheterna med intervju som metod. Han nämner att det finns en tendens att 

intervjupersonerna idealiserar sig själva och framställer sig på ett sätt som gynnar dem. 

Detta är något vi tagit i beaktning under insamlingen av data i studien.  
  

5.4 Datainsamling  
 

Datainsamlingen som uppsatsen bygger på består av intervjuer med 

familjehemssekreterare. Intervjumetoden som använts i studien är semistrukturerade 

intervjuer. I en semistrukturerad intervju har intervjupersonen stor frihet att formulera 

svaren som personen vill. Frågorna som ställs behöver inte vara i en viss ordning utan 

forskaren utgår ifrån olika teman som skall besvaras, vilket kan kallas för intervjuguide 

(Bryman, 2018). Önskar forskaren ställa följdfrågor går det bra i denna typ av intervju. 

Semistrukturerade intervjuer är flexibla vilket anses användbart i en studie som denna. 

Intervjuguiden konstruerades när datainsamlingen var gjord. Grunden till 

intervjuguiden som arbetades fram var studiens syfte och frågeställningar. Teman som 

använts i intervjuguiden har varit hur familjehemssekreterarens arbetssätt ser ut före en 

placering, under en placering och efter en placering i relation till biologiska barn i 

familjehem.     
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Innan intervjun informerades intervjupersonerna om vad studien ska handla om samt 

de etiska principerna redogjordes för dem. Platsen för var intervjun skulle äga rum fick 

intervjupersonerna själva välja ut. Det är viktigt att miljön för intervjun är en plats där 

både intervjuare och intervjupersonen känner sig trygga, därför fick intervjupersonerna 

bestämma plats för intervjun (Hallin & Helin, 2018). I de flesta fall (5/6) gånger 

utfördes intervjun på familjehemssekreterarnas egna kontor, vilket är en bra plats då 

intervjun kunde hållas ostörd både från andra människor och annat som kan distrahera 

en intervju (Hallin & Helin, 2018). Målet var att inte ha någon intervju per telefon då 

man i telefonsamtal inte kan se den intervjuade personens kroppsspråk. En annan 

nackdel är även att man inte kommer människor lika nära som om man träffar de ansikte 

mot ansikte (Hallin & Helin, 2018). Då det var svårt att få tag på personer som kunde 

ställa upp i studien fick en intervju göras via telefon. I snitt tog varje intervju 60 minuter 

att genomföra och frågorna i intervjuguiden blev besvarade under intervjuerna. 

Eftersom hela intervjun kunde lyssnas på i efterhand skrev författarna minimalt med 

anteckningar under intervjun. Istället fokuserade vi på att lyssna in vad som sades.   

 

Efter att intervjuerna var gjorda transkriberades dessa. Att transkribera en intervju 

innebär att författarna skriver ner ordagrant vad som sagts under intervjun (Hallin & 

Helin, 2018). På grund av tidsbrist transkriberades inte hela intervjun utan det tog 

endast med det som ansetts relevant till studien. Intervjuerna delades upp oss emellan 

för transkribering. Efter avslutad transkribering lästes texterna igenom för att hitta 

eventuella fel och ges chansen att höra intervjun en gång till. Under en analys av en 

kvalitativ studie kan fel uppstå genom att tolkningsfel görs eller att man tar bort delar 

vilka är av vikt för studien. För att minimera risken att missuppfattningar skulle ske 

valde lyssnades materialet igenom var för sig och sedan tillsammans (Hallin & Helin, 

2018). 
 

5.5 Bearbetning av data  
 
Under transkriberingsarbetet påbörjades analysprocessen. När materialet hade 

transkriberats lästes det igenom flertalet gånger. En tematisk analys användes i arbetet 

med den insamlade data. Den tematiska strategin är en av de vanligaste när det handlar 

om att analysera ett intervjumaterial. Tillvägagångssättet inom den tematiska analysen 
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går ut på att identifiera begrepp och att analysera dessa och till sist att hitta teman i 

datamaterialet som samlats in (Hallin & Helin 2018). Braun och Clarke (2006) redogör 

för riktlinjer angående hur en tematisk analys kan utarbetas i form av återkommande 

faser. Nedan kommer dessa faser att redogöras för samt hur tillvägagångssättet sett ut 

för att bearbeta och analysera data.   

Fas nummer ett benämner Braun och Clarke (2006) vara ”Familiarizing yourself with 

your data” vilket innebär att bekanta sig med materialet som samlats in. För att bli 

bekant med materialet har det transkriberats. Under transkriberingstiden skrevs det även 

ner minnesanteckningar var för sig på idéer vilka kom upp utifrån intervjumaterialet.  

 

Fas nummer två rubriceras ”generating initial codes” vilket bygger på att skapa koder 

utifrån de idéer som kommit upp under första fasen i analysprocessen. Med koder i 

denna kontext åsyftas de mest intressanta tankar som uppkommit utifrån 

intervjumaterialet där koderna består av meningar och fraser (Braun & Clarke, 2006). 

För att komma fram till dessa koder valde vi att jämföra de anteckningar vi gjort var för 

sig under transkriberingsprocessen. Genom detta arbetssätt kunde vi se likheter och 

skillnader i anteckningarna som gjorts. Därefter påbörjades processen att koda 

materialet.  

 

Tredje fasen ”searching for themes” i den här fasen av arbetet utarbetas den tolkande 

och argumenterande delen av analysen. Teman skapas genom att koderna sorteras 

(Braun & Clarke, 2006). För att arbeta fram teman söktes det efter upprepade koder 

vilka stod i relation till syftet med studien samt forskningsfrågan. Temana valdes 

tillsammans och ställdes i relation till varandra och mängden data granskades inom 

varje tema för att säkerställa tillräckligheten (Braun & Clarke, 2006).    

 

Fas nummer fyra ”Reviewing themes” talar om att finjustera varje tema. Att finjustera i 

denna kontext handlar om att gallra ut de teman som inte innehåller tillräcklig mängd 

data. Vilket innebar att teman vilka innehöll liknande koder eller behandlar samma 

frågor slogs samman (Braun & Clarke, 2006).  

 

Sista fasen som Braun och Clarke (2006) tar upp innebär att ge ett presentabelt namn 

för varje tema. Ett presentabelt namn av varje tema är av vikt för att läsaren av rapporten 
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ska kunna bilda sig en uppfattning kring varje tema.  
 

5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
 
Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig studien är. Det betyder att om studien hade 

genomförts igen att resultatet hade varit den samma oavsett vem som genomfört 

studien, att resultaten som framkommer i studien är trovärdigt (Kvale & Birkman, 

2012). Reliabiliteten kopplat till denna studie skulle kunna betraktas som låg trots att 

liknande resultat vid ny studie hade kunnat vara möjlig. Intervjupersonerna är 

avidentifierade vilket resulterar i att de skulle kunna bli valda igen om en ny studie 

genomförs. Vilka intervjupersoner som ingår i studien har en avgörande betydelse då 

studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut på grund utav att kunskap är föränderlig 

över tid och att intervjupersonerna har ett eget sätt att uppfatta världen runt omkring sig 

(Kvale & Birkman, 2012).   

 

Validitet handlar om i vilken grad studien mäter det den är avsedd att mäta, om det som 

sägs och framkommer i studien är riktigt och sant (Kvale & Birkman, 2012). Vilka 

frågor som ställs och de svar man får har därför en avgörande roll. Studies validitet 

handlar om de frågorna som ställts ger svar på vad forskaren avser att påvisa utifrån 

syftet och frågeställningarna (Larsen, 2009). I denna studie skrevs det ner en 

intervjuguide med frågor för att kunna få ut det som är relevant från det som är avsett 

att mätas. För att stärka validiteten ska likartade frågor ställas till respektive 

intervjuperson, vilket kunde göras genom intervjuguiden (Bilaga 2). Intervjuerna spelas 

in med godkännande från intervjupersonerna. Genom att spela in intervjuerna så stärks 

validiteten eftersom det som ordagrant sagts under intervjun går att lyssna på igen och 

inte går förlorade.   

 

Det har förts diskussioner gällande begreppen reliabilitet och validitet och dess relevans 

för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2018). Två som pratar om tillförlitligheten i 

kvalitativa studier är Guba och Lincoln (Bryman, 2018). De tar upp att det är upp till 

forskaren att anta ett synsätt där innehållet i studien ska granskas och redogöras för att 

inte personliga värderingar eller teoretiska inriktningar ska påverka undersökningar, 

resultatet och utförandet i studien. Detta är något som forskarna haft i åtanke under 
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studiens gång, att under intervjuer ha ett objektivt synsätt i största möjliga utsträckning. 

Under hela skrivprocessen har innehållet i studien granskats och analyserats flertalet 

gånger. För att stärka tillförlitligheten i studien har 5/6 intervjuer genomförts av två 

forskare. Då det är två forskare som inhämtar data ökar trovärdigheten. Detta då det är 

två som granskar vad som sägs och hjälper till att hålla intervjuerna till aktuellt ämne.  

 

Ett annat begrepp som är av relevans är generaliserbarhet, vilket handlar om att 

resultatet i studien går att applicera till annan miljö än den miljö som studerats samt om 

det kan vara relevant för en större population än den i studien. En nackdel med den 

kvalitativa intervjustudien är att det uppstår svårigheter att kunna generalisera resultatet 

(Svensson & Ahrne, 2011). I denna studie har det genomförts sex intervjuer vilket 

innebär att det finns en förståelse för att resultatet blir svårt att generalisera. Det handlar 

istället om att få en liten inblick i det hela stora sammanhanget.   
 

5.7 Etiska överväganden   
 
I studien har forskarna lagt vikt vid att ta hänsyn till de grundläggande etiska frågor 

som rör integritet, frivillighet, anonymitet samt konfidentialitet kopplat till 

intervjupersonerna i studien (Bryman, 2018).  De etiska principer som studien har utgått 

från är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren har ett ofrånkomligt krav att informera 

intervjupersonerna om undersökningens syfte. De ska veta att deltagandet är frivilligt 

och att om de önskar hoppa av studien finns alltid den möjligheten. Intervjupersonerna 

skall även få reda på vilka moment som ingår i studien (Bryman, 2018). Första 

kontakten med intervjupersonerna gjordes via mejl för att ta reda på om 

intervjupersonerna hade något intresse av att delta i studien i detta mejl skickades även 

ett informationsbrev (se bilaga 1) ut för att ge personerna mer information kring 

studien. Samtyckeskravet, handlar om att det krävs ett samtycke från deltagarna. Då 

personerna i denna studie är över 18 år krävs endast ett muntligt godkännande från 

intervjupersonen för att kunna deltaga. Eftersom första kontakten gjordes via mejl gavs 

ett skriftligt samtycke från samtliga intervjuade personer. Konfidentialitetskravet, 



 

20 

innebär att uppgifter som framkommit i samband med att studien gjorts skall behandlas 

med stark sekretess. Personuppgifter får ej komma ut till obehöriga. För undgå att 

information sprids och för att intervjupersonerna skall vara anonyma har namn på 

personerna ändrats. Namnet på kommunerna socialsekreterarna arbetar i har valts att 

inte nämnas i texten för att öka anonymiteten.  Efter att studien är klar raderas materialet 

för att eliminera risken att ingen obehörig kommer åt materialet.  Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in om intervjupersonerna endast får användas i 

forskningssyfte. Information om det framgår i informationsbrevet (se bilaga 1) som 

intervjupersonerna fick del utav innan intervjuerna genomfördes.  

 

6. RESULTAT  

6.1 Bakgrund   	

 
För att kunna besvara frågeställningarna i studien har intervjuer med sex 

familjehemssekreterare genomförts. Samtliga familjehemssekreterares svar från 

intervjuerna har använts i texten. I de citat som framkommer i resultatet har forskarna 

gjort ett medvetet val att ta med vissa respondenter fler gånger. Anledningen till det är 

att respondenterna svarar liknande på frågorna men utrycker sig på olika sätt. Materialet 

som kom fram i intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av en tematisk analys. 

Utifrån analysen har teman skapats. Dessa teman är: 1. Familjehemssekreterarnas 

rutiner och individuella åtgärder gentemot de biologiska barnen. 2. Möjlig förändring 

och påverkan riktat till de biologiska barnen. 3. Familjehemssekreterarnas upplevelse 

av tillräcklighet kontra otillräcklighet till de biologiska barnen. 

6.2 Presentation av intervjupersoner   
 

Maj är en kvinna i 60 års åldern som arbetar i en kommun i södra Sverige. Maj har 

arbetat med familjehemsutredningar till och från sedan hon tog socionomexamen för 

drygt 35 år sedan. Hennes största drivkraft i arbetet är kärleken hon har till socialt arbete 

samt att få se ett barn som lever under dåliga förhållanden komma till en ny familj och 

få det bra.   

 

Sara är en kvinna i 40 års åldern som arbetar i en kommun i södra Sverige. Sara har 
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arbetat med familjehemsvård från lite olika håll sedan 2006. Den största delen av tiden 

har hon arbetat som familjehemssekreterare. Saras största drivkraft i arbetet är att få 

vara med på ett litet hörn och hjälpa barn som är utsatta.   

 

Annelie är en kvinna i 60 års åldern som arbetar i en kommun i södra Sverige. Annelie 

har under många år arbetat mot barn och ungdomar men på senare år arbetar hon inom 

familjehemsvården. Redan som ung hade Annelie ett intresse för att hjälpa andra 

människor. En del i vad som driver henne till att arbeta med det hon gör är att få stötta 

familjehem som vill göra något för andra.  

 

Ester är en kvinna i 40 års åldern som arbetar i en kommun i södra Sverige. Hon har 

under de senaste åren arbetat som familjehemssekreterare och har tidigare erfarenhet 

av att arbeta mot barn och unga. Ester beskriver att arbetet som familjehemssekreterare 

är det svåraste arbetet hon haft. Drivkraften är att få arbeta med de mest utsatta barnen 

i samhället och att göra det så bra som möjligt för dessa barn.  

 

Marie är en kvinna i 40 års åldern som arbetar i en kommun i södra Sverige. Marie har 

arbetat med familjehemsutredningar sedan ett par år. Tidigare har hon arbetat med 

anknytning- och samspelsproblematik. Hennes största drivkraft är att se barn som blir 

placerade bli förstådda av omgivningen och familjehemmet de är i.  

 

Linda är en kvinna i 40 års åldern som arbetar i en kommun i södra Sverige. Linda har 

arbetat med familjehemsutredningar sedan några år. Det som driver henne till att arbeta 

med det hon gör är att hon får ”vara med och göra en skillnad för utsatta barn”.   

6.3 Familjehemssekreterarnas rutiner och individuella åtgärder 

gentemot de biologiska barnen   
 

I samband med att ett barn placeras i en familj genomgår familjehemmet en 

familjehemsutredning. Samtliga respondenter beskriver att Socialstyrelsen inte har en 

bestämd utredningsmetod för familjehemsutredningar, utan att det är upp till utredaren 

att bestämma vilken metod som skall användas. Utifrån den information som 

framkommit i intervjuerna använder majoriteten av familjehemssekreterarna sig av 

Kälverstensmetoden. Det finns två olika versioner av denna metod vilka benämns som 
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den nya och den gamla Kälversten. Flertalet av respondenterna utryckte att Kälversten 

inte är en klockren utredningsmetod, varken den nya eller gamla versionen, då de 

beskrivs som bland annat gammaldags och svåra att följa.  Övervägande antalet 

kommuner som representeras i studien söker därför efter nya metoder att utreda på. I 

komplement till utredningen av familjehemmet erbjuds även familjehemsföräldrarna 

att gå Socialstyrelsens (2013) grundutbildning ”ett hem att växa i”. Det är inte alla 

familjehemsföräldrar som är villiga att gå utbildningen eller har möjlighet att göra det 

under utredningsprocessen. Föräldrarna blir då erbjudna att gå kursen vid ett senare 

tillfälle. Utifrån den information familjehemssekreterarna fått från 

familjehemsföräldrarna som gått kursen är det många som anser att utbildningen är 

givande och gett dem en ökad förståelse för vad rollen som familjehem innebär. 

Föräldrarna anser att utbildningen är givande både utifrån aspekten att de får chansen 

att utbyta erfarenheter med andra föräldrar i samma situation men även utifrån kunskap 

de tagit del av under utbildningen.   

 

Beträffande de biologiska barnen i utredningsarbetet finns inte något i lagen som 

beskriver kontakten mellan biologiska barn i familjehem och familjehemssekreterare. 

Samtliga respondenter uttrycker att det är upp till utredaren att tala med barnen i 

familjehemmet. Alla familjehemssekreterare säger att de har en ambition att ha en 

intervju med varje biologiskt barn under utredningstiden. Intervjuerna skiljer sig 

beroende på barnets mognad och intresse men även familjehemssekreterarna emellan. 

Vissa respondenter nämner att de använder sig av en intervjuguide i intervjun med det 

biologiska barnet, andra säger att intervjun mer liknar ett vanligt samtal. Samtliga 

respondenter beskriver att fokus i intervjun är att ta reda på barnens syn på att få in ett 

nytt syskon i familjen, lära känna barnet och dess intressen, men även informera om 

vad en familjehemssekreterare gör. En viktig del i att vara familjehem är att hela 

familjen är delaktig i processen och är medvetna om vad som kommer att ske och bli 

medvetna om att det inte alltid är helt enkelt att få in ett nytt syskon i familjen.   

 

”Vi kräver inte att barnen ska älska dem som är placerade, för det kan man inte alltid, 

men de måste respektera dem och behandla dem schysst.” - Annelie  

 

Samtliga respondenter säger att man genom att intervjua barnen i familjen får en bild 
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av vad de biologiska barnen vet om situationen och hur insatta de är, vilket de anser är 

viktigt att veta. Några av respondenterna nämnde att det ibland under 

utredningssamtalet med det biologiska barnet kan framkomma att barnet inte har koll 

på vad som skall hända. Det är något familjehemssekreterarna reagerar på och får tala 

med familjehemsföräldrarna om. Det för att de anser att det är viktigt att alla i familjen 

är med på vad som kommer att hända.   

 

“Ibland inser vi att de biologiska barnen nästan inte vet någonting. Vi går då igenom 

med föräldrarna att de behöver prata med barnen om att de inte är föräldrarnas egna 

projekt utan att det påverkar hela familjen.” - Maj  

 

Majoriteten av respondenterna säger att hembesöken vanligtvis görs när de biologiska 

barnen inte är hemma. Orsaken till det är att familjehemssekreterarna ofta vill ha ett 

samtal med endast familjehemsföräldrarna då de har det huvudsakliga ansvaret. Ibland 

händer det att de biologiska barnen kommer hem under slutet av hembesöket. Under 

placeringens gång skiljer de sig mellan respondenterna hur många hembesök man gör, 

vanligtvis sker två till fyra besök per år men det kan bli fler. En respondent säger att 

”Tittar man i backspegeln så kan de varit ett barn som till en början var positiv till 

placeringen men ändrar sig efter hand.” Hon betonar då vikten av att följa upp barnens 

syn på situationen. En annan respondent nämner att samtal med det biologiska barnet 

oftast sker när det uppstått ett problem i familjehemmet.  

 

 ”Det kanske är först när det händer något som man pratar med barnen och då kan det 

vara för sent.” – Ester  

 

När det gäller matchning mellan familjehem och placerat barn uttrycker samtliga 

respondenter att det är av vikt att matchningen blir bra för att en placering ska bli lyckad. 

Matchning är en av familjehemssekreterarens största utmaning. Något de flesta 

respondenter ger uttryck för är svårigheten i att matcha familjer dels beroende på att 

“familjehem inte växer på träd” men även för att det är svårt att förutspå hur ett placerat 

barn kommer att reagera i familjehemmet. En familjehemssekreterare berättade att hon 

brukar säga såhär:   
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”Rätt barn i rätt familj, då kan vi få ett barn som växer. Men det här är det svåraste 

jobbet jag haft, för jag kan ändå inte veta att det blir bra.” - Ester 

 

En annan sa att ”Ibland tror man inte helt att placeringen kommer bli bra men det blir 

jättebra.” Utifrån informationen som framkommit i studien beskriver samtliga att man 

arbetar mycket för att matchningen skall bli så bra som möjligt. En respondent uttryckte 

att hon av sina kollegor kan upplevas som jobbig för att hon är så noggrann när det 

kommer till arbetet med matchningen. Hon kan i vissa fall tacka nej till flertal 

familjehem innan hon hittat ett hem hon tror på, för att hon anser att det är så viktigt. 

En annan säger att det är hård konkurrens om familjehemmen, vilket gör att det inte går 

att vara för noggrann.   

 

En av respondenterna tog upp en övning som hon haft mycket användning för i sitt 

arbete. Övningen hjälper till att förklara det placerade barnets roll för 

familjehemsföräldrarna men även för de biologiska barnen. De hänger upp en mobil för 

småbarn som i deras fall var en mobil med fyra nallar, två stora och två små. Sen får 

familjehemmet ett barntroll att placera i mobilen. Respondenten förklarade att 

familjehemmet tippade, hängde och försökte sätta in barntrollet. Till sist insåg 

familjehemmet att de var tvungna att sätta barntrollet i mitten för att få mobilen att 

hänga rakt och hålla. Det som övningen vill visa är att det fortfarande är skillnad på att 

vara en nalle och ett barntroll. Det handlar istället om att hitta en balans i familjehemmet 

där alla trivs. Ibland måste det placerade barnet vara i mitten av familjen. Sen menar 

respondenten att nallen och barntrollet är mer lika varandra om barnet placerats som 

ung än äldre. Respondenten tog upp att familjehemmet måste tycka det är spännande 

att ta sig an ett placerat barn. Det är viktigt att familjehemmet kan acceptera det 

placerade barnets olikheter och att familjehemmet ej stävar efter att förändra barnet. 

Under utbildningar och intervjuer ges kunskap om hur familjehemmet kan påverkas av 

att ha ett placerat barn hos sig. Familjehemmet ges råd i hur de ska handskas med 

uppdraget.  

 

6.4 Möjlig förändring och påverkan för de biologiska barnen  
 

I intervjuerna framkommer det att familjehemsuppdraget kan påverka de biologiska 
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barnen både positivt och negativt. Respondenterna förklarade och var eniga om att 

utfallet kring hur barnen påverkas ser olika ut, men att påverkan är ett faktum.  

    

“Det finns ett talesätt som säger att det alltid händer något i mötet med en annan 

människa, alla påverkas, det gäller ju alla.” – Maj  

 

En av respondenterna tog upp att de biologiska barnen påverkas i det “system” som 

familj är och att detta system kan utsättas av påfrestningar av olika slag. Uppdraget i 

sig behöver dock inte betyda att systemet inte blir bra. Respondenterna är eniga om att 

faktorer som ålder och mognad hos de biologiska barnen påverkar utfallet av 

placeringen kopplat till matchning av placerat barn. En förutsättning som de flesta av 

respondenterna tog upp i samband med hur utfallet för det biologiska barnet blir är att 

familjehemsföräldrarna ska ha ett känslomässigt överskott att ge till det placerade 

barnet. Föräldrarnas omsorg ska räcka till för både de biologiska barnen och det 

placerade barnet för att placeringen ska bli så bra som möjlig. Detta oberoende om de 

biologiska barnen är äldre eller yngre. En av respondenterna menar att det är upp till 

föräldrarna själva att avgöra om den resursen finns då de känner sina egna barn bäst. 

Det är viktigt att alla i familjehemmet vill samt att det finns förutsättningar för att ta 

emot ett barn från socialtjänsten. När ett nytt barn flyttar in förändras tillvaron för alla 

i familjen, inte bara för det placerade barnet utan för hela familjen vilket respondenterna 

är eniga om. Familjedynamiken påverkas vilket familjehemssekreterarna även 

informerar familjehemmet om i början av utredningen av familjehemmet. Det går dock 

inte på förhand att se hur förändringen kommer att ske.  

 

Beroende på hur pass lyckad placeringen är kan det leda både till negativa och positiva 

erfarenheter för det biologiska barnet. Respondenterna gav många exempel på eventuell 

påverkan och förändringar som de biologiska barnen kan möta i samband med 

antagandet av att vara familjehem.   

 

“Fördelar är att de biologiska barnen i ett familjehem får en inblick kring hur andra 

barn kan ha det och att de barnen behöver bo någonstans där de kan få ta del av kärlek 

och gemenskap. Detta för att kunna utvecklas på bästa sätt och därför får en chans att 

växa upp i familjehemmet.” – Linda  
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Det är väldigt individuellt vad de biologiska barnen får med sig för erfarenheter. Något 

som många av respondenterna menade kan vara en positiv påverkan är att biologiska 

barnen kan få en ökad förståelse för andra människor som inte har det lika bra som de 

själva. Detta kan leda till en möjlighet att se livet med någon annans ögon vilket kan 

bidra till mycket glädje men samtidigt kännas väldigt tungt. En av 

familjehemssekreterarna betonade att en positiv påverkan är att det kan utvecklas fina 

relationer inom familjehemmet samt att de biologiska barnen får en känsla av att de har 

betydelse i uppdraget. Det var flera som nämnde att det de biologiska barnen kan se det 

placerade barnet som ett extra syskon vilket kan berika livet på många olika sätt. En del 

som intervjuades sa att det särskilt kan berika ett biologiskt barn om det inte finns några 

andra barn i familjen.  

 

“På ett sätt liknar det ju när man får syskon. Det kan leda till en livslång relation, men 

det kan även bli en kortvarig relation, det vet man ju inte på förhand.” – Annelie  

 

Bortsett från detta nämnde även respondenterna andra eventuella positiva aspekter av 

att vara biologiskt barn i ett familjehem. Att lära sig att ta ansvar och att lära sig att dela 

med sig av både saker och relationer. De biologiska barnen kan även tillsammans med 

övriga i familjehemmet utöka sitt nätverk genom uppdraget som de har genom 

exempelvis träffar med andra familjehem och det placerade barnets nätverk. Alla 

respondenter håller dock med om att en placering även kan påverka de biologiska 

barnen på ett negativt sätt. Det är individuellt från placering till placering och svårt att 

förutse. Något som de flesta tog upp var att det ibland kan vara så att det placerade 

barnet får ett större fokus då det är det barnet som ska få stödet från familjehemmet. Att 

familjehemsföräldrarna inte har tillräckligt med känslomässigt överskott och tid som de 

biologiska barnen behöver i sitt familjehemsuppdrag. Detta kan leda till att de 

biologiska barnen får en känsla av konkurrens i vardagen, speciellt om barnet som 

placeras är jämnårig med familjens egna barn.   

 

“Nackdelar är att om de placerade barnen är för nära i ålder med de biologiska 

barnen, vilket man försöker undvika. Det kan göra att de placerade barnen och de 

biologiska barnen ”konkurrerar ” på samma arena. Konkurrens angående vänner eller 
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om man hamnar i samma klass eller aktiviteter på fritiden osv.” – Linda  

 

Flera av respondenterna hänvisar till forskning som styrker att placerade och biologiska 

barn i samma ålder ger en ökad risk för sammanbrott. I det flesta fall är det de biologiska 

barnen som är anledningen till att en placering avbryts. Detta kan bero på olika typer 

av aspekter i samband med placeringen. Några av respondenterna tog upp att en del av 

barnen, som är anledning till att en placering avbryts, kan känna enorm skuld av att vara 

den som bidrog till att det placerade barnet inte kunde bo kvar. Detta är en komplex 

situation då det kan vara så att barnet vill att placeringen ska avbrytas då den inte mår 

bra, men samtidigt känner skuld för att våga säga något. I en av intervjuerna framkom 

det även att det kan vara en svårighet för de biologiska barnen att handskas med det 

placerade barnets beteende. Detta då det inte helt vet barnets bakgrund som kan förklara 

varför det placerade barnets beter sig som den gör. De placerade barnen kan ha med sig 

tunga ryggsäckar att bära från sin uppväxt och tidigare i livet. Respondenten menar att 

det ibland kan behövas en förklaring till de biologiska barnen angående det placerade 

barnets beteende. Det är dock svårt att säga hur beteenden kommer att visa sig i 

familjehemmen men det är något som de biologiska barnen måste handskas med. Något 

som återkom under flertalet intervjuer var att familjehemmet även måste förhålla sig 

till socialtjänst, det biologiska nätverket till det placerade barnet och i vissa fall 

behandlingsverksamheter så som BUP. Det är många medverkande parter i en placering 

av ett barn vilket de biologiska barnen kan få en inblick i. Detta kan både vara positivt 

och negativt för de biologiska barnen. Vissa respondenter menade på att även fast 

resultatet av placeringen kan gå bra kan det även leda till att de biologiska barnen kan 

se sina föräldrar stressade och slitna. Det placerade barnet kan också må dåligt vilket 

kan påverka de biologiska barnen.   

 

“Åt andra hållet kan det bli så att man får se sina föräldrar slitna i perioder. Man kan 

få se att de placerade barnet inte mår bra eller att de flyttar ifrån hastigt.” – Marie 

 

Att vara familjehem kan innebära att det placerade barnet stannar under en lång 

tidsperiod, men det kan när som helst ändras. Flera av respondenterna tog upp att det 

placerade barnet kan behöva flytta vilket kan vara okej för de biologiska barnen, men 

det kan även upplevas väldigt jobbigt. I samband med frågan som rör eftervård i 
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intervjuerna var det flera som påpekade att det är av vikt med ett avslutningssamtal för 

att alla involverade ska få ett rimligt avslut.  Att generellt säga hur de biologiska barnen 

påverkas av att vara familjehem ansåg alla var svårt. Alla påverkas olika då vi är olika 

individer, med olika behov och resurser. En del biologiska barn vill fortsätta med 

uppdraget då man ser det som ett positivt familjeuppdrag. Men andra gånger kan det 

vara att de biologiska barnen vill avsluta insatsen.     

 

“Sen finns det ju biologiska barn som säger att “jag vill inte ha fler barn placerade. 

Då blir det ju inte det heller det om föräldrarna är något sådär hyggliga.” – Maj  

 

Alla de intervjuade tog upp att i många fall hör man om personer som är uppvuxna i 

familjehem som själva blir det senare i livet. Det är flera av respondenterna som sa att 

många av de familjehemsföräldrarna de utrett och mött har egna erfarenheter med sig 

av att deras familj, släkt eller vänner under uppväxten varit familjehem. Vilket senare 

lett till ett intresse att göra en insats för utsatta barn genom att bli familjehem.   

 

“Hade man inte trott på det kanske man själv inte hade blivit det eller satt sina egna 

barn i det.” - Marie 

 

Vad man dock inte hör är om de personer som vuxit upp i familjehem och inte själva 

väljer att bli det. Detta då det inte skapas naturliga sammanhang att möta dem och höra 

anledningen varför de ej går in i antagandet menar några av respondenterna.  

 

6.5 Familjehemssekreterarnas upplevelse kring stödets tillräcklighet 

kontra otillräcklighet till de biologiska barnen   
 

Stödet familjehemssekreterarna upplever att de ger eller inte ger till de biologiska 

barnen går hand i hand med arbetssättet. Istället för att redogöra för det generella stödet 

kommer här familjehemssekreterarnas individuella upplevelse och tankar om stödet är 

tillräckligt att tas upp. När frågan ställdes kring om det nuvarande stödet till biologiska 

barn från socialtjänsten räcker tyckte flertalet respondenter inte att stödet i nuläget var 

tillräckligt. Däremot var den en av respondenterna som uttryckte att hon upplevde att 

det inte fanns någon brist i stödet till de biologiska barnen. Övriga respondenter berättar 
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att arbetet de gör fungerar på många sätt men att det finns vissa förbättringsmöjligheter 

för att fånga upp de biologiska barnen. De flesta sa att det inte finns något generellt stöd 

att förhålla sig till gentemot de biologiska barnen, utan det blir en bedömning som man 

som familjehemssekreterare får ta i samråd med familjehemsföräldrarna.   

 

“Jag tror inte det finns något generellt stöd som presenteras till biologiska barn, så 

som vi gör till föräldrarna. Utan det blir mer individanpassat vid behov om det händer 

någonting. Det är väl därför man behöver vara hyfsat uppdaterad, närvarande och 

lyhörd som sekreterare. Höra vad som händer när man pratar om barnet.” - Ester 

 

Respondenterna tog upp olika exempel på situationer där stödet skulle kunna arbetas 

vidare med till de biologiska barnen. När det diskuterades kring hur stödet för de 

biologiska barnen presenteras till familjehemsföräldrarna var det några som indikerade 

på att de kan bli tydligare på den fronten. Det är vanligast att informationen kring stöd 

tas med familjehemsföräldrarna och att de i sin tur tar saken vidare med sina barn. En 

av respondenterna sa att:  

 

“Man inte ska ta saker och ting för givet för händer det något behöver självklart 

föräldrarna prata med barnen.” – Maj  

 

Det som presenteras till familjehemsföräldrarna sa en annan är den ekonomiska 

ersättningen samt att det alltid går att prata med dem som familjesekreterare om det går 

bra eller dåligt. Men utöver det var hon osäker på om det presenteras något annat 

angående stöd till biologiska barn. En del av respondenterna menade att det inte helt 

går att veta vilken information de biologiska barnen får då de främst talar med 

föräldrarna. En av dem menade att det inte alltid har full koll på vad barnen vet. Med 

tanke på att familjehemmet är godkänt efter utredning förutsätts det att föräldrarna har 

en dialog med barnen och kunskap om vad de behöver.   

 

“Dialog görs med familjehemsföräldrarna under placeringen hur de uppfattar att de 

biologiska barnen mår och uppföljning av den informationen görs.” Linda  

 

En av respondenterna tog upp att det kanske är en naiv tanke som vi som socialtjänst 
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gör fel i att prata nästan enbart med familjehemsföräldrarna, men att det inte är något 

som hon reflekterat så mycket över. Ibland tar man in de biologiska barnen för att fråga 

kring vissa situationer menade en del av respondenterna. Anledning till att kontakten 

oftast sker med föräldrarna menar en av respondenterna beror på att 

familjehemssekreterarna har ansvar för att ge stöd men föräldrarna har fortfarande ett 

föräldraansvar. Två av respondenterna ansåg även att de inte är fullt så bra på att berätta 

för familjehemsföräldrarna om hur de ska berätta saker för de biologiska barnen. En av 

respondenterna sa dock att en sak som hon tycker att de gör är att de ger råd och 

vägledning hur man ska ta upp varför man har ett placerat barn hemma hos sig som 

biologiskt barn till bland annat kompisar. Respondenten menar att det kan ju komma 

frågor från de biologiska barnens nätverk och då kan det vara användbart för de 

biologiska barnen att veta vad som ska sägas så att det placerade barnet inte hängs ut.  

 

Några av respondenterna tog upp att det hade varit värdefullt att göra något typ av 

system där de biologiska barnen uppmärksammas och hur familjehemssekreterare ger 

stöd. “Men det hade ju varit bra om vi hade haft generella uppföljningsfrågor även till 

de biologiska barnen.” Respondenten menar att precis som med det placerade barnet 

ha några generella uppföljningsfrågor för att fånga in de biologiska barnen under och 

efter den placerade tiden. En av respondenterna sa att det är bättre att ha några få frågor 

än att det blir för många. Frågorna hade haft funktionen att fånga in vad de biologiska 

barnen anser om att vara familjehem under placeringen och följa upp samt jämföra med 

vad de nämnde under intervju redan under utredningen av familjehemmet. Det är även 

viktigt då det kan hjälpa till att fånga in känslor som de biologiska barnen kan upplevas 

känna menade en av respondenterna. Det är dock en svårighet då barnen inte alla gånger 

vill prata med familjehemssekreterarna, vissa barn vill inte träffa dem då de vill göra 

något annat istället.  

 

“Vissa barn vill verkligen inte träffa oss inte för att de är dåligt utan för att de hellre 

vill vara med sina kompisar.”- Marie  

 

Övrigt stöd som respondenterna ansågs vara viktigt och som finns med i åtanke under 

hela familjehemsuppdraget är bemötandet från dem som familjehemssekreterare. Att 

de biologiska barnen vet vilka dem är och får ett sammanhang för deras roll. Under 
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några av intervjuerna var det vanligt förekommande att under besök dela upp sig där 

barnutredaren pratar med det placerade barnet och familjehemssekreteraren lägger mer 

fokus på de biologiska barnen. Det är något de anser hjälper dem att få en inblick i hur 

de biologiska barnen har det. Den strategin tyckte de själva har fungerat med 

förutsättning att de biologiska barnen faktiskt är hemma under besöket. En del av 

respondenterna tog upp att de kan bli bättre på att uppmärksamma de biologiska barnen 

då de har en viktig roll och att deras känslor och upplevelse är av betydelse.   

 

“Jag vill förmedla att jag tänker på de att de är viktiga och att de har betydelse om vad 

de tycker och tänker. Man vi vill aldrig placera ett barn på något annat barns 

bekostnad. Viktigt att barnen känner att de har någon som lyssnar. Jag tror att vi kan 

bli bättre på det, att uppmärksamma de biologiska barnen.” – Marie  

 

Men som tidigare nämnt är det en komplex situation då det är många faktorer som 

påverkar utfallet. Något som respondenterna tog upp under flera gånger var att det 

varken går att förbereda vuxna eller barn på hur det ska bli. Familjehemssekreterarna 

menar att de inte vet hur de biologiska barnen kommer att reagera i samband med en 

placering, men att det försöker förbereda familjerna så gott de kan. En av dem tog upp 

att känslan som kan komma från familjerna är att de som familjehemssekreterare inte 

har berättat allt, att stödet inte är tillräckligt, men hon menar att hon inte sitter och håller 

inne på information. Det finns en förståelse av att det kan missas saker i processen, men 

hon säger att en del barn har de knappt någon kännedom om.   

 

”Vi försöker att förbereda familjerna så gott vi kan genom exempelvis våra 

utbildningar.” – Marie  

 

Många av respondenterna tog upp kring stödet som erbjuds när en placering kraschar. 

Att familjehemssekreterare under en mer intensiv period finns närvarande för 

familjehemmet och alla dess medlemmar för att styra upp situationen. Detta var något 

de aktivt arbetar med och gjort under en längre tid. Tanken är dock att hinna fånga in 

signalerna från familjehemmet innan det kraschar menar några av respondenterna och 

det är här kommunikationen blir viktig.   
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En annan situation där några av dem anser de kunde bli bättre på är kopplat till 

eftervården. Efter ett familjehem har haft en placering bestäms det alltid träff för ett 

avslutningssamtal där det är främst föräldrarna som är med i samtalet och de biologiska 

barnen om de är hemma. En av respondenterna berättade att inga enskilda samtal hålls 

med de biologiska barnen förutom då det varit en problematisk placering. En följdfråga 

som kom upp i samband med eftervård till biologiska barn var om det skulle vara 

betydelsefullt att inskaffa mer resurser än det som finns. På den frågan svarade 

respondenten att för de biologiska barnens skull hade det varit användbart då det alltid 

är en resurs att få olika personers information. Det förekommer att det finns uppföljning 

för de placerade barnen efter de placeras och efter avbruten placering, men inget för de 

biologiska barnen. En annan av respondenterna tog upp att deras arbete slutar i samband 

med att placeringen avslutas. Eftervård med familjehemmet ligger inte under deras 

uppdrag och de har därför inget ansvar för familjehemmet efter placering.    

 

Något som alla familjehemssekreterarna tog upp är att om familjehemmet eller de 

biologiska barnen uttrycker behov av hjälp och stöd så ska de få det utifrån vad de kan 

bidra med.    

 

“Men uttrycker barnen att de vill ha mer stöd får de det, de är ju vårt jobb.” – Maj  

 

7. DISKUSSION   
 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån uppsatsens aktuella 

syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka hur familjehemssekreterare 

resonerar kring familjehems biologiska barn samt eventuellt arbetssätt och stöd riktat 

till de biologiska barnen. Frågeställningarna som kommer att besvaras i följande avsnitt 

är: Hur ser familjehemssekreterarnas arbetssätt ut riktat till de biologiska barnen i 

familjehem som tar emot placeringar av barn från socialtjänsten?  Hur är 

familjehemssekreterarnas uppfattningar kring möjlig påverkan på de biologiska barnen 

kopplat till att växa upp i ett familjehem? Avslutningsvis förs ett resonemang kring vald 

metod för studien.  
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7.1 Familjehemssekreterares arbetssätt och stöd gentemot 

biologiska barn  
 

Utredning och utbildning   

Målet med att placera ett barn i familjehem är att alla parter i den rådande situationen 

skall uppnå bästa möjliga mående. Inom familjehemsvården är det 

familjehemssekreterarna som har största tillgången till makt i relation till att de sitter 

på vad Swärd och Starrin (2008) benämner som beslutsmakten, vilket kan exemplifieras 

med bland annat att de har rätten att fatta beslut om placering. Det gäller därför att 

familjehemssekreterarna utifrån maktaspekten skapar en plattform där alla känner sig 

trygga trots att maktobalanser existerar.  

 

När det kommer till arbetssättet har Socialstyrelsen valt att lägga ansvaret gällande 

vilken utredningsmetod som skall användas i utredningsarbetet på 

familjehemssekreterarna. Utifrån vad som framkommit i studiens resultat används 

intervjuguiden Kälvesten som metod i majoriteten av familjehemssekreterarnas 

utredningar. Kälvesten är en metod som även enligt rapporten “Bedömningar vid 

rekrytering av familjehem - En systematisk kunskapsöversikt” ses som en av de mest 

förekommande i Sverige (Socialtjänsten, 2009). För att fånga upp de biologiska barnen 

och deras tankar görs bland annat intervjuer i utredningsfasen av familjehemmet 

(Rasmusson & Regnér, 2013) vilket även bekräftas i resultatet. Samtliga respondenter 

i studien uppger att de har en ambition att tala med varje barn i familjehemmet under 

utredningstiden men att samtalen kan se olika ut. Kälvesten har i sin intervjuguide några 

frågor riktade till barnen i familjehemmet men det är inte familjehemssekreterare som 

använder sig av intervjuguiden då det inte är ett krav. Studien pekar på att 

familjehemssekreterarna i många fall får sekundärinformation angående barnen, vilket 

innebär att familjehemssekreterarna får information om de biologiska barnen via 

föräldrarna.   
 

Utöver att en utredning sker med familjehemmet ansvarar socialtjänsten även för 

utbildning av familjehemmen. Utifrån lagrummet 6 kap 6c§ SoL (SFS 2001:453) har 

socialtjänsten ett ansvar för att tillgodose den utbildning som familjehem och jourhem 

har behov av när de ska ta emot placerade barn. Studiens resultat visar på att utbildning 
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är något samtliga kommuner erbjuder. Under utbildningen är de biologiska barnen inte 

direkt delaktiga, utan den är riktad till familjehemsföräldrarna. Fokus i utbildningen 

ligger på att förbereda familjehemsföräldrarna att bli familjehem. Vad som bland annat 

tas upp i utbildningen är att familjedynamiken kommer att ändras. En svårighet som 

återkommit bland respondenterna gällande utbildningen är att det kan vara svårt att få 

alla föräldrar att genomföra utbildningen på grund av en negativ inställning till 

utbildningen hos familjehemsföräldrarna eller av praktiska skäl. Samtliga respondenter 

är överens om att utbildningen är viktig och att flertalet av föräldrarna som gått 

utbildningen är positiva till den och anser att utbildningen varit givande. Utbildningen 

har givit en ökad uppfattning för vad rollen som familjehem innebär, vilket i sin tur 

ligger på föräldrarnas ansvar att ta vidare till sina biologiska barn. Antonovsky (2005) 

talar om att en människa kan möta oförutsägbara situationer och att det finns olika sätt 

att hantera de på. Genom en ökad känsla av sammanhang kan man öka färdigheter som 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om de biologiska barnen får en ökad 

förståelse varför de placerade barnen bor hos dem kan barnen hantera situationen som 

uppstår bättre och utveckla en förståelse kring varför det placerade barnet skall bo i 

familjehemmet (Gilbertson & Barber, 2003). I linje med vad resultatet visar kan 

utbildningen ge en högre känsla av sammanhang hos familjehemsföräldrarna som i sin 

tur skulle kunna förmedla informationen till de biologiska barnen.  
 

I tidigare studier har det kommit fram kritik gällande familjehemsvården. Vinnerljung 

(1996) beskriver att det bland annat handlar om brister i uppföljningsarbetet med 

placeringar, otillräcklig utbildning för familjehemsföräldrarna samt låg kvalitet på 

familjehemsutredningarna. I resultatet uttrycker respondenterna att det nuvarande 

stödet inte är tillräckligt. Det handlar dock om de förbättringsmöjligheter som finns 

angående arbetet mot de biologiska barnen. I övrigt anses arbetssättet och den hjälp 

som erbjuds familjehemmen fungera enligt familjehemssekreterarna.     
 

Arbetssätt kopplat till informationsansvar kring pågående placering    

I resultatet beskrivs det att familjehemssekreterarna åker ut till familjehemmet och 

pratar med de biologiska barnen minst en gång per år under pågående placering. I 

resultatet kommer det fram att kommunikationen främst görs med 

familjehemsföräldrarna och att familjehemssekreterarna får reda på barnets mående 
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genom sekundärinformation. Det är med andra ord inte främst de biologiska barnen 

själva som berättar kring vad de upplever utan föräldrarna som beskriver hur de tror att 

deras barns upplevelse kring antagandet är. Detta är något som är vanligt 

förekommande inom forskning kring ämnet, då majoriteten av forskningen gjorts på 

familjehemsföräldrarna. En del av respondenterna tog upp att det inte helt går att veta 

vad de biologiska barnen har fått ta del av då dialogen främst tas med föräldrarna. Det 

är därför svårt att veta vad barnen har kunskap om. Att ha förståelse och förmåga att 

förklara olika situationer är något som Antonovsky (2005) tar upp i sin teori om 

KASAM. Han menar att begriplighet är sammankopplat med tydlighet och struktur för 

att kunna förklara när oförutsägbara situationer sker. Även hanterbarhet ger insikt om 

att situationen går att reda upp vilket kontrolleras av sig själv eller andra så som familj 

(Antonovsky, 2005). KASAM kan komma att påverkas av föräldraskap och dess 

uppfostran samt hur stor del som barnet själv har fått chans att komma till tals 

(Antonovsky, 2005).   

 

Familjehemssekreterarna har en stor frihet i sitt arbete och familjehemmet befinner sig 

i en beroendeställning till dem. Enligt Swärd & Starrin (2008) är det 

familjehemssekreteraren som har den största tillgången till makt inom 

familjehemsvården. Detta eftersom familjehemssekreterarna har tillgång till kunskap, 

professionaliteten och organisationen (Swärd & Starrin, 2008). Familjehemssekreterare 

har makten att välja vilken information som ska ges vidare och till vem. I resultatet 

framkom det att det skulle kunna uppfattas som naivt från socialtjänstens håll att i 

princip endast prata med familjehemsföräldrarna kring de biologiska barnen. 

Anledningen till att dialogen främst tas med familjehemsföräldrarna anses vara 

föräldraansvaret föräldrarna har gentemot sina barn.  
 

Studiens resultat visar på att stödet som ges till biologiska barn i familjehem sker i 

variation beroende på barnets ålder men skiljer sig även utifrån vilken 

familjehemssekreterare familjen har. Resultatet visar på att en orsak till ett varierat 

arbetssätt kan vara de lagrum som finns kopplat till ämnet, vilket är att socialtjänsten 

ska enligt 6 kap 7a § SoL (SFS 2001:453) se till att det finns råd, stöd och övrig behövlig 

hjälp som familjehemsföräldrar kan behöva. I resultatet anses familjehemssekreterarna 

vara överens om att barnens röst är viktigt. En av förutsättningarna för att placeringen 

skall vara möjlig att genomföra är att alla parter i en familj är villiga att bli familjehem, 
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vilket kräver att barnens röst blir hörd och respekterad. Resonemanget kring synen på 

barnen ligger i linje med Gilbertson och Barber (2003) men även Macgregor (2006) 

som talar om vikten av en god relation mellan familjehemmet och 

familjehemssekreteraren för en lyckad placering. Känner familjen sig inte respekterad 

kan det resultera i sammanbott i familjehemmet (Macgregor, 2006).  
 

Arbetssättet kopplat till matchning    

I resultatet uttrycks det att matchning är en av familjehemssekreterarnas största 

utmaningar och att matchningen är viktig för att en placering ska bli bra. Att matchning 

är en viktig del för att en placering skall bli lyckad är även något som Brown och Bednar 

(2006) belyser i sin studie. När det rör de biologiska barnen i familjehemmet är barnen 

en komponent i familjen som kan bidra till ökad trivsel hos de placerade barnet men 

även vara anledningen till att en placering avbryts (Twigg, 1994). Vikten av att barnen 

trivs ihop är även något som respondenterna i studien var överens om. Utmaningen som 

finns angående matchning med utgångspunkt i studiens resultat kan ses dels utifrån 

bristen på familjehem samt utifrån att familjehemssekreterarna inte vet hur barnet som 

skall placeras i familjehemmet kommer att reagera. Respondenterna är överens om att 

konkurrensen på familjehem är hård och utbudet av familjehem är minimalt. Det 

framkommer i studien att familjehemssekreterarnas arbetssätt kring placeringar skiljer 

sig åt. En respondent beskriver att hon kan tacka nej till flertalet familjehem innan hon 

hittar ett som hon tror på. En annan respondent uttrycker att hon får ta de som finns då 

en brist på familjehem råder. Rasmusson och Regnér (2013) beskriver att 

familjehemssekreterarens arbete handlar om att testa normer och bedöma gränser för 

vad som är godtagbart. Studien pekar på att bedömningen av gränser och syn på vad 

som är ett godtagbart familjehem kan skilja sig åt kopplat till vilken 

familjehemssekreterare familjen har.   
 

Arbetssätt kopplat till eftervård   

Varför en placering avslutas kan bero på olika faktorer. Det kan ske genom ett naturligt 

avslut eller avslut på grund av sammanbrott i familjehemmet (Socialstyrelsen, 2018). 

Resultatet visar att om placeringen blivit avbruten på grund utav en mer problematisk 

placering kan det utövas enskilda samtal med de biologiska barnen. Avslutningssamtal 

bestäms alltid med familjehemmet i samband med en avslutad placering. 
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Avslutningssamtal är dock något som främst hålls med föräldrarna och ibland med de 

biologiska barnen om de är hemma.  I resultatet kommer det fram att flera av 

respondenterna tycker att arbetssättet kopplat till eftervården kan bli bättre. Det 

framkommer att det hade varit värdefullt med information från olika parter som 

exempelvis de biologiska barnen. Som tidigare nämnt finns det en kritik angående bland 

annat brister i uppföljningsarbetet med placeringar (Vinnerljung, 1996). En annan 

studie menar att det krävs att det erbjuds olika stöd i form av bland annat psykologiskt 

och praktiskt stöd då det har en avgörande roll för hur familjehemsplaceringen blir 

(Brown & Bednar, 2006). Det kom även upp att vissa av respondenterna anser att deras 

arbete slutar i samband med att placeringen avslutas. Eftervård med familjehemmet 

ligger inte under deras uppdrag och därför har de inget ansvar för familjehemmet efter 

placering i nuläget.    

 

7.2 Möjlig påverkan på de biologiska barnen  
 
Resultatet visar att när ett nytt barn flyttar in i familjehemmet förändras den tidigare 

tillvaron. Det gäller inte bara det placerade barnet utan alla medlemmar i familjen. På 

vilket sätt förändringen kommer ske går dock inte på förhand att se. Det är individuellt 

från familj till familj. Att familjedynamiken påverkas ligger i linje med det som Höjer 

(2001) skriver i sin avhandling. Hon skriver att när ett främmande barn flyttar in i ett 

familjehem så förändras relationerna inom familjehemmet. Relationerna influeras av 

den nya konstellationen vilket påverkar familjehemmets alla medlemmar. Denna 

studies resultat tyder på att påverkan hos de biologiska barnen existerar.    

 

Familjehemssekreterarna beskriver både negativa och positiva effekter som de upplever 

att de biologiska barnen mött eller kan möta i antagandet av att vara familjehem. Detta 

beroende på hur pass lyckad placeringen blir. Det går även att se i tidigare forskning att 

biologiska barn upplever positiva och negativa aspekter av att vara familjehem 

(Nordenfors, 2006). I resultatet står det förklarat att det är svårt att veta vad de 

biologiska barnen får för erfarenheter och hur de påverkas. Det är individuellt från fall 

till fall. Det framkommer i studien att en positiv faktor att vara familjehem är att de 

biologiska barnen kan få en ökad förståelse för andra människor som kommer ifrån 

andra förhållanden än sig själv. Det kan bidra med mycket glädje, för de biologiska 
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barnen, att kunna se livet från någon annans ögon. Att utveckla förståelse för andra 

människor är något som även Nordenfors (2006) tar upp i sin studie. Hon beskriver att 

de biologiska barnen kan få höra och ta del av händelser som det placerade barnet varit 

med om som kan ge positiva effekter så som empati och förståelse.  

  

Att utveckla fina relationer i familjehemmet omnämns i resultatet som positivt vilket 

går hand i hand med tidigare forskning. Det är av stor vikt att de biologiska barnen 

skapar en god relation till de placerade barnet för att de placerade barnet ska trivas i 

familjen. Skapar barnen en god relation till varandra ökar chanserna för att det placerade 

barnet ska uppleva en känsla av tillhörighet till familjen samt blir trygg med 

familjemedlemmarna (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012). Resultatet visar att det var 

flera av familjehemssekreterarna som nämner att det placerade barnet kan ses som ett 

extra syskon till de biologiska barnen. Detta kan berika livet för barnen på olika sätt 

särskilt för biologiska barn som inte har några andra syskon. Nordenfors (2006) studie 

har visat på liknande framgång då de biologiska barnen i studien beskriver 

fosterhemssyskonen på ett kärleksfullt sätt, då de ser barnen som placerats som 

“riktiga” syskon. Andra positiva aspekter som framkom i resultatet är att de biologiska 

barnen kan lära sig att ta ansvar och att lära sig att dela på saker och relationer.   

 

Att de biologiska barnen får en känsla av att de har betydelse i uppdraget ses även det 

som en positiv påverkan. Utifrån KASAM (Antonovsky, 2005) är det viktigt att en 

person känner sig uppmärksammad och viktig, att uppgifter som ges förstås och 

accepteras samt att individen känner ett ansvar över sitt handlande. Det är så 

meningsfullhet skapas. KASAM tar även upp en risk om meningsfullhet inte 

tillgodoses. Om andra bestämmer vad en individ ska eller inte ska göra så kan personen 

objektifieras, det leder till en låg KASAM. Meningsfullhet är en förutsättning för att 

motivation ska skapas och för att världen ska ses som positiv. I Höjers (2001) 

avhandling har det visat sig att det har en betydande roll om de biologiska barnen görs 

delaktiga i familjehemsuppdraget. Detta ökar chanserna för en möjligt lyckad 

placering.     

 

I resultatet nämns det även kring möjlig negativ påverkan av att vara familjehem som 

biologiskt barn. Något som tas upp i resultatet är kring det känslomässiga överskottet 
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som bör finnas från familjehemsföräldrarna. Att de bör ha resurser för både sina 

biologiska barn och det placerade barnet. Inom KASAM tar Antonovsky (2005) upp att 

hanterbarhet handlar om hur och i vilken utsträckning personer uppfattar att det finns 

resurser att använda sig av. Detta för att kunna möta olika situationer livet. I tidigare 

forskning har det kommit fram till att föräldrar som tar emot placerade barn känner att 

de inte räcker till för sina egna barn. Enligt föräldrarna medför uppdraget trötthet och 

utmattning vilket påverkar de biologiska barnen på ett negativt sätt (Höjer, 2001). 

Familjehemssekreterarna i denna studie menade på att det placerade barnet kan få större 

fokus än de biologiska barnen i familjehemmet, då det är den som ska få stöd. De 

biologiska barnen kan uppleva att de får för lite tid med sina egna föräldrar vilket 

Nordenfors (2006) bekräftar i sin studie. Studien visar att negativa effekter för 

biologiska barn är den förlorade egentiden med föräldrarna. De ansåg att det placerade 

barnet tog den största delen av föräldrarnas energi och tid.   

 

I resultatet står det att konkurrens kan uppstå i vardagen, speciellt om det placerade 

barnet är i samma ålder som de biologiska barnen. På grund utav olika faktorer kan det 

leda till att de biologiska barnen inte vill fortsätta med familjehemsuppdraget vilket kan 

resultera i avbruten placering. Respondenterna nämner tidigare forskning som styrker 

att biologiska barn är en av de största anledningarna för sammanbrott. Utifrån 

maktperspektivet kan denna typ av handlande förstås i enlighet med att det biologiska 

barnet i familjen utvecklat motmaktstrategier mot familjehemssekreteraren och det 

placerade barnet. Denna typ av agerande kan ses som en strid mot den obalans som 

råder (Swärd & Starrin, 2008). Utifrån resultatet kan de biologiska barnen säga nej till 

placering, med förutsättning att föräldrarna är medstämmande. De biologiska barnen 

kan vägra och enligt Swärd och Starrin (2008) utövar då barnet motmakt. 

Motmaktstrategier kan utvecklas om en person inte känner sig lyssnad på. När en 

placering avslutas på grund utav att de biologiska barnen vägrat kan de uppstå en känsla 

av skuld. I resultatet beskrivs detta som en komplex situation. De biologiska barnen kan 

själva inte må bra men samtidigt känna så pass mycket skuld att de inte vågar föra det 

på tal. Payne (2015) förklarar att synen på socialt arbete handlar om att skapa bästa 

möjliga mående för klienten. Det krävs att socialtjänsten hjälper klienten att få makt 

och kontroll över sin livssituation för att detta ska ske. En trygg plattform är målet där 

klienten känner sig bekväm utan att stora maktobalanser råder, till klientens nackdel.    
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I resultatet framkommer det att de placerade barnen kan ha med sig tunga ryggsäckar 

att bära från deras uppväxt tidigare i livet. Nordenfors (2016) beskriver att lika väl som 

det kan vara positivt att höra om de placerade barnens händelser kan berättelserna också 

vara svåra att bära för de biologiska barnen. Utifrån resultatet i denna studie påverkas 

även placeringen av de biologiska barnens ålder, mognad och matchning från 

familjehemssekreterarna. Om matchningen inte blir lyckad kan det leda till negativa 

konsekvenser för hela familjen, där inkluderat de biologiska barnen. Det är 

familjehemssekreterarens ansvar eftersom de har makten att avgöra vem som ska 

placeras var. I resultatet kan vi dock läsa att matchningen kan komma att påverkas av 

vilka resurser som finns tillgängliga vilket även står beskrivet i första delen av analysen. 

I resultatet framkommer det att familjehemssekreterarna möter många vuxna biologiska 

barn som själva blivit familjehem senare i livet. Om det inte hade trott på det hade man 

själv inte blivit det. Det hörs inte lika mycket om personer som under sin uppväxt varit 

familjehem och själva inte väljer att bli det. En anledning är att det inte skapas naturliga 

sammanhang att möta dem på och höra anledningen till att de ej går in i antagandet. 

Som tidigare nämnt så är det svårt att förutse hur en placering blir och hur de biologiska 

barnen påverkas. Det är individuellt och skiljer sig från fall till fall.  

 
  

7.3 Metoddiskussion   
 
Under insamlingsprocessen av data till studien har en kvalitativ metod använts. 

Författarna kan se både för och nackdelar med en kvalitativ insamlingsmetod. En 

central del i en kvalitativ studie är att den utgår från perspektivet som studieobjektet 

besitter (Bryman, 2018). Det går i linje med den här studiens syfte vilket har varit att 

synliggöra hur familjehemssekreterare resonerar kring biologiska barn i familjehem. 

Fördelen författarna hittat med en kvalitativ typ av studie är att forskningsprocessen är 

flexibel utifrån två aspekter. Den ena är att de olika faserna i processen överlappar 

varandra och kan ske parallellt med varandra vilket innebär att ny information har 

kunnat tillföras i studien. Detta i sin tur har underlättat i uppsatsskrivandet. Den andra 

aspekten är att möjligheten till att ta ytterligare kontakt med respondenterna har funnits. 

Detta då vissa frågor kring respondenternas svar uppkommit under tiden uppsatsen 



 

41 

skrivits. En annan fördel med valet av metod i studien är att informationen som 

framkommit i studien har på ett rikligt sätt synliggjort familjehemssekreterarnas 

uppfattning av sin sociala verklighet. 

 

Nackdelar med valet av metod kan ses vara att metoden är tidskrävande, vilket resulterat 

i att endast ett fåtal personer blivit intervjuade. Ett fåtal personers uppfattning av 

verkligheten ger ej möjligheten att generalisera resultatet på en större population 

(Bryman, 2018). Det är då inte möjligt att dra slutsatser utifrån det framkomna resultatet 

kring hur familjehemssekreterare arbetar i hela Sverige med biologiska barn i 

familjehem. En annan nackdel med studien är att det är svårt som forskare att hålla sig 

helt objektiv och ej ta in personliga värderingar eller teoretiska inriktningar som i sin 

tur kan påverka utfallet i resultatet (Bryman, 2018). Detta gäller även respondenterna 

under intervjun, då de enligt Leppänen (1997) finns en risk att de idealiserar sig själva 

på ett sätt som gynnar dem.  

 

I samband med en kvalitativ studie används ofta intervjuer som data. Något som 

uppmärksammades var svårigheter att få tag i intervjupersoner. Detta kan dels bero på 

familjehemssekreterarnas brist på tid då några av dem uttryckte tidsbrist som anledning 

att ej delta i studien. En annan anledning kan ha varit tillvägagångssättet. Vi valde att 

skicka ut ett mail till enhetschefer som i sin tur skickade vidare informationen till sina 

anställda. Detta kan ha bidragit till varför responsen hos familjehemssekreterarna var 

låg. Förfrågan av att delta kan ha uppfattats distanserad när förfrågan kommer i andra 

hand och inte direkt från forskarna. Om frågan ställts direkt till familjehemssekreterarna 

hade de kanske känt ett större ansvar att svara och möjligen delta.  

 

Under planeringsstadiet av studien fanns en tanke om att göra studien på barn som vuxit 

upp i familjehem, som biologiska barn i familjehemmet. Då det fanns en tveksamhet i 

om det är accepterat att göra en sådan studie, utifrån etiska överväganden kopplat till 

att barnen kan ses som klienter, valde forskarna att tänka om och utföra studien på 

familjehemssekreterare istället.  

 

 



 

42 

8. SLUTSATS  
 

8.1 Sammanfattning 
 

Studien konstaterar att arbetssättet kopplat till hur familjehemssekreterare arbetar med 

biologiska barnen varierar. Det går att se likheter och skillnader i arbetssättet mellan 

familjehemssekreterarna. Det skiljer sig bland annat gällande vilka intervjumetoder 

familjehemssekreterarna väljer att använda sig av. Exempelvis gamla eller nya 

Kälversten eller en kombination av flera metoder. Arbetet med matchning är även något 

som vi ser en skillnad i. Detta då familjehemssekreterarna uttrycker sig olika kring hur 

de väljer att arbeta med matchning. En övervägande faktor till detta är att det finns en 

brist på alternativa familjehem samt tidsresurser som påverkar arbetet. Utifrån vad som 

framkommit i studien finns det inte några generella riktlinjer kopplat till hur de 

biologiska barnen ska involveras i familjehemsvården. Detta medför en stor frihet för 

familjehemssekreterarna att själva välja hur mycket de ska inkludera barnen. Stödet 

som ges idag riktas framförallt till familjehemsföräldrarna. Det ligger på 

familjehemsföräldrarnas ansvar att avgöra vad de biologiska barnen får ta del av i 

samband med åtagandet. Studien visar på att det finns förbättringsmöjligheter kring att 

fånga upp och lyssna till de biologiska barnens upplevelser. En förbättringsmöjlighet 

var att ta fram frågor riktat till de biologiska barnen med fokus på deras upplevelse och 

mående. Dessa frågor skulle kunna förbättra uppföljningen med de biologiska barnen 

innan, under och efter familjehemsuppdraget.   

 

Utifrån studien som gjorts konstateras att påverkan på biologiska barn som växer upp i 

familjehem är ett faktum. Det är individuellt hur ett familjehem och dess medlemmar 

påverkas av en placering. Tidigare forskning har konstaterat att de biologiska barnen i 

familjehem kan se placeringen som både negativ och positiv. Det är något som 

konstateras även i denna studie. Det behöver emellertid finnas ett känslomässigt 

överskott från familjehemsföräldrarna för att både de biologiska och placerade barnen 

ska känna sig sedda och bekräftade. Det går att konstatera att det skiljer sig åt hur ett 

placerat barn som placeras in i en familj påverkar de biologiska barnen. En placering 

kan både berika en familj, kan leda till splittring och sorg men även leda till emotionell 

rikedom och glädje. Det går dock att konstatera att familjehemssekreterarnas arbetssätt, 

vilket stöd som erbjuds och hur man arbetar med familjens alla medlemmar kommer att 
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påverka hur placeringen blir, påverkan är ett faktum. Det kommer att påverka det 

placerade barnet, familjehemsföräldrarna och de biologiska barnen vilket denna studie 

lagt fokus på.  
 

8.2 Förslag till vidare forskning   
 
I samband med utarbetningen av uppsatsen väcktes tankar för framtida studier. Förslag 

till vidare forskning är att genomföra en studie med de biologiska barnen som urval. 

Denna studie visar att det oftast är familjehemsföräldrarna som har kontakt med 

familjehemssekreterarna. Det väcktes ett intresse att få höra de biologiska barnens 

faktiska ord och tankar kring antagandet. En studie med de biologiska barnen som urval 

hade därför varit ett intressant komplement. Vad som framkom i studien var ett eget 

engagemang hos biologiska barn i familjehem som vuxna. Familjehemssekreterarna 

beskrev att de möter personer som på grund av tidigare erfarenheter inom 

familjehemsvården väljer att involvera sig inom detta. Det saknas dock information 

kring de biologiska barn man inte hör något ifrån, de som inte väljer att engagera sig. 

Detta hade varit ett intressant perspektiv att få ta del av.  

 

Ytterligare ett perspektiv som hade varit intressant är hur arbetssättet ser ut för 

familjehemssekreterare i andra länder, med fokus på de biologiska barnen. Existerar det 

likheter eller skillnader mellan länderna, i så fall vad? Finns det något vi kan lära och 

ta del av gällande detta ämne? Vi hoppas att denna genomförda studie kan ge läsarna 

tankar och funderingar samt skapa diskussioner för att kunna väcka intresse för framtida 

studier.  

 

 

 
 

 



 

44 

9. REFERENSER 
 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
Research in Psychology,3(2), 77-101. 
 

Brown, J., & Bednar, L. (2006). Foster parent perceptions of placement 
breakdown. Children and Youth Services Review, 28(12), 1497–1511. 
 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (Upplaga 3. ed.).  

 

Börjeson, B., Håkansson, H., & Barn i kris. (1990). Hotade försummade övergivna : är 

familjehemsplacering en möjlighet för barnen? En bok för socialarbetare i den sociala 

barnomsorgen (2., [delvis omarb.] uppl.. ed.). Stockholm: Rabén & Sjögren.  

 

Familjehemmet. (2019). Familjehem. Hämtad 13 december 2019 från 

https://www.familjehemmet.se/du-behoevs/uppdrag/familjehem/   

 

Franzén, M. (2005) I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter. I Ted Goldberg 

(red.), Samhällsproblem. Lund: Studentlitteratur.   

 

Gassne, J. (2008). Salutogenes, Kasam och socionomer. Lund: Mediatryck, Lunds 

universitet.  

 

Gilbertson, R., & Barber, J. (2003). Breakdown of foster care placement: Carer 
perspectives and system factors. Australian Social Work, 56(4), 329–340. 
 
Hallin, A. & Helin, J. (2018). Intervjuer. Johanneshov: MTM. 
 

Hedin, L., Höjer, I., & Brunnberg, E. (2012). Jokes and routines make everyday life a 

good life-on 'doing family' for young people in foster care in Sweden. European 

Journal of Social Work, 15(5), 613–628. 

 

Höjer, I. (2001). Fosterfamiljens inre liv. Diss., Göteborg: Göteborgs universitet.  

 



 

45 

Leppänen, V. (1997). Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen. (Research 

Reports; Vol. 1997:3). Department of Sociology, Lund University. 

 
Macgregor, T., Rodger, S., Cummings, A., & Leschied, A. (2006). The Needs of Foster 

Parents: A Qualitative Study of Motivation, Support, and Retention. Qualitative Social 

Work, 5(3), 351–368. 

 

Nordenfors, M. (2006). Ett reflexivt syskonskap. En studie om att växa upp tillsammans 

med fostersyskon. Diss., Göteborg: Göteborgs universitet.  

 

Payne, M. (2015). Modern teoribildning i socialt arbete. (3., svenska utg.) Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Rasmusson, B., & Regnér, M. (2013). Ett utvalt hem till ett utvalt barn : 
Familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken (1. utg.. ed.). Stockholm: Natur 
& kultur. 
 

Rostill-Brookes, H., Larkin, M., Toms, A., & Churchman. C. (2011). A shared 

experience of fragmentation: Making sense of foster placement breakdown. Clinical 

Child Psychology and Psychiatry, 16(1):103–27.  

 

SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Hämtad 13 december 

2019 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Hämtad 13 december 2019 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

 

Skau, G. M. (2007). Mellan makt och hjälp. Om det flertydiga förhållandet mellan  

klient och hjälpare. Malmö: Liber AB.  

 

Sköldberg, K. (2014). Maktens många ansikten: teorier och idéer om makt under två 

och ett halvt tusen år (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



 

46 

 

Socialstyrelsen (2013). Ett hem att växa i: familjehemmets bok: grundutbildning för 

jour- och familjehem. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen. (2018). Statistisk om socialtjänstinsatser till barn och unga 2018. 

Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/statisti

k/2019-8-6261.pdf 

 

Socialstyrelsen (2009). Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem. Hämtad 

från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:923030/FULLTEXT01.pdf  

 

Swärd, H. & Starrin, B. (2006). Makt och socialt arbete. I: Meeuwisse, A., Sunesson, 

S. & Swärd, H. (red.), Socialt arbete. En grundbok (2:a utg). Stockholm: Natur och 

Kultur.  

 

Twigg, R. (1994) The Unknown Soldiers of foster Care. Foster Care as a Loss for the 

Foster Parents Own children. Smith College Studies in Social Work. 64(3), 11-23.   

 

Unicef. (2019). Barnkonventionen är vårt uppdrag. Hämtad från  

https://unicef.se/barnkonventionen  

 

Vinnerljung, B., & Centrum för utvärdering av socialt arbete. (1996). Svensk forskning 

om fosterbarnsvård: En översikt (1. uppl.). Stockholm: Centrum för utvärdering av 

socialt arbete (CUS): Liber utbildning. 

 

Younes, M. & Harp, M. (2007). Addressing the impact of foster care on biological 

children and their families. Child Welfare, 86(4), 21–40. 

  



 

47 

BILAGA 1 – Informationsbrev  
 

Hejsan!   

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Jönköping Universitys 

socionomprogram. Studiens syfte är att undersöka hur familjehemssekreterare 

resonerar kring familjehems biologiska barn. Vi vill undersöka hur ett eventuellt 

arbetssätt och stöd riktat till de biologiska barnen ser ut. Då de flesta studier som gjorts 

är riktade till de familjehemsplacerade barnen har vi valt att ägna vårt arbete åt att ser 

hur stödet och arbetssättet ser ut kopplat till de biologiska barnen. Vi har valt att 

intervjua familjehemssekreterare då studien vi gör utgår från ett professionellt 

perspektiv. Studien kommer att bygga på kvalitativa intervjuer med 6–8 

familjehemssekreterare från olika kommuner.    

 

Vad gäller för dig som deltar i studien?   

Tackar du ja till att medverka i vår studie kommer du att medverka vid ett 

intervjutillfälle. Var intervjun skall äga rum bestämmer du som deltagare. Frågorna i 

intervjun kommer att beröra hur socialtjänstens arbetssätt kopplat till biologiska barn i 

familjehem ser ut. Intervjun beräknas hålla på i 30–60 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in för att underlätta analysarbetet av studien.    

 

Vi kommer att behandla den information du ger ut med konfidentialitet och sekretess. 

Vi kommer att avidentifiera dig i arbetet för att bevara din anonymitet. Materialet vi får 

in kommer endast vara tillgängligt för oss som utför studien. När studien är klar 

kommer materialet att förstöras så att ingen utomstående kan komma åt materialet. Vill 

du avbryta ditt deltagande i studien kan du göra det när du vill.    

 

Har du några andra frågor kring studien får du gärna höra av dig till oss.   

Vill du medverka i vår studie skicka då ett mejl till följande mejladress så kan vi boka 

in ett tillfälle för intervjun: elst17se@student.ju.se.    

 

Med vänliga hälsningar  

 

Stina Zaar & Evelina Ström 
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BILAGA 2 – Intervjuguide  
 

Inledande frågor   

1. Hur gammal är du?   

2. Hur länge har du jobbat som familjehemssekreterare?   

3. Vilken funktion och roll anser du som familjehemssekreterare de biologiska 

barnen har i uppdraget som familjehem?  

 

Hur ser stödet ut innan placering?   

4. Hur ser ditt arbetssätt ut kopplat till familjehemsplaceringar innan placering?  

5. På vilket sätt pratar ni med de biologiska barnen innan placering?   

6. Hur jobbar ni med utbildning till familjehemmen innan placering?   

7. Många gånger har de placerade barnen svåra tunga upplevelser med sig in i 

familjehemmet. Hur mycket tänker du är rimligt att de biologiska barnen i 

familjehemmet vet om det placerade barnets bakgrund?  

8. Hur tänker du kring bemötandet av de biologiska barnen från dig som 

familjehemssekreterare?  

9. Hur presenteras stödet för de biologiska barnen till fosterhemsföräldrarna? På 

vilket sätt kommer barnens bästa i beaktning?  

10. Hur arbetar familjehemssekreterare för de familjära förändringar som de 

biologiska barnen utsätts för?  

11. Hur arbetar ni med matchning med placerat barn och familjehem?  

 

Hur ser stödet under placering?   

12. Hur ser ditt arbetssätt ut kopplat till familjehemsplaceringar under placering?  

13. Hur upplever du att familjehemmens biologiska barn har behov av hjälp och 

stöd under placering?  

14. Vad för stöd erbjuds familjehemmen under sitt uppdrag?  

15. Händer det att familjehemmen hör av sig till dig med frågor gällande sina 

biologiska barn under en placering?  

16. När du gör besök i familjehem som har pågående placeringsuppdrag. Samtalar 

du då med familjehemmets biologiska barn och om du gör det på vilket sätt 

och utsträckning?  
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17. Hur ofta görs besök av er?   

 

Hur ser stödet ut efter placering?   

18. Hur ser ditt arbetssätt ut kopplat till familjehemsplaceringar efter placering?  

19. Eftervård, hur är tiden efter för de biologiska barnen?  

20. Hur är din uppfattning kring möjlig påverkan på de biologiska barnen kopplat 

till att växa upp i ett familjehem?  

 

Avslutande frågor   

21. Om någon som har planer på att bli familjehem skulle fråga dig, vilka 

nackdelar kontra fördelar skulle det kunna innebära för mina biologiska barn 

om vi bli familjehem?  

22. Hur anser du att de stöd som socialtjänsten erbjuder de biologiska barnen 

fungerar? Tror du att det nuvarande stödet täcker de biologiska barnets behov 

av stöd?  

23. Vad är din största drivkraft till att jobba med det du gör?  

24. Har du något du vill tillägga?   

 


